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การพัฒนาระบบสมรรถนะเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตอนที่ 1 

 
อัมพิกา อภิชัยบุคคล 

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู 
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

 
  

การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้สมรรถนะเป็นพ้ืนฐาน(Competency-based Human Resource 
Management) นับว่า เป็นเครื่องมือที่ ทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ทั้ งนี้ เนื่องจากสมรรถนะ 
(Competency) จะเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านอ่ืนๆทั้งการบริหารจัดการผู้มี
ความสามารถสูง การบริหารผลการปฏิบัติงานการพัฒนา ความก้าวหน้าตามสายวิชาชีพ เป็นต้น การน า
สมรรถนะมาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากร บุคคลนั้น จะช่วยให้องค์กรได้บุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลการ ปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร จากสภาวการณ์
การเปลี่ยนแปลงของ โลกดังกล่าว ท าให้องค์กรต่างๆต้องหันมาทบทวนพิจารณาสมรรถนะขององค์กร เพ่ือให้
องค์กร สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในปัจจุบัน  

การท าความเข้าใจ การพัฒนาระบบสมรรถนะนั้นจะต้องมีกรอบแนวคิดพ้ืนฐานและที่มา ดังนั้นการ
ก าหนด ระบบสมรรถนะนั้นเราจะต้องก าหนดมาจากวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร์ 
(Strategy) ค่านิยม (Value) วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) หรือพฤติกรรมที่องค์กร คาดหวัง/
ปรารถนาให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติ (Behavior Desirable) หลังจากนั้นจึงก าหนด สมรรถนะขององค์กร 
(Organizational Competency) หรือทิศทาง เป้าหมาย ที่องค์การต้องการ บรรลุเพื่อสร้างความแตกต่างหรือ
โดดเด่นกว่าองค์กรคู่แข่ง 

เมื่อก าหนดสมรรถนะขององค์กรแล้ว ในขั้นตอนต่อมาเราต้องก าหนดสมรรถนะของบุคลากร (Staff 
Competency) ซึ่ งประกอบด้วยสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะตามสาย วิชาชีพ 
(Functional Competency) สมรรถนะร่วมของทุกต าแหน่งในกลุ่มงาน/สายวิชาชีพ (Common Functional 
Competency) และสมรรถนะเฉพาะต าแหน่งในกลุ่มงาน/สายวิชาชีพ (Specific Functional Competency) 

ขั้นสุดท้ายก็คือการน าระบบสมรรถนะไปเป็นพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลใน ด้านต่างๆ ของ
องค์กร เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนการสืบทอด ต าแหน่ง และการจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 
เมื่อบุคลากรขององค์กรมีสมรรถนะสูงขึ้นก็จะท าให้ ปฏิบัติงานได้บรรลุผลส าเร็จ สุดท้ายก็จะส่งผลให้องค์กรมี
ผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย และประสบความส าเร็จ (High Performance) 
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ที่มา: http://competency.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2011/01/concept.jpg 

 
 

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสี  
(Regulatory Body) ที่จ าเป็นต้องมีตามแนวทางการพัฒนาระบบสมรรถนะเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล
และหากพิจารณาตามข้อก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
(IAEA Safety Standards: General Safety Requirements Part 1 ) กล่ าวคือ “ GSR-1  Requirement 
no. 18 :“A process shall be established to develop and maintain the necessary competence 
and skills of staff of the regulatory body, as an element of knowledge management. This 
process shall include the development of a specific training programme on the basis of an 
analysis of the necessary competence and skills. The training programme shall cover 
principles, concepts and technological aspects, as well as the procedures followed by the 
regulatory body for assessing applications for authorization, for inspecting facilities and 
activities, and for enforcing the regulatory requirements.” 

ดังนั้น การวิเคราะห์หา GAP Competency เพ่ือการพัฒนามรรถนะบุคลากรภายใต้หลักการ KSAs 
(K=Knowledge, S=Skill, A=Attitude ) โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สมรรถนะที่ต้องการรายบุคคล ที่
เรียกว่า Systematic Assessment of Regulatory Competence Needs (SARCoN)  ซ่ึง IAEA ได้
น ามาการพัฒนาและน ามาปรับใช้กับหน่วยงาน Regulatory Body  
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           Systematic Assessment of Regulatory Competence Needs   

 
 ดังนั้น ในส่วนของขั้นตอนในการวิเคราะห์และปรับใช้ส าหรับการวิเคราะหส์มรรถนะรายบุคคลที่
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติด าเนินการ จะได้กล่าวต่อไปในบทความ ตอน ๒ ต่อไป 
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