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หัวข้อ

• สมรรถนะส าคัญและจ าเป็นอย่างไร

• ขั้นตอนการพัฒนาสมรรถนะ

• SARCON คืออะไร

• การฝึกปฏิบัติ เพื่อจัดท า Job specification (JS)
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โครงสร้างพื้นฐานของการก ากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

4



Relation with the Safety Requirements

SSG-16 = 20 Safety Elements

JR JUBIN | 2013
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1 - National policy and strategy

2 - Global nuclear safety régime

3 - Legal framework

4 - Regulatory framework

5 - Transparency and openness

6 - Funding and financing

7 - External support organizations and   

contractors

8 - Leadership and management for safety

9 - Human resources development

10 - Research for safety and regulatory purposes

11 - Radiation protection

12 - Safety assessment

13 - Safety of radioactive waste, spent fuel 

management and decommissioning

14 - Emergency preparedness and response

15 - Operating organization

16 - Site survey, site selection and evaluation

17 - Design safety

18 - Preparation for commissioning

19 - Transport safety

20 - Interfaces with nuclear security

GSR Part 1

GSR Part 3

GSR Part 5

GS-R-2

NS-R-3

GS-R-3

GSR Part 4

WS-R-5

TS-R-1Establishing a Safety Infrastructure 

for a national nuclear power programme 

in compliance with the IAEA Safety Requirements

SSR 2/2

SSR 2/1
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• The term capacity building emerged in the 

lexicon of international development 

during the 1990s.

• Today, “capacity building” is included in 

the programs of most international 

organizations.

• Wide usage of the term has resulted in 

controversy over its true meaning.

• Need to define capacity building within the 

context of each organization.

What is Capacity Building?



• ขั้นตอนการพัฒนาสมรรถนะ
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Strategic Approach to Education and Training in Nuclear Safety 2013-2020 

The Strategic Approach uses the Systematic Approach to Training
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IAEA

The step based approach
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Periodic

ReviewSpecific tasks

Competence 

profiles

Competence gap 

analysis

Training & Development, 

Reorganization, Recruitment or 

Outsourcing

Existing 

competences
Step 1

Step 2

Step 3

Process 2
Competence gap 

analysis

Process 1
Developing competence profiles

Competence 

profiles

Process 3
Periodic review

Regulatory 

functions



• SARCON คืออะไร
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SARCON

Objective of the SARCoN tool is to help the regulatory body to carry out a competence

gap analysis by comparing the existing competences of each individual or each unit to 

the required competences.

Outcome of the application of the SARCoN tool are the competence gaps and NOT the 

training needs. Based on the results of SARCoN, an analysis must be performed to 

decide how to fill the gaps and to establish priorities.



สมรรถนะ คืออะไร
สมรรถนะ Competency คือ ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยท่ีจ าเป็นต่อ การท างานของบุคคล ให้ประสบผลส าเร็จ

สูง กว่ามาตรฐานทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังนี้

• ความรู้ (Knowledge) คือสิ่งที่องค์กรต้องการให้ “รู้” เช่นความรู้ความเข้าใจในกฎหมายปกครอง

• ทักษะ (Skill) คือสิ่งที่องค์กรต้องการให้ “ท า” เช่นทักษะด้าน ICT ทักษะด้านเทคโนโลยีการบริหารสมัยใหม่ 
เป็นสิ่งที่ต้องผ่าน การเรียนรู้ และฝึกฝนเป็นประจ าจนเกิดเป็นความช านาญในการใช้งาน

• พฤตินิสัยที่พึงปรารถนา (Atitude) คือสิ่งที่องค์กรต้องการให้ “เป็น” เช่น ความใฝ่รู้ ความซ่ือสัตย์ ความรัก
ในองค์กร และความมุ่งมั่นในความส าเร็จ สิ่งเหล่านี้จะอยู่ลึกลงไปในจิตใจ ต้องปลูกฝังสร้างยากกว่าความรู้
และทักษะ แต่ถ้าหากมีอยู่แล้ว จะเป็นพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรมที่องค์กรต้องการ
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SARCON



การประเมินตนเอง

โดยการใช้แบบสอบถามของ SARCoN Programme โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ออกแบบ  แบบสอบถามส าหรับการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศไทย

2. จัดท าคู่มือการตอบและตีความค าถาม

3. จัดประชุม ผอ. เพ่ือวางเป้าหมายและสมมุติฐานการเพิ่มสมรรถนะ โดย รอง ลปส.  ผอ. กนผ. ผชช. กพร. กจ. 

4. จัดท า Specific Job descriptions  รายต าแหน่ง

5. ตอบแบบสอบถาม

6. น าค าตอบลงใน SARCoN Programme เพ่ือหา Gap Analysis 

7. จัดท าแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตาม Gap ของแต่ละบุคคล



การออกแบบ  
แบบสอบถาม SARCON ให้เหมาะสมส าหรับ
การก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศไทย



GAP ANALYSIS (1)

ผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA , Mr. Pierre MIGNOT 

ได้มาช่วยในการคัดเลือกค าถาม เมื่อกันยายน 2556 

โดยที่ สน. ได้ตั้งสมมติฐานว่า การพัฒนาบุคลากรในระยะสั้นนี้ 

• มุ่งเน้นเฉพาะเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยที่ใช้งานในปัจจุบัน

• การด าเนินการเรื่อง การก ากับความปลอดภัยทางรังสี , Security and Safeguards เป็นหน้าที่ของ
อีกกองหนึ่ง

ค ำถำมจึงเหลือเพียง 197 ค ำถำม จำก 219 ค ำถำม 



GAP ANALYSIS (2)

คัดเลือกค าถามทีเ่หมาะสมกับแต่ละกลุ่มงาน

จัดท า Job descriptions รายบุคคล

จัดท า Specific Job descriptions รายบุคคล

KSA-List ฉบับทดลองตอบ.xls
JD for SARCoN/JD_บุคลากร_update17Feb2556.doc
../โครงสร้าง/ปรับโครงสร้าง_ส่งกพร/sheet 3_20March2555.docx


การพัฒนาสมรรถนะ

• พัฒนา   (develop)

• ท าให้เข้มแข็ง  (strengthen)

• รักษาสิ่งที่พัฒนาไว้  (maintain)

• ด าเนินการตามแผนการพัฒนาที่ได้ก าหนดไว้ (implement their capacity 
building programmes)
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ขอบคุณค่ะ
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