เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๔๘ ง

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๑

ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
วาดวยการรับรองเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อใหการกํากับดูแลความปลอดภัยการใชเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยเปนไปตามมาตรฐานสากล
และเกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยเปนไปอยางมีระบบ
โดยมีกระบวนการกํากับดูแลความปลอดภัยที่เหมาะสม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๓) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๐๔ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสัน ติ วาดวยการ
รับรองเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“เครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย” หมายถึง ระบบอุปกรณที่ใชสําหรับกอใหเกิดพลังงานปรมาณู
อัน เกิดจากปฏิกิริยาการแยกหรือการรวมนิวเคลียสของปรมาณูอยางตอเนื่องและสามารถควบคุม ได
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการวิจัย
“เจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย” หมายถึง เจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณ
ปรมาณูวิจัย เจาหนาที่เดิน เครื่องปฏิก รณปรมาณูวิจัยอาวุโ ส และเจาหนาที่ค วบคุมการเดิน เครื่อ ง
ปฏิกรณปรมาณูวิจัย
“เจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย” หมายถึง บุคลากรที่ผานการรับรองมาตรฐานการ
รับรองเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยในระดับเจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
และปฏิบัติหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๔๘ ง

๕ มีนาคม ๒๕๕๑

“เจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยอาวุโส” หมายถึง บุคลากรที่ผานการรับรองมาตรฐาน
การรับรองเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยในระดับเจาหนาที่เดิน เครื่องปฏิกรณ
ปรมาณูวิจัยอาวุโส และปฏิบัติหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
“เจาหนาที่ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย” หมายถึง บุคลากรที่ผานการรับรองมาตรฐาน
การรับรองเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยในระดับเจาหนาที่ควบคุมการเดินเครื่อง
ปฏิกรณปรมาณูวิจัย และปฏิบัติหนาที่ใหคําปรึกษาและควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยในแตละ
ชวงระยะเวลาการทํางาน
“การรับรอง” หมายถึง กระบวนการที่จะนําไปสูการรับรองคุณสมบัติเปนลายลักษณอักษร
เพื่อแสดงวาบุคคลนั้น ๆ มีความรูความสามารถที่จะปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ
ปรมาณูวิจัย ในระดับที่จะขอการรับรอง
“ใบรับรอง” หมายถึง เอกสารที่กําหนดขึ้นเพื่อเปนหลักฐานแสดงถึงการรับรองวาบุคคลนั้นมีความรู
ความสามารถที่จะปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย ในระดับที่จะขอการรับรอง
“องคกรทดสอบคุณสมบัติ” หมายถึง สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ หรือหนวยงาน สถาบัน
หรือคณะกรรมการทดสอบที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
“ผูขอการรับรอง” หมายถึง บุคคลที่ยื่นคําขอการรับรองเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่อง
ปฏิกรณปรมาณูวิจัย
“วุฒิการศึกษา” หมายถึง ระดับการศึกษาซึ่งบุคคลผูขอการรับรองไดสําเร็จการศึกษาและ
ไดรับเอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ใหการรับรอง
“มาตรฐานการรับรอง” หมายถึง มาตรฐานการรับรองเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ
ปรมาณูวิจัย (พปส.๐๑-ปปว-๐๒)
“มาตรฐานหลักสู ตร”

หมายถึง มาตรฐานหลัก สูตรการฝ กอบรมเจา หนา ที่ปฏิบั ติงาน

เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย (พปส.๙(๔)-ปปว-๐๑)
ขอ ๔ ใหเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติรักษาการตามระเบียบนี้

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๔๘ ง
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หมวด ๑
สมรรถนะของเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
ขอ ๕ ผู ที่ จ ะได รั บ ใบรั บ รองเป น เจ า หน า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเดิ น เครื่ อ งปฏิ ก รณ ป รมาณู วิ จั ย
นอกจากจะตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการรับรองแลว ยังจะตองสอบผานเพื่อใหได
ใบรับรองเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยตามที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนดขึ้น
หมวด ๒
การรับรอง และขึ้นทะเบียนเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
ขอ ๖ ใหสํานัก งานปรมาณูเพื่ อสัน ติ มีอํานาจหนาที่ ดําเนิน งานรับรองคุณ สมบัติแ ละ
ขึ้น ทะเบียนเจาหนา ที่ปฏิบั ติงานเดิน เครื่องปฏิกรณป รมาณู วิจัย โดยมอบหมายใหอ งคกรทดสอบ
คุณสมบัติ มีอํานาจหนาที่ทดสอบคุณสมบัติของเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
ขอ ๗ ใหสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รับคําขอการรับรอง และตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอการรับรอง
(๒) จัดทําประกาศสอบ ดําเนินการทั่วไปเกี่ยวกับการรับสมัครและจัดสอบ
(๓) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการสอบ และการวัดผล
(๔) จัดทําฐานขอมูล และขึ้นทะเบียน
(๕) ดําเนินการจัดทําใบรับรอง
(๖) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูเกี่ยวของ
(๗) ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของกับการรับรอง
สว นรายละเอีย ดตามอํา นาจหน าที่ ข องสํ านั ก งานปรมาณู เ พื่ อสั น ติข า งต น ไดร ะบุไ ว ใ น
มาตรฐานการรับรอง และแนวปฏิบัติวิธีการสอบเพื่อใหไดใบรับรองเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่อง
ปฏิกรณปรมาณูวิจัย
ขอ ๘ องคกรทดสอบคุณสมบัติ มีอํานาจหนาที่ดําเนินการรวมกับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ในเรื่องดังตอไปนี้

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๔๘ ง

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๑

(๑) ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการไดมาซึ่งขอสอบ และการวัดผล ตามหลักเกณฑที่สํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติกําหนดขึ้น
(๒) จัดทํารายชื่อผูสอบผานเกณฑและคะแนนสอบแตละวิชา เสนอตอเลขาธิการสํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติเพื่อลงนามในใบรับรอง
ขอ ๙ การรับรองเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยใหใชวิธีการสอบ โดย
หลักเกณฑ วิธีการสอบ และการวัดผลใหเปนไปตามที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนดขึ้น
ขอ ๑๐ ผูขอการรับรองเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยใหม ตองทํา
การสอบทั้งขอเขียน การสอบภาคปฏิบัติ และการทดสอบเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย โดยจะตอง
ยื่นเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) คําขอใบรับรองเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย ตามแบบแนบทาย
ในระเบียบฉบับนี้
(๒) วุฒิการศึกษา
(๓) หลักฐานการฝกอบรมตามมาตรฐานหลักสูตรการฝกอบรมเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่อง
ปฏิกรณปรมาณูวิจัย
(๔) หลักฐานประสบการณ เชน เอกสารรับรองการปฏิบัติงานเปน เจ าหนาที่เดิน เครื่อ ง
ปฏิกรณปรมาณูวิจัยฝกหัด หรือเอกสารรับรองประสบการณการปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
(๕) ใบรับรองแพทย ตองไมเกิน ๖ เดือน ณ วันที่ยื่นคําขอการรับรอง
ขอ ๑๑ เจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยเดิม ผูขอตออายุใบรับรอง จะทํา
การสอบเฉพาะขอเขียน ตามการฝกอบรมหลักสูตรการศึกษาทบทวนความรูใ นมาตรฐานหลักสูตร
การฝกอบรมเจาหนาที่ปฏิบตั ิงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย โดยจะตองยื่นเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) คําขอตออายุใบรับรองเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย ตามแบบ
แนบทายในระเบียบฉบับนี้
(๒) ใบรับรองเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยเดิม
(๓) เอกสารรับรองประสบการณการปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
(๔) ใบรับรองแพทย ตองไมเกิน ๖ เดือน ณ วันที่ยื่นคําขอตออายุใบรับรอง
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หมวด ๓
อายุของใบรับรอง การตออายุใบรับรอง และการเพิกถอนใบรับรอง
ขอ ๑๒ ใบรั บ รองเจ า หน า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเดิ น เครื่ อ งปฏิ ก รณ ป รมาณู วิ จั ย มี อ ายุ ๒ ป
นับตั้งแตวันที่ออกใบรับรองให
ขอ ๑๓ การตออายุใ บรับรอง ใหเปน หนาที่ของเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ
ปรมาณูวิจัยที่ถือใบรับรองนั้น ดําเนินการยื่นขอตออายุใบรับรองภายใน ๖๐ วัน กอนใบรับรองหมดอายุ
ขอ ๑๔ ให เ ลขาธิ ก ารสํ า นั กงานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ มี อํ า นาจในการเพิ ก ถอนใบรั บ รอง
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ผูถือใบรับรองขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในมาตรฐานการรับรอง
(๒) ผูถือใบรับรองเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
(๓) ผูถือใบรับรองไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตคดีความผิดที่เปน
ลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(๔) ผูถือใบรับรองเปนบุคคลลมละลาย ซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี
(๕) ผูถือ ใบรับ รองไมปฏิ บัติ ตามกฎระเบียบความปลอดภัยทางรัง สี (Radiation Safety)
ความมั่นคงปลอดภัย (Security) และพิทักษความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร (Safeguards)
(๖) ผูถือใบรับรองไมไดปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยอยางตอเนื่อง
ในรอบ ๒ ป ที่ผานมา
ขอ ๑๕ บุคคลผูที่ถูกเพิกถอนใบรับรอง ถามีความประสงคจะขอใบรับรองใหมสามารถ
ดําเนินการขอใบรับรองใหมได โดยปฏิบัติตามที่กําหนดในระเบียบฉบับนี้ และในมาตรฐานการรับรอง
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๖ บรรดาใบรับรองที่ออกใหกอนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใชบังคับ ใหคงใชไดตอไป
ตามเงื่อนไข และระยะเวลาที่กําหนดไวในใบรับรอง แตไมเกิน ๒ ปหลังจากระเบียบนี้มีผลบังคับใช

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๔๘ ง

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๑

ขอ ๑๗ คําขอใบรับรองที่ไดยื่นไวกอนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใชบังคับ ใหถือเปนคําขอ
ใบรับรองตามระเบียบฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
โฆสิต ปนเปยมรัษฎ
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

คําขอใบรับรองเปนเจาหนาที่ปฏิบัตงิ านเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
เดือน

วันที่

พ.ศ.

อายุ

ขาพเจา
สถานที่ติดตอของขาพเจาตั้งอยูเลขที่
ถนน

หมูที่

ตรอก/ซอย

ตําบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

ป สัญชาติ
อําเภอ/เขต

โทรศัพท

โทรสาร

สถานที่ตั้งของเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
ตั้งอยูเลขที่

หมูที่

ถนน

ตําบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

ตรอก/ซอย
อําเภอ/เขต
โทรศัพท

โทรสาร

ประเภทของใบรับรอง
□

เจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย

□

เจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยอาวุโส

□

เจาหนาที่ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย

พรอมกันนี้ขาพเจาไดสง
□

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

□

สําเนาวุฒิการศึกษา

□
สํ า เนาหลั ก ฐานการฝ ก อบรมตามมาตรฐานหลั ก สู ตรการฝ ก อบรมเจ า หน า ที่ ป ฏิ บัติ งาน
เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
□

สําเนาเอกสารรับรองการเปนเจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยฝกหัด

□

สําเนาเอกสารรับรองประสบการณการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย

□

ใบรับรองแพทย

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลและสําเนาเอกสารขางตนนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
(ลายมือชือ่ )
( ………………………………………… )
ผูขอการรับรอง

๒

คําขอตออายุใบรับรอง
เดือน

วันที่
ขาพเจา

พ.ศ

อายุ

สถานที่ติดตอของขาพเจาตั้งอยูเลขที่
ถนน

หมูที่

ตรอก/ซอย

ตําบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

ป สัญชาติ
อําเภอ/เขต

โทรศัพท

โทรสาร

สถานที่ตั้งของเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
ตั้งอยูเลขที่

หมูที่

ถนน

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย

จังหวัด

ตรอก/ซอย
อําเภอ/เขต
โทรศัพท

โทรสาร

มีความประสงคขอตออายุใบรับรอง
ใบรับรองเลขที่
พรอมกันนี้ขาพเจาไดสง
□

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

□

สําเนาเอกสารรับรองประสบการณการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย

□

ใบรับรอง

□

ใบรับรองแพทย

□

อื่นๆ ระบุ

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลและสําเนาเอกสารขางตนนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
(ลายมือชือ่ )
(………………………………………………)
ผูขอตออายุใบรับรอง
๓

ครุฑ
ใบรับรองเจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
ใบรับรองเลขที่

กรม
กระทรวง
วันที่

เดือน

พ.ศ.

อนุญาตให

สัญชาติ

สถานที่ติดตอของผูไดรับใบรับรองตั้งอยูเลขที่
ถนน
จังหวัด

หมูที่

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย

ตรอก/ซอย
อําเภอ/เขต

โทรศัพท

โทรสาร

สถานที่ตั้งของเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
ตั้งอยูเลขที่

หมูที่

ถนน

ตําบล/แขวง

จังหวัด

ตรอก/ซอย

รหัสไปรษณีย

อําเภอ/เขต
โทรศัพท

โทรสาร

ใบรับรองนี้ออกใหโดยมีเงื่อนไข ดังตอไปนี้

ใบรับรองนี้ใหใชไดจนถึงวันที่

เดือน

พ.ศ.

(ลายมือชือ่ )
(………………………………………)
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

๔

ครุฑ
ใบรับรองเจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยอาวุโส
กรม

ใบรับรองเลขที่

กระทรวง
วันที่

เดือน

พ.ศ.

อนุญาตให

สัญชาติ

สถานที่ติดตอของผูไดรับใบรับรองตั้งอยูเลขที่
ถนน
จังหวัด

หมูที่

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย

ตรอก/ซอย
อําเภอ/เขต

โทรศัพท

โทรสาร

สถานที่ตั้งของเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
ตั้งอยูเลขที่

หมูที่

ถนน

ตําบล/แขวง

จังหวัด

ตรอก/ซอย

รหัสไปรษณีย

อําเภอ/เขต
โทรศัพท

โทรสาร

ใบรับรองนี้ออกใหโดยมีเงื่อนไข ดังตอไปนี้

ใบรับรองนี้ใหใชไดจนถึงวันที่

เดือน

พ.ศ.

(ลายมือชือ่ )
(…………………………………………………)
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๕

ครุฑ
ใบรับรองเจาหนาที่ควบคุมการเดินเครือ่ งปฏิกรณปรมาณูวิจัย
กรม

ใบรับรองเลขที่

กระทรวง
วันที่

เดือน

พ.ศ.
สัญชาติ

อนุญาตให
สถานที่ติดตอของผูไดรับใบรับรองตั้งอยูเลขที่
ถนน
จังหวัด

หมูที่

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย

ตรอก/ซอย
อําเภอ/เขต

โทรศัพท

โทรสาร

สถานที่ตั้งของเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
ตั้งอยูเลขที่

หมูที่

ถนน

ตําบล/แขวง

จังหวัด

ตรอก/ซอย

รหัสไปรษณีย

อําเภอ/เขต
โทรศัพท

โทรสาร

ใบรับรองนี้ออกใหโดยมีเงื่อนไข ดังตอไปนี้

ใบรับรองนี้ใหใชไดจนถึงวันที่

เดือน

พ.ศ.

(ลายมือชือ่ )
(…………………………………………………)
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๖

พปส.๐๑-ปปว-๐๒

มาตรฐานการรับรองเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย

พปส.๐๑-ปปว-๐๒

สารบัญ
ขอ ๑
ขอ ๒
ขอ ๓
ขอ ๔
ขอ ๕
ขอ ๖
ขอ ๗
ขอ ๘
ขอ ๙

ความเปนมา
หลักการและเหตุผล
ขอบขาย
คําจํากัดความ
ระดับของเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวจิ ัย
คุณสมบัติ
สุขภาพ
ความรับผิดชอบ
สมรรถนะ

หนา
๓
๓
๔
๔-๕
๕
๕-๗
๗-๙
๙-๑๑
๑๑

๒

พปส.๐๑-ปปว-๐๒

มาตรฐานการรับรองเจาหนาที่ปฏิบตั งิ านเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวจิ ัย
๑. ความเปนมา
เนื่ อ งด วยจากเดิ มที่ หน วยงานกํา กั บดู แ ลความปลอดภัย และหน ว ยงานเดิ น เครื่ อ ง
ปฏิกรณปรมาณูวิจัย สังกัดอยูภายใตสํานัก งานปรมาณูเพื่อสันติเชน เดียวกัน ซึ่งเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยของประเทศไทย ผานการฝกอบรม ทดสอบ ประเมินผล และแตงตั้งโดย
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งไมสอดคลองกับมาตรฐานสากล ที่วาดวยเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่อง
ปฏิกรณปรมาณูวิจัย ตองผานการรับรองจากหนวยงานกํากับดูแลความปลอดภัยที่เปนอิสระแตปจ จุบนั
สํา นั ก งานปรมาณูเ พื่ อ สั น ติ ได เปลี่ยนบทบาทให เป นองค ก รกํา กั บดู แ ลความปลอดภั ย ดัง นั้ น เพื่ อ
ยกระดับมาตรฐานทางดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวของกับเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยของ
ประเทศไทยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย จึงตอ ง
ผานการรับรองจากสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กอนไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงาน
๒. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยจําเปนตองมีมาตรฐานในการ รั บ รองเจ า หน า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเดิ น เครื่ อ ง
ปฏิกรณปรมาณูวิจัย เพื่อใหการกํากับดูแลความปลอดภัยการใชเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยเปน ไปตาม
มาตรฐานสากล และเกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
เปนไปอยางมีระบบโดยมีกระบวนการกํากับดูแลความปลอดภัยที่เหมาะสม ซึ่งจะนําไปสูความเชื่อ มั่น
ในความปลอดภัยของวงการนิวเคลียรในอนาคต
สํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร สํานักงานปรมาณูเพื่อสัน ติ จึงไดจัดทํา
มาตรฐานการรับรองเจา หนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยดังกลาวขึ้นมา และเห็นควร
กําหนดใหมาตรฐานนี้ เปนระเบียบของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ตามมาตรา ๙(๔) พรอม
ทั้งบังคับใชมาตรฐานนี้กับเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย

๓

พปส.๐๑-ปปว-๐๒

๓. ขอบขาย
มาตรฐานฉบั บ นี้ ใ ช เ ป นข อ กํ า หนดขั้ น ต่ํ า ของคุณ สมบั ติ แ ละการรั บรองเจ า หน า ที่
ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
๔. คําจํากัดความ
ในมาตรฐานฉบับนี้
๔.๑ เครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย หมายถึง ระบบอุปกรณที่ใชสําหรับกอใหเกิดพลังงาน
ปรมาณูอัน เกิดจากปฏิกิริ ยาการแยก หรือการรวมนิ วเคลียสของปรมาณูอย างตอ เนื่อ งและสามารถ
ควบคุมได โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการวิจัย
๔.๒ เจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย หมายถึง เจาหนาที่เดินเครื่อ ง
ปฏิ ก รณ ป รมาณู วิจั ย เจ า หน า ที่ เดิ น เครื่ อ งปฏิ ก รณ ปรมาณู วิ จั ยอาวุ โ ส และเจ า หน า ที่ ค วบคุ ม การ
เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
๔.๓ เจา หน า ที่ เดิ นเครื่ องปฏิ กรณปรมาณู วิจัย หมายถึง บุ คลากรที่ ผา นการรับรอง
มาตรฐานการรับรองเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยในระดับเจาหนา ที่เดินเครื่อ ง
ปฏิกรณปรมาณูวิจัย และปฏิบัติหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย โดยมีคุณสมบัติตามขอ ๖.๑
๔.๔ เจา หน าที่เดิ น เครื่ องปฏิกรณ ปรมาณูวิจัยอาวุ โส หมายถึ ง บุ ค ลากรที่ผา นการ
รับรองมาตรฐานการรั บรองเจ า หนา ที่ปฏิ บัติงานเดิน เครื่อ งปฏิ ก รณปรมาณู วิจัยในระดับเจ าหนา ที่
เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยอาวุโส และปฏิบัติหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย โดยมีคุณสมบัติ
ตามขอ ๖.๒
๔.๕ เจาหนาที่ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย หมายถึง บุคลากรที่ผานการ
รับรองมาตรฐานการรั บรองเจ า หนา ที่ปฏิ บัติงานเดิน เครื่อ งปฏิ ก รณปรมาณู วิจัยในระดับเจ าหนา ที่
ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย และปฏิบัติหนาที่ใ หคําปรึกษาและควบคุมการเดินเครื่อ ง
ปฏิกรณปรมาณูวิจัยในแตละชวงระยะเวลาการทํางาน โดยมีคุณสมบัติตามขอ ๖.๓
๔.๖ คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
๔.๗ สํานักงาน หมายถึง สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๔.๘ คุ ณ สมบั ติ หมายถึ ง คุ ณ สมบั ติข องผูข อการรั บรองเป น เจ า หน า ที่ ปฏิ บัติงาน
เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย ตามที่กําหนดในขอ ๖
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๔.๙ การรั บรอง หมายถึ ง กระบวนการที่จะนํา ไปสูก ารรั บรองคุ ณสมบัติเ ปน ลาย
ลักษณอักษร เพื่อแสดงวาบุคคลนั้นๆ มีค วามรูความสามารถที่จะปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย ในระดับที่จะขอการรับรอง
๔.๑๐ ใบรับรอง หมายถึง เอกสารที่กําหนดขึ้นเพื่อเปนหลักฐานแสดงถึงการรับรองวา
บุคคลนั้นมีความรู ความสามารถที่จะปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวจิ ยั
ในระดับที่จะขอการรับรอง
๔.๑๑ องคกรรับรองมาตรฐาน หมายถึง สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๔.๑๒ องคกรทดสอบคุณสมบัติ หมายถึง สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ หรือหนวยงาน
สถาบัน หรือคณะกรรมการทดสอบที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๔.๑๓ ผูขอการรับรอง หมายถึง บุคคลที่ยื่นคําขอการรับรองเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
๔.๑๔ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา หมายถึ ง ระดั บการศึ ก ษาซึ่ ง บุ ค คลผู ข อการรับ รองได สํ า เร็ จ
การศึกษาและไดรับเอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ใหการรับรอง
๔.๑๕ การฝกอบรม หมายถึง การเรียนทางทฤษฎีและปฏิบัติตามหลักสูตรที่กําหนด
ขึ้นไวในมาตรฐานหลักสูตรอบรมเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
๕. ระดับของเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
ระดับของเจาหน าที่ปฏิบัติงานเดิ นเครื่อ งปฏิกรณ ปรมาณูวิ จัย ตามมาตรฐานนี้แบ ง
ออกเปน ๓ ระดับ ดังนี้
๕.๑ เจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
๕.๒ เจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยอาวุโส
๕.๓ เจาหนาที่ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
๖. คุณสมบัติ
ผูขอการรับรองเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยในแตล ะระดับ
จะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
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๖.๑ เจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
๖.๑.๑ ได รับวุฒิ การศึก ษาไมต่ํา กวา ประกาศนีย บัตรวิ ชาชี พชั้ นสู ง (ปวส.)
อนุปริญญา หรือเทียบเทา
๖.๑.๒ ผานการฝกอบรมตามมาตรฐานหลักสูตรอบรมเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยจากหนวยงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
๖.๑.๓ ผานการเปนเจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยฝกหัดอยา งนอ ย
๗๒ ชั่วโมง
๖.๑.๔ ผานการตรวจสุขภาพตามที่กําหนดในขอ ๗ ทุกๆ ๒ ป
๖.๒ เจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยอาวุโส
๖.๒.๑ ไดรับ วุฒิการศึก ษาไมต่ํากวาประกาศนีย บัตรวิ ชาชีพชั้ นสูง (ปวส.)
อนุปริญญา หรือเทียบเทา
๖.๒.๒ เป น ผู รั บผิดชอบเปน เจ า หน า ที่ เ ดิ น เครื่ อ งปฏิ กรณ ปรมาณู วิจัย ซึ่ ง
ปฏิบัติงานตอเนื่องอยางนอย ๕ ป
๖.๒.๓ ผานการฝกอบรมตามมาตรฐานหลักสูตรอบรมเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยจากหนวยงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
๖.๒.๔ ผานการตรวจสุขภาพตามที่กําหนดในขอ ๗ ทุกๆ ๒ ป
๖.๓ เจาหนาที่ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
๖.๓.๑ ได รั บวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม ต่ํา กว า ปริ ญ ญาตรี ด า นวิ ท ยาศาสตร หรื อ
วิศวกรรมศาสตร หรือเทียบเทา
๖.๓.๒ ผานการฝกอบรมตามมาตรฐานหลักสูตรอบรมเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยจากหนวยงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
๖.๓.๓ เป น ผู รั บผิ ด ชอบเป น เจ า หน า ที่ เ ดิ น เครื่ อ งปฏิ ก รณ ปรมาณู วิจัย ซึ่ ง
ปฏิบัติงานตอเนื่องอยางนอย ๗ ป หรือเปนผูรับผิดชอบเปนเจา หนา ที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
อาวุโส ซึ่งปฏิบัติงานตอเนื่องอยางนอย ๓ ป
๖.๓.๔ ผานการตรวจสุขภาพตามที่กําหนดในขอ ๗ ทุกๆ ๒ ป
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๖.๔ เจา หน า ที่ เดิ น เครื่ อ งปฏิ ก รณ ป รมาณู วิ จั ยอาวุ โส และเจ า หนา ที่ ค วบคุ ม การ
เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย สําหรับเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยสรางใหม
คุณสมบัติที่กําหนดไวสําหรับเจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยอาวุโส
และเจาหนาที่ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการรับรองฉบับนี้
ไมนํา มาบั งคับใชกับเครื่อ งปฏิ กรณ ปรมาณูวิจั ยสรา งใหม ทั้งนี้ใ ห พิจารณาจากบุ คคลที่ มีคุณ สมบั ติ
ดังตอไปนี้
๖.๔.๑ มีประสบการณรับผิดชอบเปนเจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวจิ ยั
อาวุโส หรือเจาหนาที่ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย จากเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยเครื่อ ง
อื่นๆ อยางนอย ๒ ป และไดรับการฝกอบรมจากบริษัทผูผลิตเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยเครื่องนั้นๆ
๖.๔.๒ ผ า นการฝ ก อบรมตามมาตรฐานหลัก สู ตรการฝ ก อบรมเจ า หน า ที่
ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยทั้งระดับเจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวจิ ยั และเจาหนาที่
เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยอาวุโส หรือระดับเจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย และเจาหนาที่
ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย โดยขึ้นอยูกับชนิดของใบรับรองที่ขอ
๖.๔.๓ ผานเกณฑการสอบวัดผลตามหลักเกณฑ วิธีการสอบ และการวัดผลที่
กําหนดโดยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๗. สุขภาพ
บุคคลผูขอการรับรองเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย จะตองมี
สุขภาพสมบูรณแข็งแรงไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่เปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครือ่ งปฏิกรณ
ปรมาณูวิจัย และตองมีขอกําหนดขั้นต่ําทางดานสุขภาพ ดังตอไปนี้
๗.๑ หู
ปราศจากขอบกพรองในการไดยิน หรือถามีขอบกพรองก็ตองผา นการแกไขดวยการ
ใชเครื่องชวยฟงเปนที่เรียบรอย
๗.๒ ตา
ปราศจากขอบกพรองในการมองเห็น หรือถา มีขอบกพรองก็ตอ งผา นการแกไขดวย
การใชเลนส หรือแวนตา เปนที่เรียบรอย
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๗.๓ ระบบทางเดินหายใจ
ผูขอการรับรองเปน เจาหนา ที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย จะตองไมมี
ภาวะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ดังตอไปนี้
๗.๓.๑ โรคหอบหืดอยางรุนแรงที่ไมสามารถควบคุมไดที่เกิดขึ้นเปนประจํา
ใน ๒ ป ที่ผานมา
๗.๓.๒ การผาตัดเจาะหลอดลม หรือ การตัดกลองเสียงออก
๗.๓.๓ โรคปอดรุนแรงเรื้อรัง
๗.๔ ระบบหัวใจรวมหลอดเลือด
ผูขอการรับรองเปน เจาหนา ที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย จะตองไมมี
ภาวะเกี่ยวกับระบบหัวใจรวมหลอดเลือด ดังตอไปนี้
๗.๔.๑ โรคหัวใจขาดเลือดมาเลี้ยง หรือกลามเนื้อหัวใจตาย
๗.๔.๒ โรคหัวใจลมเหลว
๗.๔.๓ โรคภาวะหัวใจเตนผิดปกติ เนื่องจากเกิดภาวะการบีบตัวของหัวใจ
มากเกินไป
๗.๔.๔ ใสลิ้นหัวใจเทียม
๗.๔.๕ ใสเครื่องกระตุนหัวใจ
๗.๔.๖ มีความผิดปกติของหลอดเลือดที่มาเลี้ยงหัวใจ
๗.๔.๗ หลอดเลือดแดงใหญที่ไปเลี้ยงหัวใจโปงพอง
๗.๕ ตอมไรทอ (Endocrine) และกระบวนการเผาผลาญอาหารภายในรางกาย
ผูขอการรับรองเปน เจาหนา ที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย จะตองไมมี
ประวัติเปนโรคดังตอไปนี้
๗.๕.๑ เบาหวานชนิ ด ที่ รุ น แรง และไม ส ามารถควบคุ ม ได แต ถ า เป น
โรคเบาหวานที่สามารถควบคุมไดโดยใชยารักษา ก็ถือวาบุคคลนั้นมีค วามพรอมในการปฏิบัติหนา ที่
เปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
๗.๕.๒ ภาวะเลือดเปนกรด (Ketoacidosis)
๗.๕.๓ มีประวัติการเกิด Insulin Shock ภายในชวง ๒ ปที่ผานมา
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๗.๖ ระบบประสาท (Neurological)
ผูขอการรับรองเปน เจาหนา ที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย จะตองไมมี
ประวัติการปวยเปนโรคลมชัก หรือโรคลมบาหมู ในชวง ๒ ปที่ผานมา
๗.๗ ความมั่นคงทางดานจิตใจ และอารมณ
ผูขอการรับรองเปน เจาหนา ที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย จะตองไมมี
ประวัติ หรือไดรับการวินิจฉัยวามีภาวะทางจิต ดังตอไปนี้
๗.๗.๑ มีสัญญาณบงชี้วามีปญหาทั้งทางพฤติก รรมและอารมณ ซึ่งผา นการ
ทดสอบและประเมินทางจิตวิทยาโดยจิตแพทย
๗.๗.๒ มีพฤติกรรมที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน
๗.๗.๓ โรคพิษสุราเรือ้ รัง
๗.๗.๔ ติดยาเสพติด
๘. ความรับผิดชอบ
๘.๑ เจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
ความรับ ผิ ด ชอบของผู ที่ส ามารถเป น เจ า หน า ที่ เ ดิ น เครื่ อ งปฏิ ก รณ ปรมาณู วิ จัย มี
ดังตอไปนี้
๘.๑.๑ เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย เริ่มตั้งแตตรวจสอบระบบตา งๆ ของ
เครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย ติดเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย รักษาระดับกําลังของเครื่องปฏิกรณปรมาณู
วิจัยใหอ ยูใ นระดับที่ ตอ งการ เปลี่ ยนระดั บกํา ลังของเครื่ องปฏิก รณปรมาณูวิ จัย ไปจนถึ งดั บเครื่อ ง
ปฏิกรณปรมาณูวิจัย รวมทั้งตรวจสอบระบบตางๆ ของเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยหลังจากดับเครื่อ ง
ปฏิก รณปรมาณูวิจัย ตามคํ าสั่งของเจ าหน าที่ เดิน เครื่อ งปฏิก รณ ปรมาณู วิจัยอาวุโส หรือ เจาหนา ที่
ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย และควบคุมการทํางานของเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยให
เปนไปดวยความปลอดภัย
๘.๑.๒ จดบันทึกขอมูลที่สํา คัญของเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย ขณะปฏิบัติ
หนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย ลงในสมุดปูมการเดินเครื่อง (Log Book)
๘.๑.๓ ปฏิบั ติงานเกี่ยวกับแทง เชื้อ เพลิง เช น การบรรจุ ดึ งออก และการ
เคลื่อนยายแทงเชื้อเพลิง

๙
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๘.๑.๔ ปฏิ บัติง านตามขั้ นตอนปฏิบัติ (Procedure) ตา งๆ ที่ เ กี่ยวกั บเครื่ อ ง
ปฏิกรณปรมาณูวิจัย
๘.๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคําสั่งของเจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวจิ ยั
อาวุโส หรือเจาหนาที่ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
๘.๒ เจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยอาวุโส
เจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยอาวุโส นอกจากจะมีหนา ที่ความรับผิดชอบ
เชนเดียวกันกับเจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยแลว ยังมีหนาที่ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
๘.๒.๑ แยกแยะสภาวะปกติหรือผิดปกติของเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย และ
ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ขณะเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
๘.๒.๒ ทําใหการเดินเครื่องปฏิก รณปรมาณูวิจัย เปนไปดวยความปลอดภัย
ตามตารางการเดินเครื่องที่ตองการ
๘.๒.๓ สั่งการ และดําเนินการ เพื่อปอ งกันอันตรายตา งๆ ที่อ าจเกิดขึ้นจาก
การเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
๘.๒.๔ ควบคุ ม และกํ า กั บ ดู แ ลให ก ารทํ า งานเป น ไปตามขั้ น ตอนปฏิ บั ติ
(Procedure) ตางๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
๘.๒.๕ ควบคุม และกํากับดูแล การตรวจสอบระบบและอุปกรณตา งๆ ของ
เจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
๘.๒.๖ ควบคุ ม และกํ า กั บดู แ ล การจดบั น ทึ ก ข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ของเครื่ อ ง
ปฏิกรณปรมาณูวิจัย ใหสมบูรณและถูกตอง
๘.๒.๗ ปฏิ บัติ ง านอื่ น ๆ ตามคํ า สั่ งของเจ า หน า ที่ ค วบคุ มการเดิ น เครื่ อ ง
ปฏิกรณปรมาณูวิจัย
๘.๓ เจาหนาที่ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
เจ า หน า ที่ ค วบคุ ม การเดิ น เครื่ อ งปฏิ ก รณ ป รมาณู วิ จัย นอกจากจะมี หน า ที่ ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบเช น เดี ย วกั น กั บเจ า หน า ที่ เ ดิ น เครื่ อ งปฏิ ก รณ ป รมาณูวิ จัยอาวุ โ สแล ว ยั งมี หน า ที่ ค วาม
รับผิดชอบดังตอไปนี้
๘.๓.๑ ติดตามแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับแกนเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย

๑๐

พปส.๐๑-ปปว-๐๒

๘.๓.๒ ควบคุม และกํากับดูแล การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการซอมบํารุงเครื่อ ง
ปฏิกรณปรมาณูวิจัย
๘.๓.๓ ควบคุม และกํากับดูแล การปฏิบัติงานทดลองที่อ าจมีผลกระทบตอ
ความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย หรือตอคาเปลี่ยนวิกฤติ (Reactivity)
๘.๓.๔ ปฏิบัติการควบคุมเหตุฉุกเฉินที่อาจมีผลกระทบตอความปลอดภัยของ
เครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
๘.๓.๕ ควบคุม และกํากับดูแล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับแทงเชื้อเพลิง
๘.๓.๖ ควบคุม และกํ ากับดูแ ล การรัก ษาความปลอดภัยในบริเวณเครื่อ ง
ปฏิกรณปรมาณูวิจัย
๘.๓.๗ ควบคุม และกํากับดูแล การเก็บรักษากากกัมมันตรังสี รวมถึงตรวจ
ตราและควบคุมการปลดปลอยสารกัมมันตรังสี
๘.๓.๘ สั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในบริเวณเครื่อ งปฏิก รณ
ปรมาณูวิจัย
๙. สมรรถนะ (Competency)
ผูที่จะไดรับใบรับรองเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยนอกจาก
จะต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ข า งต น แล ว ยั งจะต อ งสอบผ า นเพื่ อ ให ได ใ บรั บ รองเป น เจ า หน า ที่ ป ฏิ บัติ งาน
เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย ตามที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนดขึ้น

๑๑
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มาตรฐานหลักสูตรการฝกอบรมเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ
ปรมาณูวิจัย

พปส.๙(๔)-ปปว-๐๑

สารบัญ

หนา
ขอ ๑ ขอบขาย

๓

ขอ ๒ คําจํากัดความ

๓

ขอ ๓ หนวยงานจัดฝกอบรม

๔

ขอ ๔ หลักสูตรสําหรับเจาหนาที่เดินเครือ่ งปฏิกรณปรมาณูวิจยั

๔-๘

ขอ ๕ หลักสูตรสําหรับเจาหนาที่เดินเครือ่ งปฏิกรณปรมาณูวิจยั อาวุโส

๘-๙

และเจาหนาทีค่ วบคุมการเดินเครือ่ งปฏิกรณปรมาณูวิจัย
ขอ ๖ การฝกอบรมทบทวนความรู

๙

ขอ ๗ การฝกอบรมกรณีพิเศษ

๑๐

๒
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มาตรฐานหลักสูตรการฝกอบรมเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
๑. ขอบขาย
มาตรฐานนี้จัดทํา ขึ้นใชเปนขอกํา หนดขั้นต่ําของหัวขอวิชาในหลัก สูตรการฝกอบรม
เจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยในแตละระดับ
๒. คําจํากัดความ
ในมาตรฐานฉบับนี้
๒.๑ เครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย หมายถึง ระบบอุปกรณที่ใชสําหรับกอใหเกิดพลังงาน
ปรมาณูอันเกิดจากปฏิกิริยาการแยกหรือการรวมนิวเคลียสของปรมาณูอยางตอเนื่องและสามารถ
ควบคุมได โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการวิจัย
๒.๒ เจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย หมายถึง เจาหนาที่เดินเครื่อง
ปฏิกรณปรมาณูวิจัย เจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยอาวุโส และเจาหนาที่ควบคุมการ
เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
๒.๓ เจ า หนา ที่ เดิน เครื่อ งปฏิ ก รณปรมาณูวิจัย หมายถึง บุค ลากรที่ ผา นการรับรอง
มาตรฐานการรับรองเจา หนา ที่ปฏิบัติงานเดินเครื่อ งปฏิก รณปรมาณูวิจัย ในระดับเจา หนา ที่
เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย และปฏิบัติหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
๒.๔ เจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยอาวุโส หมายถึง บุคลากรที่ผานการรับรอง
มาตรฐานการรับรองเจา หนา ที่ปฏิบัติงานเดินเครื่อ งปฏิก รณปรมาณูวิจัย ในระดับเจา หนา ที่
เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยอาวุโส และปฏิบัติหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
๒.๕ เจาหนาที่ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย หมายถึง บุคลากรที่ผานการ
รับรองมาตรฐานการรับรองเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยในระดับเจาหนาที่
ควบคุมการเดิน เครื่ อ งปฏิก รณปรมาณูวิ จัย และปฏิบัติหนา ที่ใ หคํา ปรึ ก ษาและควบคุมการ
เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยในแตละชวงระยะเวลาทํางาน
๒.๖ การฝกอบรมแบบทดลองปฏิบัติงาน หมายถึง การฝกอบรมปฏิบัติงานจริง ภายใต
การควบคุมดูแลของผูสอนอยางใกลชิด

๓

พปส.๙(๔)-ปปว-๐๑

๓. หนวยงานจัดฝกอบรม
หนวยงานที่ไดรับใบอนุญาตเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย มีหนาที่รับผิดชอบในการจัด
ฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยทุกระดับตามหัวขอวิชา
ที่กําหนดตามมาตรฐานฉบับนี้ โดยตองจัดใหมีการฝกอบรมทั้งกอนการปฏิบตั งิ านและการอบรม
เพื่อทบทวนความรูเปนระยะๆ ในระหวางการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อทบทวนและใหความรูท จี่ าํ เปน
และทัน สมัย ใหแกผูปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย ทํา ใหก ารเดิน เครื่อ งปฏิก รณ
ปรมาณูวิจัยมีความปลอดภัยตลอดเวลาที่มีการใชงาน
ทั้งนี้ หนว ยงานที่ไดรับใบอนุญาตเดินเครื่อ งปฏิกรณปรมาณูวิจัย ตองจัดทํารายการ
สมรรถนะที่จําเปนของบุคลากรแตละตําแหนงใหชัดเจน เพื่อใชประกอบการจัดหลักสูตรการ
ฝกอบรมตามหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น
๔. หลักสูตรสําหรับเจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
สําหรับหลักสูตรการฝกอบรมสําหรับเจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย ตองจัดใหมี
การฝกอบรมในวิชาตางๆ ดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนหัวขอยอยไดตามความเหมาะสม
ขึ้นอยูกับประเภทและลักษณะการใชงานของเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย นั้น เปนหลัก
๔.๑ วิชาพื้นฐานเบื้องตน
- วัฒนธรรมความปลอดภัย
- ความรูดานคอมพิวเตอร
- การอานแบบทางเทคนิค
- ความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม
- การปฐมพยาบาล
- ความปลอดภัยจากอัคคีภัย
- พื้นฐานทางไฟฟา

๔
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๔.๒ ทฤษฎีของเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยและวิชาที่เกี่ยวของ
- นิวเคลียรฟสิกสพื้นฐาน
- ทฤษฎีเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
- ปจจัยการเกิดปฏิกิริยาฟชชันอยางตอเนื่อง
- สัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของการเกิดปฏิกิริยาฟชชัน *
- จลนพลศาสตรของเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย*
- ความปลอดภัยทางนิวเคลียร
- หลักความปลอดภัยทางรังสี
- วิธีการตรวจวัดรังสีและอุปกรณตรวจวัดรังสี *
- หลักการกําบังรังสี
- การถายโอนความรอน อุณหพลศาสตรและกลศาสตรของของไหล
- เทคโนโลยีวัสดุและผลของรังสีตอโครงสรางเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
๔.๓ เทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
ในสวนนี้ จะครอบคลุมเนื้อหาที่จําเปนเพื่อสรางความเขา ใจหลักการออกแบบเครื่อ ง
ปฏิกรณปรมาณูวิจัย หลักการทํางานและหนาที่ของระบบตางๆ รวมถึงการทดสอบระบบเหลานี้
โดยทั่วไปจะประกอบไปดวยวิชาตางๆ ดังนี้
- การวางผังอาคารเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยและการจัดวางอุปกรณภายในอาคาร *
- ลัก ษณะทั่ว ไปของแกนเครื่ อ งปฏิก รณปรมาณูวิจัย รวมทั้ง โครงสร า งแกนเครื่อ ง
ปฏิกรณปรมาณูวจิ ัย แทงเชื้อเพลิง แทงควบคุมและวัสดุตางๆที่ใช*
- ลักษณะทั่วไปของเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย ซึ่งรวมถึงระบบอุปกรณวัดและควบคุม
เครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย *
( * หมายถึง หัวขอวิชาที่ควรมีการฝกปฏิบัติ)
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- ระบบควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
- ระบบปองกันเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
- ระบบความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
- ระบบระบายความรอนเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
- ระบบระบายอากาศ
- ระบบสนับสนุนการเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
- ระบบกักอากาศของอาคารเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
๔.๔ ระบบอุปกรณจําเพาะของเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
- อุปกรณการทดลองภายในและภายนอกแกนเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย รวมทัง้ อุปกรณ
อาบรังสี *
- อุปกรณผลิตสารไอโซโทป *
- การใชประโยชนจากทอนิวตรอน *
๔.๕ การเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย และความปลอดภัย
- ลัก ษณะการเดิ น เครื่อ งปฏิก รณ ปรมาณูวิ จัย ภายใตส ภาวะคงที่แ ละสภาวะที่มีก าร
เปลี่ยนแปลงชั่วขณะ*
- ผลการวิเคราะหความปลอดภัย
- เหตุการณที่คาดวาจะเกิดขึ้นขณะเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย*
- การทบทวนรายงานวิเคราะหความปลอดภัย
- ภาวะขีดจํากัดและเงื่อนไขการเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
- การทดลองปฏิบัติเกี่ยวกับสภาวะวิกฤติ *
- การตรวจสอบระบบอุปกรณค วบคุมใหเปนไปตามภาวะขีดจํากัด และเงื่อนไขการ
เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย *
( * หมายถึง หัวขอวิชาที่ควรมีการฝกปฏิบัติ)
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- สมดุลความรอน *
- การตรวจสอบขีดจํากัดความปลอดภัยของแกนเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย *
- ขั้นตอนปฏิบัติขณะเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยทํางานในสภาวะปกติและสภาวะไมปกติ *
- แผนฉุกเฉินและขั้นตอนปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน *
- การรับรูและความเขาใจการเกิดเหตุฉุกเฉินในระดับตางๆ *
๔.๖ ขอกําหนดการบริหารองคกร
- นโยบายระบบบริหารคุณภาพขององคกร
- การบริหารองคกรภายใตขีดจํากัดและเงื่อนไขการเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
- จํานวนและคุณสมบัติของเจาหนาที่
- ขั้นตอนการเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
- ตารางเวลาการซอมบํารุง
- ลําดับขั้นตอนการบริหาร
- การควบคุมการเขาออก
- การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
- มาตรการปองกันอันตรายจากรังสี
- มาตรการปองกันอัคคีภัย
- ความปลอดภัยจากสภาวะวิกฤติของปฏิกิริยานิวเคลียร
- การจัดทํารายงานจํานวนที่ครอบครองและที่คงอยูของวัสดุนิวเคลียร
- การคัดเลือกคุณสมบัติเจาหนาที่แรกเขาและการทดสอบคุณสมบัติซ้ําเปนระยะๆ
- การเก็บรักษาบันทึกปฏิบัติการตางๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
- การควบคุมการจัดโครงสรางและปรับปรุงองคกร
๔.๗ กฎและระเบียบ
- เอกสารภาคบังคับประจําสถานปฏิบัติการที่เปนปจจุบัน เชน คูมือการปฏิบัติงานและ
คูมือการบํารุงรักษาเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
( * หมายถึง หัวขอวิชาที่ควรมีการฝกปฏิบัติ)
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- กฎหมายที่เกี่ยวของ
- อํานาจหนาที่ขององคกรกํากับดูแลความปลอดภัย
- ขอกําหนดขององคกรกํากับดูแลความปลอดภัย
- กฎเกณฑและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
- ใบอนุญาตและเงื่อนไขใบอนุญาต
- ขอกําหนดการรายงาน
- กฎและระเบียบตามพันธกรณีระหวางประเทศ
การฝกอบรมสําหรับเจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยนี้ ตองจัดใหมีทั้งการสอน
ในหองเรียนที่ผสมผสานกับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการตามที่กําหนดในมาตรฐานฉบับนี้ รวมทัง้
การฝกอบรมแบบทดลองปฏิบัตงิ านจริง เพื่อใหเจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยในแตละ
ระดับ สามารถปฏิบัติภารกิจตามหนา ที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการฝกควบคุม
ปฏิกิริยานิวเคลียรนั้นจะรวมถึง การติดเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย การดับเครื่องปฏิกรณปรมาณู
วิจัย การเปดใชงานระบบตางๆของเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านอืน่ ๆกับ
เครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย เชน การขนยายแทงเชื้อเพลิง การเคลื่อนยายสารตัวอยางในแกนเครือ่ ง
ปฏิกรณปรมาณูวิจัย รวมทั้ง วิธีการแกไขปญ หาที่เหมาะสม วิธีก ารทํา งานเปนกลุมและการ
บริหารงานเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย เปนตน
๕. หลักสูตรสําหรับเจาหนาที่เดินเครื่อ งปฏิกรณปรมาณูวิจัยอาวุโสและเจาหนาที่ควบคุมการ
เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
เจาหนาที่เดิน เครื่องปฏิก รณปรมาณูวิจัยอาวุโสและเจา หนา ที่ค วบคุมการเดิน เครื่อ ง
ปฏิกรณปรมาณูวิจัย ตองมีความรูและทักษะการบริหารงาน การวางนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติ
ตางๆ รวมทั้งขอบเขตอํานาจหนาที่รับผิดชอบ เทคนิคการควบคุมงานและการใหคําแนะนําแก
เจาหนาที่ระดับลาง อีกทั้ง วิธีการและขั้นตอนการติดตอประสานงาน การวิเคราะหปญหาและ
การตัดสินใจ ดังนั้น นอกจากจะทบทวนความรูทางเทคนิคในแตละดานแลว ยังตองเรียนรูใน
รายละเอียดของงาน ตามหนาที่ความรับผิดชอบในแตละตําแหนงอีกดวย โดยเฉพาะในเรื่องของ
ประสบการณที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ความเปนผูนําและทักษะการติดตอสื่อสาร
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ดังนั้น สําหรับเจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยอาวุโสและเจาหนาที่ควบคุมการ
เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย จึงตองมีการฝกอบรมเปนพิเศษเพิ่มเติมในหัวขอตางๆ ตอไปนี้
- ขอกําหนดดานการบริหารจัดการขององคกรเจาของเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
- ขั้นตอนการจัดแกนเครื่อ งปฏิก รณปรมาณูวิจัยและการเปลี่ยนแปลงคา ระบบตา งๆ
รวมทั้งการควบคุมการทดลองที่เกี่ยวกับสภาวะวิกฤติ
- แผนฉุกเฉิน
- ขั้นตอนปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน
- ขั้นตอนการรื้อถอน
- การฝกอบรมดานการจัดการ
๖. การฝกอบรมทบทวนความรู
เพื่อใหเจา หนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย สามารถคงไวซึ่งทักษะ ความรูแ ละ
ทัศ นคติที่จํา เปน ตอ งานเดิน เครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย อยางปลอดภัย ตลอดเวลาที่มีการเดิน
เครื่องใชงาน ดังนั้น หนวยงานที่ไดรับใบอนุญาตเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย จึงตองจัดใหมี
การฝกอบรมเพื่อทบทวนความรูอยางตอเนื่องตามระยะเวลาและเนื้อหาที่เหมาะสมแกเจาหนาที่
เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยทุกระดับ โดยรวมไวในแผนการฝกอบรมของหนวยงาน
สําหรับหัวขอวิชาในหลักสูตรนี้ ควรคัดเลือกหัวขอวิชาการฝกอบรมจากหลักสูตรการ
ฝกอบรมเจาหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยที่จําเปนในแตละระดับของเจาหนาที่เดินเครื่อง
ปฏิ ก รณปรมาณูวิจัย รวมทั้งความรูและความเชี่ยวชาญที่จํา เปน สํา หรับงานเฉพาะดา นของ
เจา หนา ที่ใ นแตล ะตํา แหนง ตามภารกิจ ที่ไดรับมอบหมาย เชน งานซอ มบํา รุง งานทดสอบ
คุณสมบัติของแทงเชื้อเพลิงและการขนยายแทงเชื้อเพลิง เปนตน ซึ่งจะแตกตางกันไปตามหนาที่
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลานั้นๆ
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๗. การฝกอบรมกรณีพิเศษ
เพื่อใหเจา หนา ที่เดิน เครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย ทุกระดับ มีความรู ทัก ษะและทัน ตอ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี สามารถนํามาประยุกตใชเพื่อปรับปรุงงานที่รับผิดชอบใหมี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ดียิ่งขึ้น โดยอาจจัดการฝกอบรมขึ้น เมื่อเกิด เหตุการณตางๆ
ดังตอไปนี้
- การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบตางๆที่เกี่ยวของกับเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
- เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีปจจัยที่มีผลกระทบตอความปลอดภัยของการเดินเครื่อ ง
ปฏิกรณปรมาณูวิจัยและระบบอุปกรณที่เกี่ยวของ
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