


 (ก) 

บทสรุปผูบริหาร 
 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนองคกรหลัก
ในการเสนอนโยบายและยทุธศาสตร รวมทั้งการบริหารจัดการดานการใชพลังงานนิวเคลียรตาม
มาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน เปนหนวยงานกํากับดูลการใชพลังงาน
นิวเคลียรภายใน ประเทศใหเปนไปอยางถูกตอง และเกิดความปลอดภัยสูงสุด 

 
จากภารกิจที่สําคัญดังกลาวขององคกร ไมเพียงแตเรือ่งการกํากับดูแลความปลอดภัย   

การใชพลังงานนิวเคลียรเทานั้น การเผยแพรความรูในเรื่องวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร 
ถือวาเปนภารกิจที่มีความสาํคัญอยางยิ่งเชนเดียวกัน ในปงบประมาณ 2550 และ 2551 ที่ผานมา 
ปส. มีการเผยแพรและประชาสัมพันธความรูไปสูสาธารณชน โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนซึ่ง
เปนคนรุนใหม ใหเกิดความเขาใจในเทคโนโลยีดังกลาว อันจะนําไปสูการพัฒนาเทคโนโลยี
นิวเคลียรในประเทศอยางยัง่ยืน และมีแผนจะขยายผลการดําเนินงานใหครอบคุลมกวาเดิมมาก
ยิ่งขึ้น และเพ่ือใหประเทศไทยไดรับประโยชนจากพลังงานนิวเคลยีรอยางสงูสุด และสามารถ
กาวหนาทัดเทียมนานาประเทศไดในอนาคต และในงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปส. ไดจัดทํา
แผนงาน/โครงการ  โดยโครงการที่ใชงบประมาณในการดําเนินงานจํานวนมาก ไดแก โครงการ
พัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย และโครงการสรางความตระหนักดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร เปนโครงการที่ ปส. ตองการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการของโครงการทั้งสอง   

 
การประเมินผลครั้งน้ีใชระเบียบวิจัยเชิงประเมิน โดยประยุกตหลักการประเมินเชิงระบบ 

รวมกับการประเมินโดยยึดจุดประสงค (goals based) และการประเมินไมยึดจุดประสงค ((goals 
free)  เพ่ือใหไดขอมูลในการเสนอสารสนเทศสําหรบัการตัดสินใจดําเนินโครงการตอไป 

    
ในการประเมนิครั้งน้ี มีวัตถปุระสงคหลักของการประเมินคือ เพ่ือ 1) ติดตามและ

ประเมินผลการการดําเนินงานของโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย และ
โครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลยีร และ 2) ศกึษาแนวโนม
ของการกําหนดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ของโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสี
ของประเทศไทย และโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร   

 
สาํหรับกรอบการประเมินผลการดําเนินงานของทั้งสองโครงการ ดําเนินการประเมินตาม

กรอบปงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552) โดยประเด็นหลักที่ศึกษาคือการบรรลุ
ของผลการดําเนินการตามวตัถุประสงค ผลกระทบของโครงการ และแนวโนมของการกําหนด



 (ข) 

แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของโครงการ และติดตามผลการดาํเนินงานทั้ง 2 โครงการใน
ปงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552- กันยายน 2553) 

 
กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย ผูบริหารโครงการ/ผูรับผิดชอบโครงการ/

กิจกรรมตาง ๆ ผูทรงคุณวฒิุ/ผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร  
ผูมีสวนไดเสียกับการดําเนินโครงการ ไดแก อาจารยมหาวิทยาลยั นิสตินักศึกษา ประชาชนทัว่ไป 
เครือขายสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานตาง ๆ ที่เกีย่วของ 

 
วิธีดําเนินการเก็บขอมูล ใชแบบสอบถามรวมกับการสมัภาษณเชิงลกึ ในกลุม นักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนทัว่ไป อาจารยมหาวิทยาลัย และใชการสนทนากลุมรวมกับการสัมภาษณ
เชิงลึก ในกลุมผูทรงคุณวฒิุ/ผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร 
 

เกณฑในการประเมิน ปรากฏดังน้ี  
 

ประเด็นการประเมิน เกณฑการตดัสิน 

1. ปจจัยนําเขา (INPUT)* 
   1.1 บุคลากร - จํานวน 
                    - คุณลักษณะ 

 
เพียงพอ 
มีความรู ความเขาใจและเจตคตทิี่ดีตอโครงการ 

   1.2 งบประมาณ เพียงพอตอการดําเนินการและสะดวกตอการเบิกจาย 
   1.3 สิ่งอํานวยความสะดวก เพียงพอและสามารถใชงานได 
2. กระบวนการดําเนินงาน  
   (PROCESS) 

เปนไปตามแผนงาน มีระบบการกํากับตดิตาม 

3. ผลการดําเนินงาน (PRODUCT) บรรลตุามวัตถุประสงคของโครงการ  
4. ผลกระทบ (IMPACT) มีความคุมคาและเปนประโยชน 

 
ผลการประเมินในภาพรวมของ 
แตละโครงการ 

ระดับดีเยี่ยม - ผลการประเมินผานเกณฑครบทั้ง        
4 ประเด็น  

ระดับดี        - ผลการประเมินผานเกณฑ              
3  ประเด็น 

ระดับพอใช   - ผลการประเมินผานเกณฑ  
2 ประเด็น 

ระดับตองปรบัปรุง   
- ผลการประเมินผานเกณฑนอยกวา   

2 ประเด็น 
* 1.  การตัดสินผานสําหรับปจจัยนําเขาจะตองผานเกณฑการตัดสนิครบทั้ง 1.1, 1.2 และ 1.3 



 (ค)

ผลการประเมินโครงการ 
 
ขอสรุปผลการประเมินโครงการประจําปงบประมาณ 2552 โครงพัฒนาระบบเฝาระวังภัย

ทางรังสีของประเทศไทย พิจารณาตามเกณฑแลว อยูในระดับดี โครงการความตระหนักดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร พิจารณาตามเกณฑแลว อยูในระดับดีเยี่ยม ดังน้ี 

 

โครงการ 

 ปจจัยนําเขา   
กระบวน 
การ 

  
ผลลัพธ 

 ผลกระทบ 

การ
ตัด 
สิน 

บุคลากร 
งบ 

ประมาณ 

ส่ิงอํานวย
ความ
สะดวก 

กระบวน 
การ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลกระทบ 
(ความคุมคา) จํานวน 

คุณ 
ลักษณะ 

พัฒนาระบบ
เฝาระวังภัย
ทางรังสีของ
ประเทศไทย 

ไม
เพียงพอ 

เหมาะสม เพียงพอ เพียงพอ เหมาะสม บรรลุผลการ
ดําเนินงาน 

ทางบวก 
(มีความคุมคา) 

ระดับดี 

สรางความ
ตระหนัก
ดาน
วิทยาศาสตร
และ
เทคโนโลยี
นิวเคลียร 

เพียงพอ เหมาะสม เพียงพอ เพียงพอ เหมาะสม บรรลุผลการ
ดําเนินงาน 

ทางบวก 
(มีความคุมคา) 

ระดับดี
เยี่ยม 

 

ผลการศึกษาแนวโนมของโครงการและสํานักงานปรมณูเพื่อสันติ 
 

ดานความรูความเขาใจและเจตคตติอพลงังานนิวเคลียรของประชาชนทั่วไป ในอดตีที่
ผานมาประชาชนคนไทยทั่วไป มีการรับรูเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรในดานลบ จากขาวการรัว่
ของโรงไฟฟา ระเบิดปรมาณู รวมทั้งภาพยนตรตาง ๆ จึงทําใหเกิดเจตคตทิี่ไมดีตอพลังงาน
นิวเคลียร เกดิความหวาดกลัว ไมอยากเกี่ยวของหรือกลาวถึง แตในปจจุบันไดมีการใหขอมูล
ขาวสารและใหความรูถึงประโยชนของพลังงานนิวเคลยีรมากขึ้น ทําใหประชาชนมีการรับรูในทาง
ที่ถูกตองมากขึ้น แตยังมีขอบเขตเพียงในพื้นที่เปนกลุมเปาหมาย  

  
ภาพลักษณของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิขององคกรในปจจุบันประชาชนทัว่ไปยัง       

ไมรูจักมากนัก ผูทรงคุณวฒิุเสนอวาสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติควรมีภาพลักษณที่เดนชัดใน
ภารกิจหลัก คือ เปนองคกรที่กําหนดมาตรการและการควบคุมกํากับความปลอดภยัดานรังสีและ
พลังงานนิวเคลียร และควรประชาสัมพันธองคกรใหเปนที่รูจักของประชนทัว่ไปวามีบทบาท



 (ง) 

ภารกิจในเรื่องใด เพ่ือใหมีประชาชนมีความคุนเคยและเชื่อม่ันวามีหนวยงานที่ดูแลเรื่องความ
ปลอดภัยดานพลังงานนิวเคลียร  

 
 บทบาทภารกิจของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในอนาคต ควรมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นจาก
ปจจุบันที่เปนอยู ซ่ึงภารกิจหลักของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีภารกิจหลัก คือ การกําหนด
นโยบายและมาตรการในการควบคุมความปลอดภัยเกี่ยวรังสีและพลังงานนิวเคลียร รวมทั้ง
ปรับปรุงกฏระเบียบใหมีความเหมาะสมทันสมัยสอดคลองกับสถานการณอยูเสมอ ซ่ึงกฏหมาย     
ที่ใชอยูในปจจุบันไมไดแกไขมาหลายปแลว สํานักงานปรมาณูจึงควรไดมีการทบทวนและเนน 
การใหความสาํคัญในภารกจิหลัก  
 

แนวโนมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียรของประเทศไทย ปจจุบันและอนาคต
ของประเทศไทย มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการพัฒนาดานตาง ๆ มากขึ้น ประชาชนมีการ
บริโภคมากขึน้ จึงทําใหมีความตองการใชเทคโนโลยีนิวเคลียรมากขึน้ จึงมีความจําเปนตองพ่ึงพา
พลังงานนิวเคลียรมาทดแทนจึงจะเพียงพอตอความตองการ และจําเปนตองมีบุคลากรเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ในอนาคตทีอ่าจมีการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร สถาบนัการศึกษา
จําเปนตองสรางนักวิทยาศาสตรนิวเคลียรขึ้นมาใหเพียงพอกับความตองการ ผลิตนักวิทยาศาสตร
ที่เปนผูรูที่แทจริง และมีความทุมเทในการทํางาน  

 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 
การประมวลผลขอมูลจากขอมูลหลายแหลงและหลากหลายวธิี มีขอเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนาโครงการและสํานักงานปรมณูเพ่ือสันติ ดังตอไปนี้ 
 
1.  แนวทางการพฒันาโครงการระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย 

 
1)  ควรเพิ่มสถานีเฝาระวังใหพอเพียง ครอบคลุมพ้ืนทีข่องประเทศไทย รวมทั้งพ้ืนที่

ชายฝงที่ติดตอกับประเทศเพื่อนบาน  
 
2)  กําหนดพื้นที่ในการเฝาระวังแตละแหง โดยนิยามระบบเฝาระวังในแตละสถานีเฝา

ระวังใหชัดเจน จากเหตุผลในการเลือกสถานที่ตั้งสถานีวาเฝาระวังรงัสีที่เกิดจากแหลงใด เหตุผลที่
จําเปนตองนิยามความหมายของการเฝาระวังใหชัดเจน เพ่ือกําหนดมาตรการและเกณฑตัดสิน
ระดับรังสีจากพื้นที่การเฝาระวังที่แตกตางกันไป 

 



 (จ) 

3)  สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานในภูมิภาคทั่วประเทศ การพัฒนาระบบเฝา
ระวังภัยทางรงัสีของประเทศไทย ควรทําในระบบเครือขายและไมควรจัดตั้งหนวยงานเพิ่มขึ้นมา
อีก แตควรสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันที่มีอยูในภูมิภาค อาทิ สถาบันการศึกษา 
กระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  ควรมีการประสานความรวมมือระหวาง ปส. กับจังหวัดทั่วประเทศ
ไทย จะทําใหงายตอการประสานความรวมมือในระดับสถาบัน และเปนชองทางที่ชวยใหเขาถึง
ประชาชนไดครอบคลุมทั้งประเทศมากยิ่งขึ้น 

 
4)  มีการวิเคราะหผลการเฝาระวังรังสีอยางเปนระบบและตอเน่ือง พรอมนําเสนอขอมูล

แกประชาชนและผูเกี่ยวของไดรับทราบอยางตอเน่ืองและทัว่ถึง จะชวยสรางความมั่นใจดานความ
ปลอดภัยแกประชาชน และเปนเสริมสรางภาพลักษณขององคกรใหเดนชัดขึ้น 

   
2.  แนวทางการพัฒนาโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
     นิวเคลียร 
  

1)  กําหนดแผนระยะยาว (Road map)  การสรางความตระหนักใหประชาชนยอมรับ
พลังงานนิวเคลียร และเกิดความยั่งยืน จําเปนตองใชวธิีการปลูกฝงซ่ึงตองการระยะเวลาที่นาน
เพียงพอและตอเน่ือง สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ควรสราง Road map กิจกรรมการดําเนินงาน
พรอมกําหนดตัวชี้วัด ระยะยาว 5-10 ป ไวอยางชัดเจน 

  
2)  เตรียมความพรอมดานบุคลากร  ปจจุบันความรูเกีย่วกับพลังงานนิวเคลียร ประชาชน

มีความเขาใจวาเปนเรื่องวชิาการที่ยากซับซอน ควรมีการเตรียมบคุลากรที่เปนนักวิทยาศาสตรที่
สามารถสื่อสารใหประชาชนทั่วไปเขาใจได สามารถอธิบายเรื่องซับซอนทางวิทยาศาสตรให
ประชาชนสามารถเขาใจไดงาย  

 
3)  สรางเครือขายความรวมมือ ประสานความรวมมือกับหนวยงานสือ่สารมวลชน 

สถาบันการศกึษา หนวยงานระดับจังหวดั เพ่ือประชาสัมพันธองคกรและสรางความตระหนักที่
ถูกตองแกประชาชนการสรางเครือขายความรวมมือในการใหขอมูลขาวสารและสรางความ
ตระหนัก โดยเนนกลุมเปาหมายที่จะเปนแกนนําได เชน ครูแกนนําในโรงเรียน ผูนําชุมชน ใช
วิธีการอบรม หรือศึกษาดูงาน เพ่ือปรับเจตคติ สงเสรมิใหมีความรูความเขาใจทีถู่กตอง ที่จะนาํ
ความรูไปขยายผลถึงนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเปนชองทางสื่อสารขอมูลขาวสารที่
กระจายอยูทั้งประเทศอีกทางหนึ่ง 

 
4)  กําหนดเปาหมายหลักที่ชัดเจน เปาหมายการสรางความตระหนักและประชาสมัพันธ

องคกร ควรมีเปาหมายหลักสองประการ คือ ประชาชนมีแหลงเรียนรูดานพลังงานนิวเคลียรครบ



 (ฉ)

วงจร ประชาชนใหความรวมมือ สนับสนุนการใชพลังงานนิวเคลียร และมีจิตสํานกึดานความ
ปลอดภัย 

 
5)  ปรับวิธีการประชาสัมพันธและสรางความตระหนัก ไดแก วิเคราะหกลุมเปาหมาย  

การสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร ควรครอบคลมุประชาชนทกุ
กลุมเปาหมาย ทุกชวงวัยและทุกกลุมประชาชน คือ เยาวชน วัยทํางาน และผูสูงอายุ จึงทําให
เกิดผลในดานสรางความเขาใจและมเีจตคติที่ดี  กําหนดพื้นที่ในการสรางความตระหนักและ
ประชาสัมพันธในสองลักษณะ คือ การสรางความรูความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นิวเคลียร ใหครอบคลุมประชาชนทั้งประเทศ ควรกําหนดเปนนโยบายที่ชัดเจนทีต่องทําอยาง
สมํ่าเสมอ มีวิธีการที่เขาถึงประชาชนกลุมใหญ และตองอยางตอเน่ือง และการเจาะจงพื้นที่พิเศษ
ที่คาดวาจะเปนที่ตั้งโรงไฟฟานิวเคลียร ซ่ึงตองใหความสําคัญมากเปนพิเศษ อาจจัดตั้งเปน
จังหวัดนิวเคลยีร ที่ตองใชวธิีการเขาถึงแกนนําในพื้นทีไ่ดเพ่ือใหเกิดการยอมรับกอน จึงขยายผล
ไปยังประชาชนทั่วไปในพื้นที่ กําหนดเนื้อหาสาระในการใหความรูที่จะทําใหประชาชนเกิดความ
ตระหนัก รับรูที่ถูกตอง ควรครอบคลุมสาระสําคัญสองประการ คือ ความสําคัญและประโยชนของ
พลังงานนิวเคลียรในชวีติ และจิตสํานึกดานความปลอดภัย สรางความมั่นใจในความปลอดภัยของ
การใชพลังงานนิวเคลียร 

 
ประเด็นที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการสรางความตระหนักคือ ตองมีการบูรณาการสาระ

การเรียนรูเกีย่วรังสีและพลงังานนิวเคลียร เขาไปในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแตระดับชัน้
ประถมศึกษา โดยเริ่มจากเรื่องงายๆที่ใกลตวัใหนักเรียนไดรูจักวารังสีและพลังงานนิวเคลียร
เกี่ยวของอยางไรบางในชีวติประจําวัน เม่ือถึงระดับชั้นที่สูงขึ้นก็ใหเน้ือหาที่เปนเชิงวิชาการมาก
ขึ้น เพ่ือสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองและเกิดการรับรูในทางที่เปนประโยชน 
กิจกรรมและชองทางการสื่อสาร   
 

วิธีการสื่อสารควรใชชองทางการสื่อสาร ที่สามารถเจาะทุกกลุมเปาหมายอยางทั่วถึงและ
ครอบคลุม การเผยแพรและประชาสัมพันธ จําเปนตองใชสื่อและวธิีการที่นาสนใจ สามารถเขาถึง
ประชาชนไดทุกกลุมเปาหมาย โดยมีชองทางการสื่อสารและกิจกรรมหลายประเภท อาทิ            
การพัฒนาสื่อความรู ควรเปนสื่อการตูน บทเรียนงายๆ นิยายวิทยาศาสตรที่นาสนใจไมมี
ตัวอักษรมากเกินไป กิจกรรมทางสังคมที่เปดโอกาสใหประชาชนและนักเรียนไดมีการเขาถึงและ
รูจักพลังงานงานนิวเคลียรและสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  ไดแก การประกวดเรียงความพลังงาน
นิวเคลียรชิงทนุการศึกษา กจิกรรมตอบปญหานิวเคลียร เวที Olympic nuclear ระดับประเทศ 
การจัดตั้งพิพิธภัณฑนิวเคลยีรที่สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ การมีกิจกรรมทางสังคมเปนหนทาง
หน่ึงที่จะสรางความเขาใจใหประชาชนได เปนตน 

 



 (ช)

3.  แนวทางการพัฒนาสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
  

1)  สรางเสริมภาพลักษณขององคกร โดยเนนการประชาสัมพันธองคกร ปรับปรุง
ภาพลักษณทางกายภาพของสํานักงาน มีกิจกรรมทางสังคม เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึง รูจัก
องคกร เขาใจ มีความรูความเขาใจดานพลังงานนิวเคลยีร  กิจกรรมมีความตอเน่ืองและยั่งยืน ซ่ึง
ไดเสนอแนวทางไวในการประชาสัมพันธและสรางความตระหนักทีไ่ดกลาวมาแลว 

  
2)  ควรมีการทบทวนภารกจิมาตรการ กฏหมาย และแนวทางการควบคุมกํากับความ

ปลอดภัยในการใชรังสี ใหมีความเปนมาตรฐานสากล สอดคลองกับสถานการณดานพลังงาน
นิวเคลียรนิวเคลียร   

 
3)  จัดทําแผนระยะยาวเปน Road map ดานพลังงานนิวเคลียรในระยะ 5- 20 ป เพ่ือ

วางแผนอัตรากําลังบุคลากร กําหนดมาตรการดานความปลอดภัย และสรางความตระหนักให
ประชาชนเหน็ความสําคัญและเกิดความมั่นใจในความปลอดภัย เพ่ือรองรับพลังงานนิวเคลียรทีจ่ะ
มีขึ้นในอนาคต   นอกจากนี้ตองจัดทําแผนระยะสั้นเพ่ือรองรับแผนระยะยาว ใหเกดิการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม โดยกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จการดําเนินงาน ยุทธวธิีที่จะทําให
บรรลุเปาหมาย การกํากับตดิตามประเมินผลที่ชัดเจน งบประมาณที่สอดคลองกับภารกิจ 

 
4)  วางแผนเรื่องอัตรากําลังบุคคลากรทัง้ทางปริมาณและคุณภาพ คือมีการเตรียม

บุคคลากรใหมีความเพียงพอ มีจิตสํานึกดานความปลอดภัย มีความเขมแข็งทางวิชาการดาน
พลังงานนิวเคลียร เพ่ือรองรับอนาคตหากมีการสรางโรงไฟฟานิวเคลยีร เตรียมความพรอม
บุคลากร ทั้งดานการวางแผนอัตรากําลังใหเพียงพอรองรับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคคลากร
ดานวิชาการใหมีความพรอม   

  
5)  เปนผูนําทางความคิดใหความรูที่ถูกตองดานพลังงานนิวเคลียรที่เขาใจงายกับสงัคม  
  
6)  ทํางานอยางตอเน่ือง สงเสริมงานวิจัย เผยแพรผลงานที่เกิดจากผลพลังงานนวิเคลียร

หรือการใชพลงังานในที่ตาง ๆ ทั่วโลกอยางตอเน่ือง 
  
7)  ปลูกฝงจิตสํานึกดานความปลอดภัย และความรูเรือ่งนิวเคลียรกบัการใชพลังงาน 

ใหแกประชาชนตั้งแตยังเปนเยาวชน 
 
8)  การสนับสนุนทุนวิจัย ทนุการศึกษา เพ่ือสงเสริมใหสรางความรูเกี่ยวพลังงานนิวเคลียร 

และเปนการประชาสัมพันธองคกรใหเปนที่รูจัก 



 (ซ) 

สารบัญ 
 

 หนา 
  

บทสรุปผูบรหิาร (ก) 
  

สารบัญ (ซ) 
  

บทนํา 1 
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงคของการประเมิน 2 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 3 
 ขอบเขตของการประเมิน 3 
 นิยามศัพทเฉพาะ 4 
  

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 6 
 ความเปนมาในการจัดตั้ง ปส. วิสัยทัศนและภารกิจ 6 
 โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย 7 
 โครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร 12 
 แนวคิด ทฤษฎีในการประเมินโครงการ 14 
 การประเมินติดตามโครงการ 14 
 รูปแบบการประเมินโครงการ 20 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินผลโครงการ 25 
 กรอบแนวคิดในการประเมิน 32 
  

วิธีดําเนินการประเมิน 33 
 ระยะที่ 1  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบ

เฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย และโครงการสรางความ
ตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร 

34 

   ประชากรเปาหมาย 34 
   เอกสารประกอบการประเมิน 35 
   เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 36 
   การเก็บรวบรวมขอมูล 37 
   การวิเคราะหขอมูล 37 



 (ฌ) 

สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
   
 ระยะที่ 2  การศึกษาแนวโนมของการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ของโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย 
และโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นิวเคลียร 

40 

   ขั้นตอนที่ 1 การจัดสนทนากลุมและการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ/
ผูเชี่ยวชาญ 

40 

   ขั้นตอนที่ 2  การนําเสนอผลการประเมินและติดตามโครงการ 42 
   
ผลการประเมิน 44 
 ตอนที่ 1   - ผลการประเมนิและการติดตามโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัย

ทางรังสีของประเทศไทย ปงบประมาณ 2552 
- ผลการติดตามโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของ
ประเทศไทย ปงบประมาณ 2553 

46 

 ตอนที่ 2   - ผลการประเมนิและการติดตามโครงการสรางความตระหนักดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร ปงบประมาณ 2552 

- ผลการติดตามโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร ปงบประมาณ 2553 

69 

 ตอนที่ 3   ผลการศึกษาแนวโนมของการกําหนดแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศ
ไทย และโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร 

  102 

 ตอนที่ 4   ผลการศึกษาขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานของ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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บทนํา 
 

หลักการและเหตุผล 
 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนองคกรหลัก
ในการเสนอนโยบายและยทุธศาสตร รวมทั้งการบริหารจัดการดานการใชพลังงานนิวเคลียรตาม
มาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน นับตัง้แตวันเริ่มกอตั้ง ปส. ไดปฏิบัติหนาทีต่าม
ปณิธานที่ไดตัง้ไวเสมอมา โดยเปนหนวยงานกํากับดูลการใชพลังงานนิวเคลียรภายใน ประเทศให
เปนไปอยางถกูตอง และเกดิความปลอดภัยสูงสุด ทั้งกับตวัผูใชและประชาชนทัว่ไป ปส.ทําหนาที่
ในการออกใบอนุญาตการครอบครองวัสดุนิวเคลียรและวัสดุที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ ใหกับผูใชวัสดุ
นิวเคลียรและรังสี รวมถึงมีการสงเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูไดรับอนุญาตอยู
เสมอ นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งขายงานเตือนภัยทางรังสีขึ้นโดยการติดตั้งชุดเครื่องวัดรังสีแกมมา
เพ่ือตรวจวัดรงัสีในอากาศในทุกภาคของประเทศ เก็บตัวอยางฝุนกมัมันตรังสี อากาศ ดิน นํ้า และ
สิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ ทั่วประเทศเปนประจํา เพ่ือตรวจวัดรังสีที่ปนเปอนในธรรมชาต ิและยังเปนการ
เฝาระวังเหตฉุุกเฉินทางรังสีที่อาจเกิดอีกทางหนึ่งดวย 
 

ภารกิจหลักที่สําคัญอีกประการหนึ่งของ ปส. คือ การเปนหนวยงานกลางใหการเสนอแนะ
นโยบาย แนวทางและแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูในทางสันติกํากับใหเกิดความปลอดภัย  
แกผูใชและประชาชน โดยการบริหารจัดการดานพลังงานปรมาณูกาํกับดูแลความปลอดภัยทาง
รังสี กํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลยีรและสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณู เพ่ือใหมีนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูในทางสันติใหเปนไป
ตามพันธกรณีและมาตรฐานสากล สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนและใหมีการ
พัฒนาและใชพลังงานปรมาณูใหเกิดความปลอดภัยแกผูใชและประชาชน ปส. มีพันธกิจ คือ              
1) เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานพลังงานนิวเคลียรเพ่ือนําไปสูการปฎิบัติที่เปน
รูปธรรม 2) บริหารจัดการดานพลังงานนิวเคลียรใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 3) เปนหนวยงาน
กลางในการตดิตอประสานงานทั้งภายในและตางประเทศดานพลังงานนิวเคลียร และ 4) สราง
ความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรใหแกประชาชน 

 
จากภารกิจที่สําคัญดังกลาวขององคกร ไมเพียงแตเรือ่งการกํากับดูแลความปลอดภัย   

การใชพลังงานนิวเคลียรเทานั้น  การเผยแพรความรูในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร 
ถือวาเปนภารกิจที่มีความสาํคัญอยางยิ่งเชนเดียวกัน ในปงบประมาณ 2550 และ 2551 ที่ผานมา 
ปส. มีการเผยแพรและประชาสัมพันธความรูไปสูสาธารณชน โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนซึ่ง
เปนคนรุนใหม ใหเกิดความเขาใจในเทคโนโลยีดังกลาว อันจะนําไปสูการพัฒนาเทคโนโลยี
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นิวเคลียรในประเทศอยางยัง่ยืน และมีแผนจะขยายผลการดําเนินงานใหครอบคุลมกวาเดิมมาก
ยิ่งขึ้น ดวยความตระหนักถงึความสําคัญดานความปลอดภัยของประชาชน ปส. จึงมุงม่ันปฏิบัติ
หนาที่ตามปณิธานที่ตั้งไวอยางเครงครัด เพ่ือใหประเทศไทยไดรับประโยชนจากพลังงาน
นิวเคลียรอยางสูงสุด และสามารถกาวหนาทัดเทียมนานาประเทศไดในอนาคต 

 
ในงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติไดจัดทําแผนงาน โครงการ และ

กิจกรรมมีจํานวนทั้งหมด 17 โครงการ ใชงบประมาณรวม 64.2219 ลานบาท ซ่ึงโครงการดังกลาว 
สามารถแยกตามผลผลติได 3 กลุม คือผลผลติที่ 1 กรอบนโยบายและแผนดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร ผลผลติที่ 2 การบรหิารจัดการการใชวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีดานนิวเคลียร
ใหเกิดความปลอดภัย และผลผลติที่ 3 ความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลยีร  

 
โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย และโครงการสรางความ

ตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร เปนโครงการที่สาํนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ตองการติดตามดูวาผลการดําเนินการตามโครงการดังกลาวทั้งในดานผลลัพธ และผลกระทบวา
เปนอยางไร และแนวโนมของการกําหนดแผนงาน หรือกิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับโครงการ
ดังกลาวควรเปนอยางไร เพ่ือใหไดสารสนเทศมานําเสนอผูที่เกี่ยวของ เชน ผูบริหารหนวยงาน 
ผูปฏิบัติงานตามโครงการ รวมกันพิจารณาเพื่อการตัดสินหรือการปรับปรุงโครงการใหมี
ประสิทธิภาพ อันจะชวยเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของหนวยงาน  ทําใหเปนที่รูจักของทุกภาค
สวนของสังคมตอไป 

 
วัตถุประสงคของการประเมิน 
 

การประเมินครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
 
1.  ติดตามและประเมินผลการการดําเนินงานของโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทาง

รังสีของประเทศไทย และโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลยีร 
 
2.  ศึกษาแนวโนมของการกําหนดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ของโครงการพัฒนา

ระบบเฝาระวงัภัยทางรังสีของประเทศไทย และโครงการสรางความตระหนักดานวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 ผลจากการประเมินครั้งน้ี 
 
 1)  สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิสามารถนําสารสนเทศเกี่ยวกับการดาํเนินการของโครงการ
มานําเสนอผูที่เกี่ยวของ เชน ผูบริหารหนวยงาน ผูปฏิบัติงานตามโครงการ รวมกันพิจารณาเพื่อ
การตัดสินโครงการ หรือการปรับปรุงโครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 
2)  สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถนําไปใชเปนแนวทาง

ในการกําหนดแนวโนมของการพัฒนาแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ของโครงการพัฒนาระบบ
เฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย และโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียรที่จะชวยเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของหนวยงาน อันจะทําใหเปนที่รูจักของ
ทุกภาคสวนของสังคม และเกิดประโยชนตอสังคมสูงสุดตอไป 
 
ขอบเขตของการประเมิน 
 
 1)  ขอบเขตดานเน้ือหา 

กรณีศึกษาและกรอบเวลาในการประเมิน: โครงการที่เปนกรณีศึกษาในครั้งน้ี คือ
โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย และโครงการสรางความตระหนักดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียรทีดํ่าเนินการในปงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - 
กันยายน 2552) โดยประเด็นหลักที่ศึกษาคือการบรรลุของผลการดําเนินการตามวตัถุประสงค 
ผลกระทบของโครงการ และแนวโนมของการกําหนดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของ
โครงการ และติดตามผลการดําเนินงานทั้ง 2 โครงการในปงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552 - 
กันยายน 2553) 

 
กรอบการประเมิน: การประเมินผลการดําเนินงานครั้งน้ี ใชระเบยีบวิจัยเชิงประเมิน 

โดยประยุกตหลักการประเมินเชิงระบบ ซ่ึงเปนการประเมินเพ่ือการตัดสินใจประกอบกับการ
ประเมินผลกระทบ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
  ปจจัยนําเขา (Input) ไดแก บุคลากร ซ่ึงพิจารณาในดานปริมาณและคุณลักษณะ 

งบประมาณในการดําเนินงาน และสิ่งอํานวยความสะดวก  
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  กระบวนการ (Process) ไดแก ประสิทธิภาพในการดําเนินงานเปนไปตามแผน
และสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงาน ตลอดจน ปญหา/อุปสรรคในการดาํเนินงาน   

 

  ผลการดําเนินงาน (Product)  ไดแก การบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 
ความพึงพอใจของผูรับบรกิารที่มีตอหนวยงาน/โครงการ ผลการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย 
และความคุมคาของการดําเนินงาน    

 

  ผลกระทบ (Impact) ไดแก ผลที่เกิดขึ้นจากดําเนินงานของหนวยงานทั้งดานบวก  
และดานลบ 
 

2)  ขอบเขตดานประชากร 
กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 
2.1  ผูบริหารโครงการ/ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตางๆ 
2.2  ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร 
2.3  ผูมีสวนไดเสียกับการดาํเนินโครงการ ไดแก อาจารยมหาวิทยาลัย นิสิตนักศกึษา 

ประชาชนทัว่ไป เครือขายสถาบันการศกึษาหรือหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 
 การติดตามผลการดําเนินงานโครงการ หมายถึง การตรวจสอบผลการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงคของโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย และโครงการสราง
ความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลยีร 
 
 การประเมินผลโครงการ หมายถึง การรวบรวมขอมูลในดานปจจัยนําเขา กระบวนการ             
ผลการดําเนินงาน และผลกระทบของโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย 
และโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร และนํามาเปรียบเทยีบ
กับเกณฑการประเมินที่กําหนดไว 
 

เกณฑการประเมิน หมายถงึเกณฑที่ใชในการตัดสินผลการดําเนินงานของโครงการซึ่ง
ไดแก 
 

1.  ดานบุคลากร  
 
1.1  ความเพยีงพอของบุคลากร หมายถึง จํานวนของบุคลากรที่เพียงพอตอการ

ปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของหนวยงาน 
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1.2  คุณลักษณะของบุคลากร หมายถึง  ความรู ความเขาใจและเจตคติของบุคลากร
ที่มีตอโครงการ 

 
2.  ดานงบประมาณ  

 
2.1  ความเพียงพอของงบประมาณ หมายถึง มีงบประมาณที่เพียงพอในการ

ดําเนินงานตามแผนงานในปงบประมาณ 2552 ใหบรรลุตามเปาหมายได   
 
2.2  ความสะดวกในการเบกิจาย หมายถึง การดําเนินการเบิกจายงบประมาณได

ตามเวลา ไมยุงยาก ซับซอน 
 

3.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
 
3.1  ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง การที่วัสด ุอุปกรณมีจํานวน

เพียงพอตอการใชงาน 
 
3.2  การใชงานได หมายถึง วัสดุ อุปกรณอยูในสภาพที่ใชงานไดเพ่ือใหบรรลตุาม

ภาระงาน 
 

4.  ดานกระบวนการทํางาน หมายถึง การดําเนินตามแผนงาน และมีการกํากับติดตาม
เพ่ือใหโครงการสามารถดําเนินการไดบรรลุตามวตัถปุระสงค 

 
4.1  การดําเนินงานตามแผน หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตังิานใหเปนไปตาม

ระยะเวลา กิจกรรม และงบประมาณ 
 
4.2  การกํากับติดตาม หมายถึง การใชระบบและกลไกในการควบคุม ชวยเหลือให

การดําเนินงานโครงการเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว 
 

5.  ผลการดําเนินงาน หมายถึง การดําเนินงานไดผลบรรลตุามวัตถุประสงคที่กาํหนดไว
ของโครงการ 

 
6.  ผลกระทบ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการทั้งดานบวกและดานลบ 

 
6.1  ผลกระทบดานบวก หมายถึง ความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของตอโครงการเกี่ยวกับ

ผลของโครงการในดานความคุมคาและความเปนประโยชน 
 

6.2  ผลกระทบดานลบ หมายถึง ความคดิเห็นของผูที่เกี่ยวของตอโครงการเกี่ยวกบั
ผลที่ไมพึงประสงคที่เกิดจากการดําเนินโครงการ 



 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 
 

 ในการติดตามและประเมินผลโครงการครัง้น้ี คณะผูประเมินไดตรวจเอกสารเกี่ยวกับ
แนวคิดการประเมินโครงการ และทฤษฎทีี่เกี่ยวของเพ่ือนํามาใชเปนกรอบแนวคิดในการติดตาม
และประเมินผลโครงการ ดังน้ี 
 

1.  ความเปนมาในการจัดตั้ง ปส. วิสัยทัศน และพันธกิจ 
2.  โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย 
3.  โครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร 
4.  แนวคิด ทฤษฎีในการประเมินโครงการ 
5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินผลโครงการ 

 
ความเปนมาในการจัดตั้ง ปส. วิสัยทัศน และพันธกิจ 
 

ปจจุบันหลายประเทศทัว่โลก รวมทั้งประเทศไทยไดมีการนําพลังงานนิวเคลียรมาใช
ประโยชนอยางแพรหลายมากยิ่งขึ้น โดยแตละประเทศที่มีการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร
จะตองมีหนวยงานที่ทําหนาที่บริหารจัดการดานความปลอดภัยการใชพลังงานนิวเคลียรเพ่ือมิให
สงผลกระทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอมภายในประเทศ ซ่ึงประเทศไทยก็มีหนวยงานที่ทําหนาที่
หลักเชนเดียวกัน คือ “สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.)” กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยซ่ึีง
ถือกําเนิดขึ้นเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2504 ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 
2504 และพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2504 มีฐานะ
เปนหนวยงานราชการระดับกรม โดยชื่อเม่ือแรกกอตั้งคือ “สํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ”  
มีบทบาทหลกัในการศึกษาวิจัย พัฒนาเผยแพร กํากับและควบคุมการใชพลังงานนิวเคลียร 
ภายใตปณิธานที่จะพัฒนาวทิยาการดานพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันตใินประเทศไทยใหมี
ความกาวหนาทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 

การริเริ่มเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย เม่ือวันที่ 27 ตลุาคม 2505 นับเปนกาวแรกและ
เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียรของประเทศ จวบจนปจจุบันประเทศไทยยังคง
ใชประโยชนจากเครื่องปฏิกรณในการศึกษาวิจัยและพฒันาดานการแพทย การเกษตร และ
อุตสาหกรรมมาอยางตอเน่ือง 
 

นอกจากนี้ ปส. ยังมีบทบาทสําคัญในการประสานการดําเนินงานหรือลงนามใน
สนธิสัญญารวมกับองคกรตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ เชน ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวาง
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ประเทศ (IAEA) อันเปนการแสดงเจตนารมณวาประเทศไทยมเีปาหมายในการพัฒนาพลังงาน
นิวเคลียรในทางสันติอยางแทจริง 

 
เน่ืองจากมีการปรับปรุงโครงสรางระบบราชการ เม่ือวันที่ 3 ตุลาคม 2545 สํานักงาน

พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ จึงไดเปลี่ยนชือ่เปน “สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ” สังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเพ่ือใหภารกิจการใชพลังงานนิวเคลียรในทางสันต ิ
เขมแข็งขึ้น จึงไดดําเนินการเพื่อจะแยกการบริหารออกเปน 2 องคกร องคกรหนึ่งเปนสวนราชการ  
หนาที่เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร รวมทั้งการบริหารจัดการดานการใชพลังงานนิวเคลยีร
ตามมาตรฐานสากล ใชชื่อ “สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต”ิ กับอีกองคกรหนึ่งเปนองคการมหาชน 
คือ “สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาต”ิ ซ่ึงเนนภารกิจเรื่องความเปนเลิศในงานวิจัย พัฒนา 
และประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียร เพ่ือการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
 

วิสัยทศัน 
ปส. เปนองคกรหลักในการเสนอแนะนโยบายและยทุธศาสตร รวมทัง้การบริหารจัดการ

ดานการใชพลังงานนิวเคลยีรตามมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
 

พันธกิจ 
1.  เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานพลังงานนิวเคลียรเพ่ือนําไปสูการปฏิบัตทิี่

เปนรูปธรรม 
2.  บริหารจัดการดานพลังงานนิวเคลียรใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
3.  เปนหนวยงานกลางในการติดตอประสานงานทั้งภายในและตางประเทศดานพลงังาน

นิวเคลียร 
4.  สรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร

ใหแกประชาชน 
 
โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสขีองประเทศไทย 
 
 หลักการและเหตุผลของโครงการ 
 
 ปจจุบันหลายประเทศหันมาใชเทคโนโลยีดานนิวเคลยีรกันมากขึ้น ทั้งในทางเสรมิสราง
ความมั่นคงของประเทศ เชน การทดลองระเบิดนิวเคลยีรของประเทศเกาหลีเหนือ อินเดีย 
ปากีสถาน และในทางสันติ เชน การผลิตกระแสไฟฟาดวยโรงงานไฟฟาพลังนิวเคลียร ไดแก 
ประเทศจีน เกาหลีเหนือ เกาหลีใต ญ่ีปุน อินเดีย ปากีสถาน สวนเวียดนาม มาเลเซีย และ
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อินโดนีเซียมีโครงการสรางโรงไฟฟาพลังนิวเคลียรในอนาคต และเมียนมามีโครงการสรางเครื่อง
ปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย ซ่ึงการใชและพัฒนาเทคโนโลยนิีวเคลียรดานนิวเคลียรดังกลาว อาจเกิดผล
กระทบตอประเทศไทยในกรณีที่มีการทดลองระเบิดนิวเคลียร หรือการเกิดอุบัติเหตุทางรังสีเม่ือ
เดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลยีร ดังเชนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เชน การทดลองระเบิดนิวเคลียรของ
เกาหลีเหนือ และการเกิดอุบัติเหตุทางรังสขีองโรงไฟฟาพลังนิวเคลียรในประเทศยเูครน 
โดยเฉพาะกรณีหลังไดเกิดผลกระทบในวงกวางตอหลายประเทศที่อยูในทิศทางของกระแสลม 
ในขณะนั้น  
 

สําหรับประเทศไทยแมวาจะไมเคยไดรับผลกระทบทางรงัสีในระดับรายแรง แตไมสามารถ 
คาดเดาไดถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในสภาวการณปจจุบันที่หลายประเทศ
ในเอเชียมีการใชและพัฒนาเทคโนโลยีดานนิวเคลียรอยางมาก ดังน้ันการเฝาตรวจเพื่อติดตาม
ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอมในลักษณะเครอืขายระบบเฝาระวังภัยทางรังสี จึงเปน
มาตรการที่สําคัญในการเฝาตรวจภัยอันตรายดานรังสีที่อาจเขาสูประเทศไทย 
 

โครงการนี้เปนการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีจากนอกประเทศ ใหสามารถเฝาระวัง
ไดครอบคลุมในทุกดานของประเทศ ซ่ึงปจจุบันกลุมเฝาตรวจกัมมันตภาพรังสี สํานักสนับสนุน
การกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีสถานีเฝาระวัง
ภัยทางรังสีในเครือขายระบบเฝาระวังภัยทางรังสี ณ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดสงขลา และกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไมครอบคลุมเพียงพอตอการเฝาระวังภัยทางรังสีจากนอก
ประเทศที่อาจจะเขาสูประเทศไทยไดในทุกดานของประเทศ เน่ืองจากกระแสลมฤดูหนาวที่จะพัด
พานํานิวไคลดกัมมันตรังสีที่เกิดจากการทดลองระเบิดนิวเคลียรของประเทศเกาหลีเหนือ จะเขาสู
ประเทศไทยทางตอนบนและตอนกลางของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงสถานีเฝาระวังภัยทาง
รังสีเดิมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเพียงตอนใต ดังน้ันจึงควรจัดตั้งสถานีเฝาระวังภัยทางรังสี
เพ่ิมเติมทางตอนบนและกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเฝาระวงั
และความรวดเร็วในการเตือนภัย สวนการเฝาระวงัภัยจากสถานปฏิบตัิการทางรังสใีนตางประเทศ
ยังขาดสถานีเฝาระวังภัยทางรังสีในภาคตะวันตก และภาคใตฝงตะวันตก โดยเฉพาะภาคใตฝง
ตะวันตกเปนบริเวณที่กระแสลมฤดูรอนเคลื่อนที่เขาสปูระเทศไทย นอกจากการเฝาระวังภัยทาง
รังสีทางอากาศแลวโครงการนี้ยังมีเปาหมายในการศึกษาและพัฒนาการเฝาระวังภัยทางรังสีใน
สิ่งแวดลอมทางทะเลอันเนือ่งมาจากสถานปฏิบัติการทางรังสีจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ปลดปลอยนวิไคลดกัมมันตรังสีตามขั้นตอนปกติ และ/หรือเม่ือเกิดอุบัติเหตุทางรังสี โดยจะมี
การศึกษาวิจัยและรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทําแนวทางการเฝาระวังภัยทางรังสีทั้งในฝงอาวไทยและ
ทะเลอันดามัน  รวมถึงการศึกษาและออกแบบ แนวทางและเทคนคิการเฝาระวังแบบใหมที่จําเปน 
เพ่ือใหการเฝาระวังภัยทางรังสีมีประสิทธภิาพ ถูกตอง แมนยํา ครอบคลุมพ้ืนที่และตลอดเวลาที่
อาจไดรับผลกระทบทางรังสี เหมาะสมกับความจําเปน สภาพเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 
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ทั้งน้ีหากโครงการนี้ดําเนินการเสร็จสิ้น จะทําใหประเทศไทยมีระบบเฝาระวังภัยทางรังสี 
ที่ครอบคลุมไดในทุกดานของประเทศ ซ่ึงจะสงผลใหการดําเนินการในขั้นตอนของการเตือนภัย
และการปองกันทําไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะนํามาซึ่งความปลอดภัยของประชาชนและ
สิ่งแวดลอมของประเทศ ความปลอดภัยของประชาชนเกี่ยวกับการไดรับรังสีจากการบริโภค
อาหารนั้นมีความสําคัญอยางยิ่ง ที่สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในฐานะผูกํากับดูแลความปลอดภัย
จากรังสี จะตองดําเนินการและจัดใหมีขอมูลและรายงานสรุปเกี่ยวกบัการไดรับรังสีจากการบริโภค
อาหารเพื่อรายงานใหประชาชนทราบอยางตอเน่ือง อีกทั้งเปนขอมูลสําหรับการตัดสินใจเม่ือเกิด
ภาวะฉุกเฉินทางรังสี รวมทั้งเปนขอมูลในการออกขอกฎหมาย สําหรับหนวยงานที่ทําหนาที่ใน
การควบคุมอาหารของประเทศดวย เพ่ือการบรรเทาและแกไขในภาวะฉุกเฉินทางรังสี ตองมีการ
เตรียมความพรอมและเพ่ิมศักยภาพของกลุมเฝาตรวจกัมมันตภาพรังสี สํานักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ โดยการจัดตั้งศูนยเฝาระวังภัยทางรงัสีที่ประกอบไปดวยเทคโนโลยีที่มีประสทิธิภาพ เชน 
ระบบคอมพิวเตอรที่มีความทันสมัย และระบบซอฟแวร Atmospheric Dispersion Model เปนตน 
เพ่ือใชในการแจงเตือนภัยทางรังสี การทํานายทิศทางการแพรกระจายของนิวไคลดกัมมันตรังสี 
และการเปนศนูยประสานงานในการประเมินและแกไขสถานการณฉุกเฉินทางรังส ีโดยศูนยเฝา
ระวังภัยทางรงัสีจะประสานงานกับเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงานในรถปฏิบตักิารทางรังสีเคลื่อนที่ซ่ึง
ประกอบดวยเครื่องมืออุปกรณการตรวจวัดรังสีที่ไดมาตรฐานสากล และรถปฏบิัตกิารเก็บตวัอยาง
สําหรับการเกบ็ตวัอยางในพื้นที่ๆมีความยากลําบากในการเขาถึง โดยรถปฏิบตัิการทางรังสี
เคลื่อนที่จะทําการวิเคราะหชนิดและปริมาณกัมมันตภาพรังสีในบริเวณและตัวอยางสิ่งแวดลอมที่ 
ไดรับผลกระทบทางรังสี รวมถึงการจัดสงขอมูลการวิเคราะหที่รวดเร็วและการประเมินสถานการณ 
เบื้องตนที่ถูกตองเหมาะสมไปยังหนวยงานที่มีหนาที่ในการเตือนภัย โดยโครงการนี้มุงหวังที่จะ
เพ่ิมประสิทธภิาพของ ปส. ในการดําเนินการในสภาวะฉุกเฉินทางรงัส ีเพ่ือสามารถประเมินและ
แกไขสถานการณไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว เปนการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและเพ่ิมความ
ม่ันใจในดานความปลอดภยัของประชาชน (กลุมนโยบายและแผน สาํนักบริหารจัดการดาน
พลังงานปรมาณู สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ, 2551) 
 

วัตถุประสงคหลักที่สําคัญของโครงการ 
 

 1.  พัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีในสิง่แวดลอม สําหรับกํากับดูแลความปลอดภัยทาง
รังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย จากการทดลองระเบิดนิวเคลียรและจากการ
ดําเนินงานของสถานปฏิบตักิารทางรังสีในตางประเทศใหมีประสิทธภิาพและครอบคลุมการเฝา
ระวังภัยทางรงัสีในสิ่งแวดลอมทั่วประเทศไทย 
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 2.  จัดตั้งเครอืขายการเฝาระวังภัยทางรงัสีในสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการกับหนวยงาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในการรวมเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย เชน สถาบันการศึกษา           
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาต ิและกรมอุตุนิยมวิทยา 
 
 3.  จัดตั้งศูนยเฝาระวังภัยทางรังสี 
    

ผลผลิตและตัวชี้วัดของโครงการ 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา 

ระบบวิเคราะหรังสีแกมมา สเปคโตรเมตรี 
จํานวน 1 ระบบ 

จํานวนระบบวิเคราะหรังสี
แกมมา สเปคโตรเมตรี 

จํานวน 2 ระบบ 2 ป 
 

ระบบเก็บตัวอยางอนุภาคในอากาศและฝุน
กัมมันตรังสี ณ สถานีเฝาระวังภัยทางรังสี 
จํานวน 4 ระบบ 

จํานวนระบบเก็บตัวอยาง
อนุภาคในอากาศและฝุน
กัมมันตรังสี 

จํานวน 4 ระบบ 3 ป 
 

ระบบวัดระดับเรดอนในสิ่งแวดลอม จํานวนระบบวัดระดับ
เรดอนในสิ่งแวดลอม 

จํานวน 1 ระบบ 4 ป 

แนวทางการบูรณาการกับหนวยงานอื่นๆที่
เกี่ยวของเกี่ยวของ ในการรวมเฝาระวังภัย
ทางรังสีประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย 

แนวทางการบูรณาการใน
การรวมเฝาระวังภัยทาง
รังสี ที่เหมาะสม 

จํานวน 1 
แนวทาง 

3 ป 

เครือขายการเฝาระวังภัยทางรังสีใน
สิ่งแวดลอมแบบบูรณาการกับหนวยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการรวมเฝาระวังภัย
ทางรังสีของประเทศไทย 

จํานวนสถานีที่ประสานงาน
เฝาระวังภัยทางรังสีแบบ
บูรณาการ  
 

จํานวน 3 สถานี 3 ป 
 

ระบบวิเคราะหรังสีแกมมาสเปคโตรเมตรี     
ที่บูรณาการกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ในการเพื่อเฝาระวังภัยทางรังสีของ 
ประเทศไทย 

จํานวนระบบวิเคราะห 
รังสีแกมมาสเปคโตรเมตร ี

จํานวน 4 ระบบ 3 ป 
 

แนวทางการเฝาระวังภัยทางรังสีทั้งในฝง
อาวไทยและทะเลอันดามัน 

แนวทางในการเฝาระวัง
ภัยทางรังสีทั้งในฝงอาว
ไทยและทะเลอันดามัน  
ที่เหมาะสม 

จํานวน 1 
แนวทาง 

1 ป 

ศูนยเฝาระวังภัยทางรังสี จํานวนศูนยเฝาระวังภัย
ทางรังสี 

จํานวน 1 ศูนย 3 ป 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา 

การประชุมวิชาการเรื่องสรางความ
ตระหนักในเรือ่งความปลอดภัยทางรังสี
ในสิ่งแวดลอมรอบโรงงานไฟฟาพลัง
นิวเคลียร 

จํานวนครั้งการประชุมวิชาการ
เรื่องสรางความตระหนักใน 
เรื่องความปลอดภัยทางรังสีใน
สิ่งแวดลอมรอบโรงงานไฟฟา
พลังนิวเคลียร 

จํานวน 2 ครั้ง 2 ป 

เทคนิคในการประเมินปริมาณรังสีใน
ประชาชนจากการบริโภคอาหาร 

จํานวนเทคนิคในการประเมิน
ปริมาณรังสีในประชาชนจาก
การบริโภคอาหาร 

จํานวน 1 เทคนิค 4 ป 

แผนการตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดลอมและ
การประเมินผลกระทบทางรังสีเมื่อเกิด
ภาวะฉุกเฉินทางรังสี 

จํานวนแผนการตรวจวัดรังสี
ในสิ่งแวดลอมและการ
ประเมินผลกระทบทางรังสี
เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางรังส ี

จํานวน 1 แผน 3 ป 

ระบบตรวจวัดรังสี แอลฟา บตีา และ
แกมมา 

จํานวนระบบตรวจวัดรังสี 
แอลฟา บีตา และแกมมา 

จํานวน 1 ระบบ 2 ป 

การบํารุงรักษาเครือขายเฝาระวังภัย
ทางรังสีในสิ่งแวดลอมทั่วประเทศไทย 

จํานวนครั้งที่บาํรุงรักษา
เครือขายเฝาระวังภัยทางรังสี
ในสิ่งแวดลอมทั่วประเทศไทย 

จํานวน 10 ครัง้ 2 ป 
 

แนวทางปฏิบัติในการเฝาระวังภัยทาง
รังสี รวมถงึแนวทางหรือเทคนิคใหม
อื่นๆที่จําเปน เพื่อใหการเฝาระวังภัย
ทางรังสีของประเทศไทยมี
ประสิทธิภาพ ถูกตอง แมนยาํ รวดเร็ว 
และครอบคลุมพื้นที่ฯ  

แนวทางปฏิบัติในการเฝา
ระวังภัยทางรังสี ที่เหมาะสม
กับความจําเปนในการเฝา
ระวังสภาพเศรษฐกิจ  และ
เทคโนโลยี 

จํานวน 1 
แนวทาง 

3 ป 

รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ในสภาวะฉุกเฉิน
ทางรังสีพรอมอุปกรณตรวจวัดรังสี 

จํานวนรถปฏิบัติการเคลื่อนที่
ในสภาวะฉุกเฉินทางรังสี
พรอมอุปกรณตรวจวัดรังสี 

จํานวน 1 คนั 2 ป 

รถปฏิบัติการเก็บตัวอยางพรอม
อุปกรณเก็บตัวอยางและตรวจวัดรังสี 

จํานวนรถปฏิบัติการเก็บ
ตัวอยางพรอมอุปกรณเก็บ
ตัวอยางและตรวจวัดรังสี 

จํานวน 1 คนั 2 ป 

ระบบอุตุนิยมวิทยาประจําสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ 

จํานวนระบบอุตุนิยมวิทยา
ประจําสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียรแหงชาติที่ไดรับการ
ปรับปรุง 

จํานวน 1 ระบบ 2 ป 

 



 
รายงานฉบับสมบูรณ 

 -12- 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา 

ระบบตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีแอลฟา
บีตารวม 

จํานวนระบบตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสีแอลฟาบีตา
รวมที่ไดรับการปรับปรุง 

จํานวน 1 ระบบ 2 ป 

หองปฏิบัติการเคมีรังส ี จํานวนหองปฏิบัติการเคมีรังสี
ที่ไดรับการปรบัปรุง 

จํานวน 1 ระบบ 2 ป 

ตูอบตัวอยางสิ่งแวดลอม จํานวนตูอบตัวอยาง
สิ่งแวดลอม 

จํานวน 1 ระบบ 2 ป 

ระบบตรวจวัดรังสีแบบลิควิด ซินทิ
เลชั่น เคานเตอร 

จํานวนระบบตรวจวัดรังสีแบบ
ลิควิด ซินทิเลชั่น เคานเตอร 

จํานวน 1 ระบบ 2 ป 

 
โครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร 
 

หลักการและเหตุผล 
 

ปจจุบันหลายประเทศทัว่โลก รวมทั้งประเทศไทยไดมีการนําพลังงานนิวเคลียรมาใช
ประโยชนอยางแพรหลายมากยิ่งขึ้น โดยในแตละประเทศที่มีการใชประโยชนจากพลังงาน
นิวเคลียรจะดวยมีหนวยงานที่ทําหนาทีบ่ริหารจัดการดานความปลอดภัยการใชพลังงานนิวเคลียร
เพ่ือมิใหสงผลกระทบตอประชาชน และสิง่แวดลอมภายในประเทศ ซ่ึงในประเทศไทยก็มี
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีภารกิจหลักในประเทศ ซ่ึงในประเทศไทยก็มี
หนวยงานที่ทาํหนาที่หลักเชนเดียวกันน้ี คือ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) พลงังานนิวเคลียร
ในทางสันติ โดยดําเนินการตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ ออกใบอนุญาตนาํเขา สงออก หรือครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีในราชอาณาจักรไทย 
และเปนหนวยขับเคลื่อนนโยบาย สนับสนุน สงเสริมการใชประโยชนเกี่ยวกับพลงังานนิวเคลียร
อยางกวางขวาง นอกจากนี้ ยังเปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกบั
พลังงานนิวเคลียรใหเปนที่แพรหลายอีกดวย แตเรื่องของพลังงานนิวเคลียรยังเปนเรื่องที่
ประชาชนสวนใหญเห็นวานากลัว และมีอันตราย ทั้งๆ ที่ความจริงเปนเรื่องที่มีประโยชน และจะ
ไมมีอันตรายหากมีมาตรการในการควบคุมปองกันในการใช ซ่ึงมีประชาชนอีกมากที่ไมรับทราบ
เรื่องนี้ อีกทั้ง ปจจุบันประเทศไทยอยูระหวางการพิจารณานําพลังงานนิวเคลียรมาเปนพลังงาน 
ทดแทนการนําเขาน้ํามัน และกาซ ซ่ึงมีแนวโนมวาอนาคตจะมีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ แตอยางไรก็ตาม 
ยังมีประชาชนจํานวนมากที่ยังไมยอมรับการนําพลังงานนิวเคลยีรมาเปนพลังงานทดแทนเพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟาในอนาคต 
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 ปส. ตระหนักถึงปญหาดังกลาวขางตน จึงไดดําเนินการประชาสัมพันธเชิงรุกมาอยาง
ตอเน่ืองตลอดหลายปที่ผานมา และปงบประมาณ 2551 สํานักงานฯ ไดรับงบประมาณใน
โครงการสรางความตะหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร เปนเงิน 5,000,000 บาท 
แตยังคงประสบปญหาการตอตานเนื่องจากความไมเขาใจของประชาชนอยู ซ่ึงการที่ประชาชน
ทั่วไปจะเขาใจ หรือยอมรับการนําพลังงานนิวเคลียรมาใชประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือผลิต
กระแสไฟฟานั้นเปนไปไดยาก ดังน้ัน หากไมรีบดําเนินการสรางความรูความเขาใจ และสราง
ความตระหนักเกี่ยวกบัเรื่องดังกลาวนี้ใหมากขึ้น อาจสงผลใหประชาชนเกิดการตอตานอยาง
รุนแรงไดในอนาคต สํานักงานฯ จึงเห็นควรใหมีการดําเนินการสรางความตระหนักดาน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีนิวเคลียรอยางตอเน่ือง เพ่ือขยายการสรางความรู ความเขาใจ 
รวมทั้ง ความตระหนักดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีนิวเคลียรแกเยาวชน นักเรยีน นิสิต 
นักศึกษา ผูประกอบการ และประชาชนทั่วไปใหครอบคลุมทัว่ทั้งประเทศมากขึ้น ซ่ึงนอกจากทํา
ใหกลุมเปาหมายเหลานี้เขาใจและมีความตระหนักในเรื่องของพลังงานนิวเคลียรแลว ยังเปนการ
สรางแนวรวมที่จะมีศักยภาพสูงในการสนับสนุนใหมีการนําพลังงานนิวเคลียรไปใชในทางสันติ 
อันจะสงผลใหการพัฒนาประเทศชาติมีความเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป (กลุมนโยบายและแผน 
สํานักบริหารจัดการดานพลังงานปรมาณู สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ, 2551) 
 

วัตถุประสงคของโครงการ 
 

1.  เพ่ือจัดกิจกรรมที่สรางพื้นฐานความรู ความเขาใจ และความตระหนักดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีนิวเคลียร แกประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
 

2.  เพ่ือเสริมสรางความเชือ่ม่ันในการบริหารจัดการดานความปลอดภัยในการใชพลังงาน
ปรมาณูของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ รวมถึง เสริมสรางภาพลักษณและทศันคติที่ดีตอ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 

ผลผลิตและตัวชี้วัด 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา 

ผูเขารวมกิจกรรมสรางความตระหนัก จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 1,200 12 เดือน 
เยาวชน นักเรยีน นิสิต นักศึกษา 
ประกอบการ และประชาชนทั่วไป        
มีความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยนีิวเคลียร และมีความ
เชื่อมมั่นตอการดําเนินงานของ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมที่มี
ความรูความเขาใจดาน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
นิวเคลียร รวมทั้ง มีความเชื่อมมั่น
ตอการดําเนินงานของสํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติมากขึ้น 

รอยละ 50 12 เดือน 
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แนวคิด ทฤษฎีในการประเมินโครงการ 
                      
การประเมินติดตามโครงการ (Program  Evaluation) 

 
การประเมินโครงการเปนกระบวนการในการคนหาและรวบรวมขอมูล เพ่ือสะทอนให  

เห็นวา โครงการที่ดําเนินการไปแลวบรรลตุามวตัถุประสงคที่วางไวหรือไม มีปญหาและอุปสรรค
อยางไร ผลที่ไดจากการประเมินจะเปนแนวทางในการตัดสินใจ แกไข ปรับปรุงการดําเนินงาน
ของโครงการเพื่อใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว สําหรับความหมายของการประเมิน
โครงการนั้น ศิริชัย กาญจนวาส ี(2545: 107-108) และสมหวัง พิธิยานุวัฒน (2544: 113) ไดให
ความหมายทีส่อดคลองกันคือ เปนกระบวนการที่กอใหเกิดสารสนเทศแกผูบริหารในการตัดสินใจ
และเปนกระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งที่มุงประเมิน   

 
การประเมินโครงการเปนกระบวนการทีส่ําคัญ เพราะเปนกิจกรรมที่ตองดําเนินการไป

พรอมๆ กับกระบวนการตดัสินใจที่ถูกตอง และเกิดขึ้นทุกชวงระยะเวลาของการพัฒนาโครงการ
ตั้งแตกอนดําเนินการ ขณะดําเนินการ จนถึงขั้นสุดทายของกระบวนการนําไปสูการตัดสินใจที่
ถูกตองและทีส่ําคัญการประเมินมีลักษณะเปนกระบวนการ สําหรบัการกําหนดคุณคาของสิ่งหน่ึง
สิ่งใด เพ่ือนํามาใชในการตดัสินคุณคาของผลผลติ วิธีการ จุดมุงหมาย และประโยชนที่ไดรับจาก
โครงการ ดวยการเนนในเรื่องของการตัดสินคุณคาของสิ่งดังกลาว แตทั้งน้ีตองขึน้อยูกับขอมูลที่
รวบรวมมาได (Worthen, Sanders. & Fitzpatrick, 1997: 62-63) การประเมินโครงการใหมี
ประสิทธิภาพเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูล การใชเทคนิคและ
เครื่องมือการประเมินที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ (Choate, et al., 1992: 6)  

 
การประเมินโครงการ คือ วิธีการรวบรวมและศึกษาขอมูล รวมถึงการวิเคราะหขอมูล  

เพ่ือตรวจสอบโครงการและตัดสินวาโครงการมีคุณคาบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวหรือไม        
การประเมินโครงการเปนขัน้ตอนสําคัญในการพัฒนาโครงการ เพ่ือดูขอบกพรองหรือความผิดพลาด 
อาจเกิดเนื่องมาจากสาเหตุและปจจัยตาง ๆ เชน การออกแบบโครงการ อาจไมเหมาะกับความ
ตองการของบุคคลและบรบิทของสังคม แนวการประเมนิโครงการสามารถทําไดเปน 3 ระยะ 
ดวยกัน คือระยะแรก การประเมินโครงการกอนการนําโครงการไปใช ระยะที่สอง คือการประเมิน
โครงการระหวางการดําเนินการใชโครงการ และระยะที่สามคือ การประเมินโครงการภายหลังการ
ใชโครงการครบกระบวนการ 
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ระยะแรก: การประเมินโครงการกอนการนําโครงการไปใช 
 
เม่ือมีการพัฒนาโครงการฉบับรางเรียบรอยแลว กอนที่นําโครงการไปใชจริงตองมีการ

ประเมินเพ่ือตรวจสอบคุณภาพโครงการฉบับราง รวมทัง้องคประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของการ
ประเมินระยะนี้ตองกระทําอยางรอบคอบและมีระบบที่ชัดเจน เพราะผลการประเมินนํามาใชใน
การปรับปรุงโครงการใหสมบูรณ ตรงประเด็น การประเมินโครงการระยะนี้มีขั้นตอน ดังน้ี 

 
1.  การกําหนดจุดมุงหมายการประเมินโครงการ จุดมุงหมายของการประเมินระยะน้ี

ไดแก การประเมินเอกสารโครงการ ระบบการบรหิารจัดการทรัพยากรหรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ตอการใชโครงการ ผลผลิตโครงการและคุณคาของโครงการ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
1.1  การประเมินเอกสารโครงการเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโครงการและ

คุณภาพของเอกสาร สามารถชี้แนวไปสูการจัดการเรียนการสอนไดมากนอยเพียงใด 
 
1.2  ระบบการบริหารจัดการ เพ่ือศึกษาความเปนไปไดของกระบวนการ การใช

โครงการรวมทั้งการนิเทศ กํากับ ดูแล 
 
1.3  ทรัพยากร เพ่ือศึกษาดานความพรอมเก่ียวกับบุคลากร งบประมาณ สถานที่ และ

วัสดุโครงการอื่นๆ ที่เอ้ือตอการใชโครงการใหบรรลวุัตถปุระสงคที่กาํหนดไว 
 
1.4  ผลผลิตของโครงการ เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนวาเปนไปตาม

วัตถุประสงคของโครงการที่กําหนดไวหรือไม 
 
1.5  คุณคาของโครงการเพื่อศึกษาภาพรวมของการใชโครงการทัง้หมด รวมทั้งความ

คิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับการใชโครงการในชุมชน และสังคม การประเมินโครงการระยะนี้      
มีคุณคาก็ตอเม่ือผลการประเมินมีผลตอการปฏิบัติจริง เม่ือนําโครงการไปใชอยางกวางขวาง 

 
2.  การวางแผนดําเนินการ เปนสิ่งจําเปนที่ตองนําจุดมุงหมายของการประเมินแตละเร่ือง

มาวางแผน กําหนดขอบขายการประเมินใหมีความชัดเจน ใครเปนผูรับผิดชอบในการประเมิน 
การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงใดบาง ลักษณะของขอมูลเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพมีสัดสวน
เทาไร แหลงขอมูลและผูใหขอมูล การวเิคราะหขอมูล การเสนอรายงานผลการประเมินตอง
กําหนดไวในชวงเวลาใด การวางแผนการประเมินโครงการ กอนการนําไปใชตองเสนอเปน
ภาพรวมใหชดัเจน 
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3.  การทดลองใชโครงการฉบับราง การออกแบบใชโครงการฉบับรางตองจัดสถานการณ
ใหคลายกบัการใชโครงการจริง แตขนาดของกลุมทดลองที่ใชมีขนาดเล็กกวา และตองเปนตวัแทน
ของประชากรที่ใชโครงการจริง นอกจากนั้นการทดลองใชโครงการฉบับรางตองจัดใหสอดคลอง
กับการวางแผนการประเมินโครงการ ดานระบบบริหารจัดการ และการนิเทศกํากบัดูแล รวมทั้ง
ทรัพยากรที่เอ้ืออํานวยตอการใชในโครงการ 

 
4.  การประเมนิผลจากการทดลองใช  เปนการนําผลทีไ่ดมาทําการวิเคราะหเพ่ือปรับปรุง

โครงการกอนการนําไปใชจริง การเก็บรวบรวมขอมูลจากผลการประเมิน การทดลองใชโครงการ
ควรดําเนินการอยางเปนระบบ ดวยการจดัทํากรอบหรือหนวยในการวิเคราะหขอมูลการ
ดําเนินการในขั้นตอนนี้ตองดําเนินการดวยความระมัดระวัง เพ่ือใหมีความชัดเจนสาํหรับการ
วิเคราะห ทั้งน้ีเน่ืองจากในขณะที่การวเิคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีความถูกตอง 
ผลการวิเคราะหเปนขอมูลสารสนเทศ ทีนํ่าไปสูการปรบัปรุงในแตละสวนจากการประเมินแตละ
ประเด็น ภายหลังจากทดลองใชโครงการเรียบรอยแลว คณะกรรมการประเมนิโครงการตองมี
ความละเอียดรอบคอบตอผลการวิเคราะหขอมูล และนําไปปรับปรงุโครงการทั้งระบบ หรือแมแต
ขณะที่ดําเนินการทดลองใช ถามีขอมูลและหลักฐานที่จําเปนและชัดเจน ที่ตองรีบปรับปรุงโดย
ดวนก็สามารถดําเนินการไดโดยไมตองรอใหสิ้นสุดการทดลอง แลวจึงคอยมาปรับปรุง เหตุผลก็
เพ่ือประโยชนตอผูเรียน ที่ไดมีโอกาสไดรับประโยชนเทาเทียมกับผูเรยีนในโครงการอื่น 
 

ระยะที่สอง: การประเมินโครงการระหวางดําเนินการใชโครงการ 
 
การประเมินโครงการระหวางดําเนินการใชโครงการ หมายถึง การทําใหโครงการมีความ

กระจาง มีความชัดเจนของกระบวนการใชโครงการในดานระบบการบริหารและการจัดการ
โครงการ การนิเทศกํากบัดูแล และกระบวนการจัดการ เพราะการใชโครงการในระยะนี้ใชในภาพ
กวาง มีกลุมเปาหมาย สถานที่รวมทั้งสภาพแวดลอมทีแ่ตกตางกัน การประเมินระยะน้ีทําใหได
ขอมูลที่กวางและลึก เพ่ือใชในการตัดสนิคุณคาของโครงการไดประการหนึ่ง  

 
สิ่งที่ประเมินในเรื่องเก่ียวกบัระบบการบริหารจัดการโครงการ ไดแก การวางแผนการใช

โครงการ  การเตรียมความพรอมของบุคลากรกอนใชโครงการ การฝกอบรมบุคลากรเพิ่มเติม
ระหวางการใชโครงการ การกําหนดหรือการจัดหาทรัพยากร การประเมินการนิเทศกํากับดูแล 
ระบบการนิเทศเอื้อตอการใชโครงการมากนอยเพียงใด การนิเทศจากภายนอกและภายใน ไดรับ
การยอมรับจากผูที่เกี่ยวของตอการดําเนินงาน 

 
1.  การประเมนิระบบบริหารและการจัดการโครงการ ผูบริหารและคณะกรรมการบริหาร

โครงการควรรวมมือกับคณะกรรมการพัฒนาโครงการ ในการวางแผนสําหรับการประเมินรวมกัน 
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เพ่ือดูความกาวหนาของการใชโครงการเปนระยะๆ วาจะประเมินผลยอยในระยะเวลาใด             
ควรประเมินผลรวบยอดในชวงระยะเวลาใดของการใชโครงการ การประเมินโครงการในระยะนี ้
เพ่ือใหไดขอมูลสามารถนํามาอธิบายความกาวหนา และนํามาใชสําหรับการแกไขจุดบกพรองของ
การใชโครงการ เชน การวางแผนการใชโครงการ การกําหนดหรือจัดหาทรัพยากร การบริหาร
งบประมาณ การใชโครงการ การฝกอบรมเพิ่มเติมระหวางการใชโครงการ สิ่งอํานวยความสะดวก
ใหการใชโครงการ ใหบรรลวุัตถุประสงคของโครงการที่จําเปนมีอะไรบาง 

 
2.  การประเมนิการจัดกระบวนการจัดการ จุดเนนหลักของการประเมินสวนนี้เปนสิ่งสําคัญ 

ของกระบวนการใชโครงการ แตไมไดหมายถึงการประเมินโครงการทั้งหมด แตเปนสวนหนึ่งของ
ระบบการประเมินโครงการ การประเมินกระบวนการจัดการ สวนนี้ตองมีการวางแผนและกําหนด
ขอบขายของการประเมินใหรอบคอบ มีความชัดเจน ดวยการใชวิธกีารประเมินทัง้ดานปริมาณ
และคุณภาพ สิ่งที่มุงเนนในการประเมิน ไดแก ผูที่เกี่ยวของมีความมั่นใจในการดําเนินการตาม
โครงการนี้มากนอยเพียงใด การนิเทศการติดตามเพื่อชวยเหลือผูปฏิบัตใิหมีคุณภาพและไดรับ
การยอมรับจากเกี่ยวของ การสนับสนุนจากฝายบริหารดานการสนับสนุน การฝกอบรมเพิ่มเติม
เพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ  

 
3.  การประเมนิระบบการบริหารและวธิีการนิเทศกํากบัดูแลเกี่ยวกบัการใชโครงการ         

ผลการประเมนิโครงการสวนนี้ชวยสนบัสนุนการใชโครงการใหไดผล สิ่งที่มุงเนนในการประเมิน 
ไดแก การนิเทศจากภายนอกที่มีระบบและเปนประโยชนตอการใชโครงการเพียงใด ผูบริหารมี
วิธีการนิเทศภายในเกี่ยวกบัการใชโครงการอยางไร และมีวิธีการใดทาํใหการนิเทศ ไดผลการ
นิเทศภายในและภายนอก ประสานสอดคลองสัมพันธกันทําใหเกิดผลการใชโครงการบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคของโครงการหรือไม 

 
4.  การประเมนิผลผลติของโครงการ การประเมินโครงการสวนนี้เพ่ือตองการอธิบาย

ความสําเร็จของโครงการ  ที่เปนผลมาจากการใชโครงการในแตละชวง รวมทั้งการประเมินรวบ
ยอดเพื่อดูผลในชวงสุดทายตามขั้นตอนครบกระบวนการใชโครงการ นอกจากการประเมินผลผลติ
ของโครงการโดยตรง อาจสอบถามความคิดเห็นผูที่เกีย่วของกับการใชโครงการ และผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับชุมชนวามีอะไร และจะมีแนวโนมใหเกิดในเรื่องใดอีก 
 

ระยะที่สาม: การประเมินหลังจากการใชโครงการครบวงจร 
 
เม่ือใชโครงการครบตามกระบวนการแลว การใชโครงการแตละโครงการใชเวลามากนอย

แตกตางกันไป ในขณะที่มีการใชโครงการ สภาพของสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมไดเปลี่ยนแปลง 
ไปอยางรวดเร็ว ความจําเปนตองประเมินโครงการทั้งระบบ เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการเปลี่ยนแปลง 
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โครงการ รวมทั้งการมีทรัพยากรจํากัด ทําใหการบริหารและจัดการทรัพยากรในการใชหลักสตูร
ใหเกิดประโยชนมากที่สุด ผลการประเมนินําไปเปนขอมูลสําหรับการของบประมาณเพื่อการจัด
การศึกษาตอไป ใหมีความพอเพียงเพ่ือคุณภาพของการจัดการศึกษา 

 
การประเมินโครงการทั้งระบบ ไดแก การประเมินองคประกอบดานตางๆ ของโครงการ

ทั้งหมด คือ เอกสารโครงการ วัสดุโครงการ ไดแก เอกสาร ตํารา คูมือ บุคลากรที่เกี่ยวของกับ
การใชโครงการ ผูบริหาร ประชาชน สภาพการใชโครงการดานการบริหาร การจัดการ การนิเทศ
กับดูแล รวมทั้งสภาพแวดลอม ที่เปนตวับงชี้การอธิบายคุณภาพของผลผลติ 

 
แนวทางการประเมินโครงการทั้งระบบนี้ ผูบริหารตองมีการประสานงานกับคณะกรรมการ 

ประเมินโครงการจากภายนอก รวมกันวางแผนการประเมินกับคณะกรรมการประเมินโครงการ
ภายใน โดยพิจารณาจุดมุงหมายและขอบขายการประเมิน เลือกรูปแบบการประเมินโครงการให
เหมาะสมกับจุดมุงหมายของการประเมิน เลือกคณะกรรมการประเมินโครงการ โดยการแบงวธิีการ
ประเมินออกเปน 3 สวนคือ 

 
1.  การประเมนิตนเองหรือการประเมินภายใน โดยการเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของกับ

การใชโครงการเขามามีสวนรวมในการประเมินโครงการ เชน ประชาชนไดมีสวนในการประเมิน  
 
2.  การประเมนิบุคคลภายนอก โดยมีจุดมุงหมายของการประเมินเฉพาะดานของ

องคประกอบโครงการเพื่อดูภาพรวมของระบบโครงการ 
 
หลักเกณฑในการประเมนิ 
 

 เน่ืองจากการประเมินโครงการเปนสิ่งที่มีความละเอียดออน ดังน้ันผูที่ทําหนาที่ประเมิน
โครงการจําเปนตองยึดหลักการที่สําคัญในการประเมินโครงการ เพ่ือใหการประเมนิผลโครงการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหลักเกณฑในการประเมินโครงการ มีดังน้ี  
 

1.  มีวัตถุประสงคในการประเมินที่แนนนอน ชัดเจนวาประเมินโครงการไปเพื่ออะไร 
 

 2.  มีการเก็บรวบรวมขอมูลที่เชื่อถือได โดยมีการเครื่องมือ กระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูล และเกณฑที่เชื่อถือได 
 
 3.  ขอมูลเปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับการประเมินผล ดังน้ันขอมูลที่ไดมา
จะตองถูกตอง เชื่อถือได และมากพอที่จะใชประเมินโครงการ 
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 4.  มีขอบเขตในการประเมนิโครงการที่แนนอนชัดเจน 
  

5.  ประเด็นของเร่ืองที่จะประเมินอยูในชวงเวลาของความสนใจ 
  

6.  การวิเคราะหผลการประเมินตองกระทาํอยางระมัดระวังรอบคอบ และมีความเทีย่งตรง 
 

 7.  การประเมินโครงการควรใชวธิีการประเมินหลากหลายวธิ ี
 
 8.  มีเอกภาพในการตัดสินใจผลการประเมิน 
 
 9.  ผลตาง ๆ ที่ไดจากการประเมินควรนาํไปใชในการพัฒนาโครงการทั้งในดานการ
ปรับปรุง เปลีย่นแปลง เพ่ือใหไดโครงการที่มีประสิทธภิาพสูงสุด 
 

ข้ันตอนในการประเมินโครงการ 
 

 การประเมินโครงการเปนกระบวนการในการพิจารณาคุณคาของโครงการโดยใช
กระบวนการที่เปนลําดับขัน้ตอน ซ่ึงขั้นตอนของกาประเมินโครงการมีดังน้ี  
 
 1.  ขั้นกําหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายในการประเมิน การกําหนดจุดมุงหมายในการ
ประเมินเปนขัน้ตอนแรกของกระบวนการในการดําเนินประเมินโครงการ ผูประเมินตองกําหนด
วัตถุประสงคหรือเปาหมายของการประเมินโครงการใหชัดเจนวาประเมินเพ่ืออะไร ในสวนใด  
ดวยวตัถุประสงคอยางไร เชน ตองการประเมินเอกสารโครงการเพื่อดูความถูกตอง ความสมบูรณ 
และสามารถนาํไปใชไดมากนอยเพียงใด การกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินที่ชัดเจนทําให
สามารถกําหนดวิธีการ เครื่องมือ และขั้นตอนในการประเมินไดอยางชัดเจนถูกตองดวย และยงั
ทําใหการประเมินโครงการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองเปนที่นาเชื่อถือ 
 
 2.  ขั้นกําหนดหลักเกณฑวธิีการที่จะใชในการประเมินผล การกําหนดเกณฑและวธิีการ 
ประเมินเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะนําไปสูเปาหมายการประเมิน เกณฑการประเมินจะเปนเครือ่งมือ 
บงชี้คุณภาพในสวนของโครงการที่ถูกประเมิน การกําหนดวิธีการที่จะใชในการประเมินผลทําให
เราสามารถดําเนินการไปตามขั้นตอนไดอยางราบรื่น 
 
 3.  ขั้นสรางเครื่องมือ และกําหนดวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการ
ประเมิน หรือเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนสิ่งทีมีความสําคัญที่จะทําใหผลการ
ประเมินน้ันนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการประเมินหรือ
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เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญ เครื่องมือที่ใชในการประเมิน หรือ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลน้ันมีหลายอยาง ซ่ึงผูประเมินตองเลือกใชและสรางอยางมี
คุณภาพ มีความเที่ยงตรง และนาเชื่อถือได 
 
 4.  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูลน้ันผูประเมินตองเก็บ
รวบรวมขอมูลตามขอบเขตและระยะเวลาที่ไดกําหนดไว ในบางครั้งอาจตองอาศัยผูอ่ืนในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ดังน้ันจึงตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของผูที่จะมาชวยเกบ็รวบรวมขอมูลดวย 
เพราะผูเก็บรวบรวมขอมูลมีผลตอความนาเชื่อถือของขอมูลที่ไดมาดวย 
 
 5.  ขั้นวิเคราะหขอมูล ในขัน้นี้ผูประเมินจะตองกําหนดวิธีการจัดระบบขอมูล พิจารณา
เลือกใชสถิตทิีเ่หมาะสม แลวจึงวิเคราะห สังเคราะหขอมูลเหลานั้น โดยเปรียบเทียบกับเกณฑที่
กําหนดไว 
 
 6.  ขั้นสรุปผลวิเคราะหขอมูลและรายงานผลการประเมนิ ในขั้นน้ีผูประเมินจะสรปุและ
รายงานผลการวิเคราะหขอมูลในขั้นตน ผูประเมินจะตองพิจารณารูปแบบของการรายงานผลวา
ควรจะเปนรปูแบบใด และการรายงานผลจะมุงเสนอขอมูลที่บงชีใ้หเห็นวาโครงการมีคุณภาพ
หรือไม เพียงใด สวนใดบางที่ควรปรบัปรุงแกไข หรือยกเลิก 
 
 7.  ขั้นนําผลที่ไดจากการประเมินไปพัฒนาโครงการในโอกาสตอไป 

 
รูปแบบการประเมินโครงการ  
 

 การประเมินโครงการจะมีวธิีการประเมินที่หลากหลายตามความเหมาะสมของโครงการ
แตละประเภท โดยเฉพาะการประเมินที่พิจารณาจากวัตถุประสงคของโครงการเปนหลัก 
(Objectives-Oriented Evaluation Approaches) ซ่ึงเปนแนวทางการประเมินที่ไดรับการพัฒนา
มาตั้งแตป ค.ศ. 1930 เปนตนมา มีนักประเมินหลายทานสนใจศึกษาวิธีการประเมินตาม แนวทาง
น้ีทําใหมีวิธีการประเมินที่แตกตางกันตามแนวคิดของผูประเมินแตละคน ซ่ึงสรุปไดดังน้ี 
 
 วิธีการประเมินโครงการตามแบบ ของ R.W. Tyler   
 
 วิธีการประเมนิของ Tyler น้ัน มุงตรวจสอบความสอดคลองระหวางผลที่ไดกับ         
วัตถุประสงคของโครงการ ซ่ึง Tyler เปนตนแบบของการประเมินตามวัตถุประสงค โดย Tyler    
(อางถึงใน Worthen and Others, 1997: 82-84) ไดเสนอวิธีการในการประเมินประกอบดวย               
4 ขั้นตอน คือ  
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ข้ันที่ 1  กําหนดเปาหมายและผลลัพธทีต่องการ (Identify Goals and Desired 
Outcomes) ขัน้ตอนแรกของการประเมินตามวิธีการของ Tyler คือ การกําหนดเปาหมายและ 
ผลลัพธของโครงการที่ตองการใหเกิดขึ้นอยางชัดเจน เพ่ือผูประเมินจะไดทราบวาสิ่งที่ตองการ
ประเมินประกอบดวยอะไรบาง โดยผูประเมินจะตองระบุประเด็นที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี 

 
1.  อะไรคือสิง่ที่ตองการทําใหสําเร็จ คือ ผูประเมินตองแจงเปาหมายทั้งหมดของโครงการ

ใหครบถวน จากนั้นพิจารณาวาเปาหมายขอใดเปนเปาหมายหลักที่ผูประเมินตองการ 
 
2.  กลุมเปาหมายของโครงการคือใคร คอื ผูประเมินตองระบุกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ

โดยตรงกับการประเมินใหชดัเจน  
 
3.  ผลที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบางคือ ผูประเมินตองกําหนดผลลัพธและผลกระทบที่จะเกิดจาก

โครงการ ทั้งในสวนของคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการ (Intensity, Potency) ระยะเวลา
ในการดําเนินโครงการ โดยเปาหมายหลักในขอที่ 1 แตละขอ จะตองระบุ ผลลัพธที่จะเกิดขึ้น
อยางนอย 1 ขอ 
 

 ข้ันที่ 2  ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการบรรยายใหเห็นโครงการใน
ภาพรวมวา ไดดําเนินการอะไรบาง ปริมาณของงานที่ทําได รวมทั้งจํานวนผูเขารวมโครงการใน
แตละกิจกรรม การประเมินกระบวนการเปนการแสดงใหเห็นวา โครงการไดดําเนินการตามแผนที่
วางไวหรือไม หากพบวาโครงการไมไดดําเนินการตามแผนที่วางไวก็ไมสามารถที่จะคาดหวังวา
ผลลัพธที่เกิดขึ้นจะเปนไปตามที่โครงการตั้งเปาหมายไว ในการประเมินกระบวนการผูประเมิน
ตองระบุประเด็นที่เกี่ยวของ 2 ประเด็น คือ  

 
1.  ผูประเมินตองระบุกิจกรรมยอยของโครงการ พรอมทั้งระบุระยะเวลาดําเนินการของ

แตละกิจกรรม และตวับงชีเ้ชิงปริมาณอื่นๆ ที่แสดงถึงความสําเร็จของกิจกรรมยอยซ่ึงจะแตกตาง
กันออกไปในแตละกิจกรรม  

 
2.  ผูประเมินตองระบุถึงกลุมเปาหมายที่คาดหวังใหเขารวมในโครงการและ

กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการจริง พรอมทั้งทําการประเมินการเขารวมของกลุมเปาหมายโดย
เปรียบเทียบกบัเปาหมายทีผู่ประเมินกําหนดไว   

 

การประเมินกระบวนการจะทําใหผูประเมินสามารถอธิบายถึงสาเหตทุี่ทําใหผลลัพธ           
ไมเปนไปตามที่คาดหวัง  
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 ข้ันที่ 3  ประเมินผลลัพธ (Outcome Evaluation) เปนการประเมินเปาหมายที่ระบุไวใน
ขั้นตอนที่ 1 วาประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับตัวบงชี้ที่กําหนด
ไว 
  

ข้ันที่ 4  ประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) ตองระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ    
โครงการทั้งหมด แลวระบตุวับงชี้ แหลงขอมูล และชนิดของขอมูลที่จําเปนตองใชใน                    
การประเมินผลกระทบแตละตัว จากนั้นทาํการประเมินโดยเปรียบเทยีบผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ      
ตัวบงชี้ที่กําหนดไว  

 
  วิธีการประเมินโครงการตามแบบของ  Provus 
 

 วิธีการประเมินตามแบบของ Provus เปนรูปแบบการประเมินที่อาศยัการเปรียบเทียบ
ขอมูลในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือสิ่งที่ดําเนินการอยูกับมาตรฐานที่กําหนดขึ้นมา โดยการประเมิน
โครงการจะดําเนินการควบคูไปพรอมๆ กับโครงการ ซ่ึง Provus (อางถึงใน Worthen and 
Others, 1997: 85-87) ไดเสนอขั้นตอนการประเมินไว 5 ขั้นตอนดังน้ี 

 
ข้ันที่ 1  การกําหนดนิยามและออกแบบโปรแกรม (Definition) เปนการกําหนด

วัตถุประสงค (Goals) กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ และแหลงขอมูลที่จําเปนเพ่ือให                 
การดําเนินงานบรรลวุัตถปุระสงคหรือเปาหมายที่วางไว  

 
ข้ันที่ 2  การดําเนินงานโปรแกรม (Installation) เปนการดําเนินงานตามโปรแกรมที่วางไว 

ในขั้นที่ 1 โดยผูประเมินจะทําการตรวจสอบความสอดคลองพรอมระบุความไมสอดคลองตาง ๆ      
ที่เกิดขึ้นระหวางสิ่งที่คาดหวังหรือมาตรฐานที่กําหนดไวกับสิ่งทีเ่กิดขึ้นจริง หากพบวามีความ           
ไมสอดคลองเกิดขึ้นผูประเมินสามารถปรับเปลีย่นรูปแบบของโปรแกรมได 
 

ข้ันที่ 3  กระบวนการในโปรแกรม (Process) ในขั้นตอนนี้ตองการความตรงของขอมูล         
ที่ใชในการประเมิน หากผูประเมินพบวา มีความไมสอดคลองเกิดขึ้นและไมสามารถปรับปรุง     
กิจกรรมตางๆ ในโปรแกรมเพื่อใหบรรลตุามวตัถุประสงคที่วางไวกอ็าจจะตองยุติหรือลมเลิก
โปรแกรมไป 

 
ข้ันที่ 4  ผลลัพธสุดทาย (Product) เปนการตัดสินใจของผูประเมินวา การดําเนินงานตาม

โปรแกรมที่ผานมาบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม โดยนอกจากผูประเมินจะพิจารณาจาก ผลลพัธ
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ที่เกิดขึ้นเม่ือสิน้สุดโปรแกรมแลว ควรพิจารณาจากผลกระทบตางๆ โดยทําการประเมินเพ่ือ
ติดตามผลดวย  

 
ข้ันที่ 5  การวิเคราะหผลประโยชนและคาใชจาย (Cost-Benefit Analysis) เปนขั้นตอนที่ 

Provus เสนอไวเพ่ือเปนทางเลือกแกผูประเมิน โดยผูประเมินทําการวิเคราะหเปรียบเทียบผลที่
ไดรับและคาใชจายกับโครงการอื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน รวมทัง้ความคุมคาที่อาจไมใชเงิน 

 
รูปแบบการประเมินแบบ CIPP 
 

 ในป 1971 Daniel L. Stufflebeam ไดเสนอวิธีการประเมินเชิงระบบ หรือ CIPP Model  
(CIPP: Context, Input, Process and Product) โดยเสนอรายงานในการประชุมครั้งที่ 11 ของ
สมาคม Phi Delta Kappa ในป ค.ศ. 1970 เรื่อง Educational Evaluation and Decision Making 
และใหความหมายการประเมินคือกระบวนการที่ประกอบดวยการอภิปรายและขยายรายละเอยีด
ของสิ่งที่ตองการประเมินใหชัดเจน การไดมาของขอมูลรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการใชขอมูล
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ การประเมินเพ่ือตัดสินใจ 4 ประการ คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับการ
วางแผน (Planning decision) การตัดสนิใจเกี่ยวกบัโครงสราง (Structuring decision)                 
การตัดสินใจเกี่ยวกับการดาํเนินงาน (Implementing decision) การตัดสินใจเม่ือสิ้นสุดของ              
การดําเนินการ (Recycling decision) โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือตรวจสอบความสําเรจ็ของการ
ดําเนินการ จึงเรียกวิธีการประเมินวา การตัดสินใจเกีย่วกับความสาํเร็จการประเมิน เพ่ือนําไปสู
การตัดสินใจทั้ง 4 ประการ ควรทําการประเมินองคประกอบทั้ง 4 ดาน (Stufflebeam, L.D, 2004) 
คือ  
 

1.  การประเมนิสภาวะแวดลอมหรือบริบท (Context evaluation: C) คือการประเมินที่
เปนระบบและการวิเคราะหในภาพกวาง (Macro analytic) วัตถุประสงคในการประเมินสวนนี้
เพ่ือใหไดการกําหนดหลักการและวตัถุประสงคขององคกรหรือโครงการ ลักษณะการประเมินแบบ
น้ีจะชวยใหอธบิายและขยายความชัดเจนในสภาพแวดลอมสภาพที่พึงปรารถนาและสภาพที่เปน
จริงบงชี้ถึงสภาพที่ตองการ การวิเคราะหปญหาที่ขัดขวางไมสามารถบรรลคุวามตองการเพื่อ
ประโยชนในการตัดสินใจ 

 

2.  การประเมินองคประกอบที่เปนปจจัยนําเขา (Input evaluation: I) การประเมินสวนนี้
มีวัตถุประสงคการประเมินเฉพาะการวเิคราะหในระดบัแคบ (Micro analytic) การประเมินเพ่ือให
ขอมูลรายละเอียดสําหรับพิจารณาวาจะใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนมากที่สุด เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการดําเนินการ เพ่ือใชในการเลือกปจจัยและองคประกอบตาง ๆ ในการวางแผน
และการออกแบบการใชในโครงการตอไป 
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3.  การประเมินองคประกอบที่เปนกระบวนการ (Process evaluation: P) การประเมิน
ขั้นตอนนี้จะทาํใหทราบผลการใชโครงการเปนระยะ ๆ สําหรับการตัดสินใจวาจะดําเนินการดวย
วิธีใด สวนทีบ่กพรองจะมีวิธีการแกไขอยางไร จุดมุงหมายการประเมนิโครงการในระยะนี้คือ (1) 
เพ่ือตรวจสอบขอบกพรองขณะดําเนินการ (2) เพ่ือเสนอขอมูลสําหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินการ และ (3) เพ่ือเปนการบันทึกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นขณะทีดํ่าเนินการ 

 
4.  การประเมินผลผลติ (Product evaluation: P) เปนการประเมนิองคประกอบที่เปน

ผลผลติและผลกระทบของการดําเนินการวาเกิดผลตามวัตถุประสงคหรือไม และยังเปนขอมูล
สําหรับการปรบัปรุงหรือยกเลิกองคกร 

 
การใชแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการของ Stufflebeam เนนกระบวนการประเมิน

อยางตอเน่ืองสรุปเปน 3 ขัน้ตอนสําคัญ คือ ขั้นที่ 1 เปนการอธิบายรายละเอียดของสิ่งที่ตองการ
ประเมินใหมีความชัดเจน ขัน้ที่ 2 เปนการไดมารายละเอียดของขอมูลที่เกี่ยวของ และ ขั้นที่ 3 คือ
การใชขอมูลเปนแนวทางการตัดสินใจ สวนลักษณะวธิกีารประเมินมี 4 ชนิด รวมทั้งการตัดสินใจมี 
4 ชนิด และมีความสอดคลองสัมพันธกันดังแผนภาพตอไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 1 ประเภทการประเมินและประเภทการตัดสินใจ 

ที่มา : Worthen,  B.R., Sanders,  J.R. and Fitzpatrick, J.L.  1997: 139  
  

สภาวะแวดลอม/บริบท 

ผลผลิต 

กระบวนการ 

ปจจัยนําเขา 

ปรับปรุง เปล่ียนแปลง 
หรือยกเลิกการใช 

การนําโครงการไปใช 

การออกแบบโครงการ 

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค 

การเลือกจุดมุงหมาย 

ประเภทการประเมิน ประเภทการตัดสินใจ 
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งานวิจัยที่เก่ียวของกับการประเมินผลโครงการ 
 

นลินี คลายสําเนียง (2552) ไดประเมินโครงการความเปนเลิศทางคณิตศาสตร-
วิทยาศาสตรของโรงเรียนธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินโครงการความเปนเลิศ
คณิตศาสตร-วิทยาศาสตรของโรงเรียนธัญบุรี การประเมินโครงการประกอบดวยการประเมิน 
ดานบริบท ปจจัยนําเขา การบริหารจัดการโครงการและผลผลิตของโครงการ กลุมประชากรที่ใช
ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูบริหารครูผูสอนและนักเรียน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก 
แบบสัมภาษณ แบบสอบถามแบบวัดความพึงพอใจ แบบวัดเจตคตแิละแบบบันทกึ การวิเคราะห
ขอมูลใชการวเิคราะหเน้ือหาคารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา         
1) ดานบริบท วัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ
พ.ศ. 2542 และนโยบายเขตพื้นที่การศึกษาในสวนของแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาคนใหมี
คุณภาพ 2) ดานปจจัยนําเขา หลักสูตรของโครงการสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 ครูคณิตศาสตรไมมีความพรอมในประเด็นของ
แผนการสอนและคุณวุฒิไมตรงสาขาวชิา นักเรียนในโครงการยังไมมีความพรอมอาคารสถานที่มี
ความเหมาะสมอยูในระดับดี เอกสารตําราในหองสมุดและอินเตอรเน็ต มีไมเพียงพอสําหรับการ
คนควาและการจัดสรรงบมีความเหมาะสมเพียงพออยูในระดับดี 3) ดานกระบวนการ                       
การประสานงานโครงการ ยังไมผานเกณฑ รอยละ 80 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดการ
เรียนการสอนมีความเหมาะสมอยูในระดับดี การพัฒนาศักยภาพคร ู ยังไมผานเกณฑรอยละ 80 
ปญหาในการดําเนินโครงการคือการบริหารจัดการความสะอาดของหองน้ํา 4) ดานผลผลติ          
รอยละ 64-86 ของนักเรียนมีผลการเรียนคณิตศาสตร ระดับ3-4 และรอยละ 50-68 ของนักเรียนมี
ผลการเรียนวทิยาศาสตร ระดับ 3-4 ซ่ึงยังไมผานเกณฑรอยละ 80 ยกเวนวิชาคณิตศาสตรในป
การศึกษา 2551 รางวัลที่ไดรับจากการแขงขันคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรมีจํานวนเพิ่มขึ้นการเขา
ศึกษาตอในระดับชวงชั้นที ่4 ในสาขาคณติศาสตร-วิทยาศาสตร ผานเกณฑ รอยละ 80 ผลกระทบ
จากการดําเนินงานที่มีตอโรงเรียนเปนไปในทิศทางบวก ความพึงพอใจของผูบริหาร นักเรียนอยู
ในระดับมากขึน้ไป ผานเกณฑ รอยละ 80 ความพึงพอใจของครู ระดับมากขึ้นไป ไมผานเกณฑ 
รอยละ 80 เจตคตทิี่นักเรียนมีตอวิชาคณติศาสตรและวทิยาศาสตร อยูในระดับดี 

จริยา  อนอารี (2551) ประเมินโครงการเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาหองสมุด
ประชาชน ใหเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิต โดยใชรูปแบบการประเมินซิปปโมเดล (CIPP 
Model)  มีวัตถุประสงค เพ่ือประเมินโครงการหองสมุดประชาชนใหเปนศูนยกลางการเรียนรู
ตลอดชีวติ โดยใชรูปแบบการประเมิน CIPP Model ของ Stufflebeam ในดานบริบท ดานปจจัย 
ดานกระบวนการ และดานผลิต เพ่ือศึกษากลไก การขับเคลื่อนใหเปนไปตามวตัถุประสงคของ
การพัฒนาหองสมุดประชาชน ใหเปนศูนยกลางการเรยีนรูตลอดชวีติ ตอบริบทและความตองการ
ของชุมชน และเพ่ือศึกษาเงือ่นไข ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาหองสมุด 
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ประชาชนใหเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิต ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี 
จํานวน 353 คน ประกอบดวย ผูใหบริการและผูใชบรกิาร  

ผลการประเมนิโครงการ พบวา สภาพปญหาดําเนินงานหองสมุดประชาชนอําเภอลาน
กระบือพบวา มีปญหาเกี่ยวกับอาคารทั้งภายนอกภายในเกาชํารุด พ้ืนที่บริเวณภายนอกอาคาร 
รกรุงรัง ไมสวยงาม ครุภัณฑเกาชํารุด โตะเกาอ้ีชั้นวางหนังสือไมเหมาะสม ทําใหการใหบรกิาร 
แกสมาชิกและผูใชบรกิารไมมีประสิทธิภาพ ดานสภาวะแวดลอม พบวา โครงการพัฒนาหองสมุด
ประชาชนใหเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิต เปนไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการพัฒนา
หองสมุดประชาชน ป 2549-2551 ของสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน และเปนไปตาม
จุดเนนและกลยุทธการดําเนนิงาน การศึกษานอกโรงเรียน ป 2550 นอกจากนั้นยังเปนไปตาม
เจตนารมณการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 25      
ที่กําหนดใหหองสมุดประชาชนเปนแหลงเรียนรูตลอดชวีิต 

 
ดานปจจัย พบวา อาคารสถานที่ทั้งภายนอกภายใน รมร่ืนสวยงามสะดวกสบายตอการ

ใหบริการ เชน มีการจัดสวนหยอม จัดโตะเกาอ้ีสําหรบัน่ังพัก น่ังอานหนังสือ จัดมุมอานหนังสือ  
มีสถานที่จัดกิจกรรม มีมุมกิจกรรมตางๆ มีชั้นหนังสือชั้นวารสาร มีมุมกาแฟ ซ่ึงเปนบรรยากาศ  
ที่สงเสริมการเรียนรู ครุภัณฑ มีความเหมาะสม และเพียงพอตอการใหบริการ เชนโตะเกาอ้ี           
ชั้นวางวารสาร ชั้นวางหนังสือ คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ (Printer) เครื่องถายเอกสาร โทรทัศน            
เครื่องเลน  วซีีดี/ดีวีดี วิทยุ เทป เครื่องเลนวีดีโอ และมีบุคลากรเพยีงพอในการใหบริการและ
บุคลากรไดจัดการอบรมดานงานหองสมุดอยางตอเน่ือง 

 
ดานกระบวนการ พบวา มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ คือมีแผนพัฒนาหองสมุด         

มีการดําเนินงานตามแผน มีคูมือ ปฏิบัตงิานหองสมุด มีการติดตามประเมินผล และมีการนําผล
การติดตามไปพัฒนา 

 
ดานผลผลิต พบวา มีจํานวนสมาชิก และผูใชบริการเพิม่ขึ้นและผูใชบริการมีความพึงพอใจ  

ในการใหบริการหองสมุดประชาชนในภาพรวมในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาในแตละเร่ืองพบวา 
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3 เรื่อง อันดับแรก คือ ความสะดวกในการใชบรกิาร รองลงมา 
คือ ความรมรื่นสวยงามของบริเวณภายนอก และบรรยากาศในหองสมุดเหมาะสมตอการเรียนรู
ตามลําดับ  

 
 พนิต  เข็มทอง และคณะ (2551) ประเมินโครงการปฏิบตัิการแปลงทกัษะอาชีพเปนทุน 
กรณีโครงการนํารองศูนยบมเพาะอาชีวศกึษาแหงชาต ิซ่ึงโครงการนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
สงเสริมผูที่สําเร็จการศึกษาในสายวชิาชพีและชุมชนทองถิ่นที่ยังขาดพื้นฐานความรู ประสบการณ 
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ความพรอม และทักษะทีเ่พียงพอในการบริหารจัดการใหมีความสามารถในการพัฒนาธุรกิจใน
ฐานะเจาของกิจการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยความรวมมือกับมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ไดทําการประเมินโครงการปฏิบัติการแปลงทักษะอาชีพเปนทุน กรณีโครงการนํา
รองศูนยบมเพาะอาชีวศึกษาแหงชาติ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดดําเนินการ
ฝกอบรมครูทีป่รึกษา ซ่ึงคณะผูประเมินไดทําการประเมินโครงการ โดยกรอบของการประเมินแบง
ออกเปน 3 ระยะ คือ 1) ประเมินความพึงพอใจของครูที่ปรึกษาและผูประกอบการที่เขาอบรมใน
โครงการ 2) ประเมินการนําความรูของครูที่ปรึกษาทีไ่ดจากการฝกอบรมไปใชในการใหคําปรึกษา
ผูประกอบการ และ 3) ประเมินผลการดําเนินงานจากการลงพื้นที่สัมภาษณ ซ่ึงทั้ง 3 ระยะนี้ใช
วิธีการวิจัยแบบมีสวนรวมในการประเมินดวย และนําเสนอรูปแบบการใหคําปรึกษาและการ
ฝกอบรมของครูที่ปรึกษา 

 
วัตถุประสงคของการประเมินครั้งน้ี คือ เพ่ือประเมินโครงการปฏิบตัิการแปลงทกัษะอาชีพ

เปนทุน กรณีโครงการนํารองศูนยบมเพาะอาชีวศึกษาแหงชาต ิโดยใชกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

 
เครื่องมือที่ใชในการประเมนิผล มีทั้งหมด 6 ชุด ประกอบดวย  แบบสอบถามความพึง

พอใจของครูที่ปรึกษาที่มีตอการฝกอบรม แบบสอบถามความพึงพอใจของผูประกอบการที่มีตอ
การฝกอบรมของครูที่ปรึกษา แบบสอบถามการนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการให
คําปรึกษาแนะนําแกผูประกอบการ แบบสัมภาษณผลการดําเนินงานของครูที่ปรึกษา แบบ
สัมภาษณผลการดําเนินงานของผูประกอบการ และแบบสังเกตสภาพของสถานประกอบการ 

 
ผลการประเมิน พบวา 
 
1.  การประเมนิความพึงพอใจของครูที่ปรึกษาที่มีตอโครงการฝกอบรมปฏิบัติการแปลง

ทักษะอาชีพเปนทุน กรณีโครงการนํารองศูนยบมเพาะอาชีวศึกษาแหงชาติ พบวา ครูที่ปรึกษามี
ความพึงพอใจผานเกณฑทกุรายการ ทั้ง 3 รายวิชา ยกเวนการมีสวนรวมของผูเขารับการ
ฝกอบรมไมผานเกณฑทุกรายวิชา 

 
2.  การประเมนิความพึงพอใจของผูประกอบการที่มีตอการฝกอบรม จัดโดยครูที่ปรึกษา 

พบวา ผูประกอบการมีความพึงพอใจโดยผานเกณฑทกุรายการ 
 
3.  ครูที่ปรึกษานําความรูที่ไดจากการอบรมไปใชในการใหคําปรึกษาผานเกณฑเกอืบทุก

รายการ ยกเวนการใหคําปรกึษาเรื่องการวางแผนการตลาด การใหคําปรึกษาเรื่องภาษีและการ
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บัญชี การทํากิจกรรมเสริมและการฝกอบรมเฉพาะธุรกิจ และการนํากิจกรรมเสริมหลักสูตรไปใช
ในการอบรม 

 
4.  รูปแบบของการฝกอบรมที่เหมาะสมตามความคิดเห็นของครูที่ปรึกษาควรมีระยะเวลา 

3-5 วัน โดยเนื้อหาทั้ง 10 หัวขอที่กําหนดไวเดิมน้ันมีความเหมาะสมดีแลว ลักษณะของการ
ฝกอบรมควรเปนการฝกอบรมเชิงปฏิบตักิาร โดยจัดการฝกอบรมทีโ่รงแรม สําหรับรูปแบบ
กิจกรรมเสริมในการฝกอบรมทั้ง 5 กิจกรรม ดังไดกําหนดไวเดิมแลวมีความเหมาะสมทุกกิจกรรม 

 
5.  รูปแบบของการใหคําปรึกษาควรเปนการใหคําปรึกษารายบุคคล ระยะเวลาระหวาง            

3-5 วัน โดยใชแบบสอบถาม แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ เปนเครื่องมือในการใหคําปรึกษา 
สถานที่ใหคําปรึกษาที่เหมาะสมควรเปนสถานประกอบการ 

 
6.  จากการสัมภาษณครูทีป่รึกษาและจากการเยี่ยมชมกิจการของผูประกอบการ พบวา 

ผูประกอบการหลายรายเปนศิษยเกาของสถานศึกษา เริ่มตนจากธุรกิจเพียง 1 อยาง แลวคอย
ขยายออก บางรายมีการกูเงินยืมเงินนอกระบบในกรณีที่หมุนเงินไมทัน เงินทุนประมาณ          
12,900 บาท ที่ไดรับการสนับสนุนจากโครงการฯ ไมเพียงพอตอการลงทุน ผูประกอบการทุกราย
มีความตองการในการขยายธุรกิจ และตองการเงินทุนเพ่ิมเติมจากโครงการฯ 

 
7.  ผูประกอบการทุกรายมีความพึงพอใจตอคําแนะนาํของครูที่ปรึกษา ซ่ึงเปนประโยชน

คอนขางมาก เชน การเปลีย่นแหลงเงินกู การเพิ่มชองทางการตลาด ดวยการประชาสัมพันธ
สินคา การใชเทคนิคการขาย เชน การลดราคา รูปแบบของการขอคําปรึกษา สวนใหญ
ผูประกอบการจะเดินทางมาขอคําแนะนํากับครทูี่ปรึกษาอยางนอยอาทิตยละ 1 ครั้ง หรือเปนการ
ติดตอผานทางโทรศัพท  

 
8.  ผูประกอบการมีเทคนิคการบริหารจัดการที่ใหความสําคัญกับการวางแผนธุรกิจ         

เนนการบริการใหตรงกับความตองการของลูกคา และการจดบันทึก มีการวางแผนในการผลิต
เพ่ือใหทันตอคําสั่งซ้ือ 

 
9.  ในดานการผลิต ผูประกอบการทุกรายควบคุมการผลิตดวยตนเอง เพ่ือใหเกิด              

ความมั่นใจวาไดสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ผูประกอบการและครูที่ปรึกษามคีวามคิดเห็น
สอดคลองกันวายังขาดความรูในเรื่องของการออกแบบผลติภัณฑ/บรรจุภัณฑทีน่าสนใจและมี
คุณภาพ เพ่ือใหตรงกับความตองการ และทันตอความเปลี่ยนแปลงของตลาด 
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10.  ผูประกอบการใชกลยทุธทางการตลาดที่หลากหลาย เชน ใบปลิว การประชาสัมพันธ
ทางหนังสือพิมพและวิทยุ และติดสลากประชาสัมพันธที่ผลติภัณฑของตนเอง 

 
11.  ผูประกอบการทุกรายมีปญหาดานการทําบัญชีรายรับ-รายจาย เน่ืองจากขาดความรู

และยากตอการทําความเขาใจ สวนใหญจะทําบัญชีอยางงายเปนรายรับ-รายจายลงในสมุด  
 
สําหรับขอเสนอแนะเกี่ยวกบัรูปแบบของการฝกอบรมครูที่ปรึกษา และรูปแบบที่เหมาะสม

ในการใหคําปรึกษาของครทูี่ปรึกษา ตลอดจนขอเสนอแนะเชิงนโยบายของโครงการแปลงทักษะ
อาชีพเปนทุน ของศูนยบมเพาะอาชีวศึกษาแหงชาติ คอื รูปแบบของการฝกอบรมครูที่ปรึกษาใน
โครงการปฏิบตัิการแปลงทกัษะอาชีพเปนทุน  ควรมีลกัษณะเปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ          
มีระยะเวลาการอบรมระหวาง 3-5 วัน โดยมีเน้ือหาการอบรมเกี่ยวกบัการใหคําปรกึษาในหัวขอ
ตอไปน้ี  การใหคําปรึกษาเรือ่งแนวความคิดทางธุรกิจ การใหคําปรึกษาเรื่องการวางแผนการ
บริหารจัดการ การใหคําปรึกษาเรื่องการวางแผนการตลาด การใหคําปรึกษาเรื่องการวางแผน 
การผลิตหรือการบริการ การใหคําปรึกษาเรื่องการวางแผนการเงินการใหคําปรึกษาเรื่องกฎหมาย
และกฎระเบียบขอบังคับทางธุรกิจ การใหคําปรึกษาเรื่องภาษีและการบัญชี การใหคําปรึกษาเรื่อง
การจัดทําแผนธุรกิจ การทํากิจกรรมเสริมและการฝกอบรมเฉพาะกจิ และการนํากิจกรรมเสริม
หลักสูตรไปใชในการอบรม สวนรูปแบบที่เหมาะสมในการใหคําปรึกษาของครูที่ปรึกษา ควรมี
ลักษณะเปนรายบุคคล ระยะเวลาของการใหคําปรึกษาควรอยูระหวาง 3-5 วัน โดยครูที่ปรึกษา
อาจใชแบบสมัภาษณ แบบสังเกต และแบบสอบถาม เพ่ือเปนเครื่องมือในการใหคําปรึกษา 
สถานที่ใหคําปรึกษาที่เหมาะสมควรเปนสถานประกอบการ 

 
ระพีพรรณ คําหอม และคณะ (2551) ไดดําเนินการติดตามและประเมินโครงการ เรื่อง  

โครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานสตรีและครอบครวั เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม
รณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก สตรี และครอบครัว พ้ืนที่เปาหมายสําหรับการประเมินสวนใหญ
เลือกจากพื้นที่ ที่มีสถิติรุนแรงปรากฏในรายงานมิติความมั่นคงของมนุษยป 2549 จํานวน 12
จังหวัด เครื่องมือสําคัญที่ใชติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมรณรงค ไดแก แบบสอบถาม
สําหรับเจาหนาที่ปฏิบตัิงาน แบบสอบถามสําหรับผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมและประเด็นคําถาม
สําหรับการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ซ่ึงประกอบดวย ผูรับผิดชอบโครงการ  
(เจาหนาที่ของ พมจ.) ผูแทนหนวยงาน/ภาคีที่เกี่ยวของในฐานะเจาภาพรวม และผูเขารวม
กิจกรรมรณรงค อาทิ แกนนํา ผูแทนสภาเด็กและเยาวชน กลุม/องคกรสตรี ผูสูงอายุ และ
เครือขาย รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 
ผลการประเมนิผลและติดตามพบวา ดานบริบทแวดลอม (C-Context) กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดจัดตั้งสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)  
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โดยจัดกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงเปนเดือนแหงหารรณรงคยุติความรุนแรงในครอบครวั  
ไดแก การรณรงคติดเข็มกลดัเครื่องหมายริบบิ้นสีขาว การใหความรูทางวิชาการ การจัด
นิทรรศการ การประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุ วิทยุชุมชนและโทรทศัน และการเดินรณรงคการยุติ
ความรุนแรง โดยเจาหนาที่ผูปฏิบัตเิขาใจเหตุผลและความจําเปนของการรณรงคจึงจัดกิจกรรม
ติดตอกันอยางตอเน่ือง แตละจังหวัดใหความสําคัญแกโครงการนี้แตกตางกัน เพราะขึ้นอยูกับ
ยุทธศาสตร ลาํดับความจําเปน และความรุนแรงของแตละพ้ืนที่ในทางปฏิบัติ โดยสาํนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) ทํางานรวมกับหนวยงาน ภาคีเครือขาย 
อ่ืน ๆ ใชวิธีการประชุม และตั้งคณะทํางานเพื่อสรางความเขาใจและกลไกการทํางาน กิจกรรม
โดดเดนที่นิยมทํากันมาก คือ กิจกรรมเดินรณรงคซ่ึงแตละจังหวัดพยายามคิดรูปแบบใหตื่นตา 
ตื่นใจ โดยไดรับความรวมมืออยางกระตือรือรนจากโรงเรียน และเครือขายตาง ๆ ทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ 

 
 ดานปจจัยนําเขา (I-Input)  พิจารณาจากความเทาเทียมของตัวเลขหรือจํานวน
งบประมาณทีไ่ด แมวาจะเทากันแตยังมีความแตกตางของปจจัยนําเขาอ่ืน ๆ ปจจัยนําเขาที่สําคัญ 
คือ ความพรอมของทรัพยากร อุปกรณ สื่อ ชวงเวลาทีจั่ด ซ่ึงแมบางจังหวัดอาจขาดแคลนบาง
ดานอยูบาง แตเครือขายที่เหนียวแนน สัมพันธภาพสวนตัวที่ดี รวมทั้งทุนมนุษยที่มีคุณภาพจึงมี
ผลตอการขบัเคลื่อนและขยายผลไดดีที่สดุ หลายจังหวัดก็สามารถระดมทั้งแรงกาย แรงเงิน  
รวมทั้งวัสดุอุปกรณตาง ๆ ใหทํางานไดบรรลุวตัถุประสงค การเลือกใชสื่อที่สามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายไดอยางครอบคลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งโทรทัศน บคุคล วิทยชุุมชน หนวยงานที่
ชาวบานคุนเคย และหนังสอืพิมพทองถิ่นและจัดทําสือ่เปนภาษาทองถิ่น หรือภาษาเฉพาะชนเผา  
ยิ่งทําใหการสือ่สารมีประสิทธิภาพมากขึน้   
 
 กระบวนการดาํเนินงาน (P-process) ตามโครงการ/กิจกรรมรณรงคยุติความรุนแรงตอ
เด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว การมีภาคีที่เขมแข็งสงผลอยางมากตอบทบาทการขยาย
ผลกิจกรรมทีต่อยอดจากโครงการอื่น ๆ   
 
 ผลผลติ ผลลพัธ และผลกระทบ (P-Product) จากกิจกรรมการรณรงคของปงบประมาณ 
2550 ที่ชัดเจนที่สุด คือ ทั้งผูปฏิบัติงานและผูเขารวมโครงการ ไมวาจะเปนวัยใดก็ตาม เปนเพศ
หญิงมากกวาเพศชาย และความคิดเห็นของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและผูเขารวมตางเห็นวา สถติิ
ความรุนแรงในพ้ืนที่มีแนวโนมลดนอยลง แตตระหนักตอความรุนแรงโดยภาพรวมมากขึ้น           
ลดพฤติกรรมการใชความรุนแรงลงบาง แมบางคนรูสึกวาพฤติกรรมความรุนแรงยังคงมีใหเห็นใน
ระดับคงที่หรือมากกวาเดิม เพ่ือพิจารณาความคุมคาในการดําเนินงานแลวสรุปไดวา มีความ
คุมคามากเพราะ สค. ลงทุนเพียง 9.62 บาท/คนเทานั้น แตมีผูไดรับผลประโยชนจากการจัด
กิจกรรมฯ  ถึง 27,016 คน ยิ่งไปกวานั้นยังไดภาคีที่หลากหลายเขามามีสวนรวมเพิ่มมากขึ้น    
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ทั้งภาครัฐ ธุรกิจเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน ประชาชน อาสาสมัคร หนวยงานสาธารณประโยชน
อ่ืน ๆ รวมทั้ง สภาเด็กและเยาวชน ซ่ึงใหความสําคัญแกประเด็นการรณรงคเพ่ือยุติความรุนแรง
ในครอบครวัอยางเห็นไดชัด 
 

วิมลศรี  อุทัยพัฒนาชีพ และ พิณญาดา  อําภัยฤทธิ์ (2551) ประเมินโครงการเรื่อง         
การประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของกองสุขศึกษา ปงบประมาณ 2551 ใชระเบียบวิธวีิจัย
เอกสาร (Documentary Research) โดยรวบรวมขอมูลทตุิยภูมิ (Secondary Data) เพ่ือศึกษาถึง
ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของกองสุขศึกษา ปงบประมาณ 2551 จํานวน 15 โครงการ จําแนก
ตามผลผลติจํานวนทั้งหมด 4 ผลผลิตที่กองสุขศึกษาเกีย่วของ 
     
   ผลการศึกษา พบวา ผลการดําเนินงานของกองสุขศึกษามีผลสําเรจ็ของผลผลิตตาม
เปาหมายทุกผลผลติจํานวนทั้งหมด 4 ผลผลติที่กองสขุศึกษาเกี่ยวของ คิดเปนรอยละ 100 ไดแก 
ผลผลติที่1: ผลงานการสงเสริม พัฒนาและควบคุมกํากับคุณภาพมาตรฐานบริการสขุภาพภาครัฐ
และเอกชน ผลผลติที่ 5: ผลงานการวิจัยพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีระบบบริการสุขภาพ 
ธุรกิจบริการสขุภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน ผลผลติที่7: ประชาชนและอาสาสมัคร
สาธารณสุขกลุมเปาหมายไดรับการถายทอดองคความรูดานสุขภาพ เพ่ือนําไปสูการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสขุภาพ ผลผลิตที่8: ภาคีเครือขายไดรับการสงเสริม พัฒนาและสนับสนนุใหมีกิจกรรม
ดานสุขภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคของทุกโครงการ จํานวน 15 โครงการ สวนผลสําเร็จของ
ผลลัพธ ของกองสุขศึกษา พบวา มีผลสาํเร็จของผลลพัธตามเปาหมาย คือ ประชาชนมีพฤติกรรม
สุขภาพในการปองกันโรคความดันโลหิตสูง คิดเปนรอยละ 80.44 ซ่ึงสามารถตอบสนองกับ
เปาประสงคของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คือ ประชาชนมีความรูที่จําเปนและพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกตองในการดูแลสุขภาพ และสอดคลองกับเปาประสงคของกระทรวงสาธารณสุข คือ 
ประชาชนมีพฤติกรรมสขุภาพพอเพียง ที่ถูกตอง รวมทั้งมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม  

นิวัตน  สุจิตตารมย (2550) ประเมินผลโครงการ เรื่อง การประเมินโครงการเยาวชนคนดี
ศรีสุพรรณ ของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี   
มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินดานสภาพแวดลอมของโครงการ ประเมินปจจัย ประเมินกระบวนการ
ดําเนินโครงการ และประเมินผลผลติของโครงการ เพ่ือหาขอมูลเกี่ยวกับโครงการทีจ่ะเปน
ประโยชนตอผูที่เกี่ยวของประกอบการพิจารณาการตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาโครงการตอไป         
กลุมตัวอยางมีจํานวนทั้งสิ้น 291 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 3 คน ครูผูสอน 37 คน 
นักเรียนระดับปฐมวัยถึงชวงชั้นที่ 3 (ชั้นปฐมวัย ถึงชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3) จํานวน 242 คนและ
ผูเกี่ยวของโครงการ 9 คน เครื่องมือที่ใชในการประเมนิ คือ แบบสอบถาม  แบบสมัภาษณ และ
แบบบันทึกการสังเกตพฤตกิรรมนักเรียน  
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 บุคลากร 
งบประมาณ 
สิ่งอํานวยความสะดวก 

 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานเปนไป
ตามแผนและสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของหนวยงาน ตลอดจนปญหา/
อุปสรรคในการดําเนินงาน 

 ผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน
ของหนวยงานทั้งดานบวกและ
ดานลบ 
 

 การบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 
ความพึงพอใจของผูรับบริการตอ
หนวยงาน/ความคุมคาของการ
ดําเนินงาน 

ผลการประเมนิพบวา ดานสภาพแวดลอม(Context) ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน 
นักเรียนและผูเกี่ยวของกับโครงการ ประเมินความสอดคลองระหวางนโยบายกับวตัถุประสงคของ
โครงการ ความตองการความจําเปนและความคาดหวัง ผลกระทบจากสังคมที่มีตอโครงการมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานปจจัยเบื้องตน (Input) ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และ
ผูเกี่ยวของกับโครงการ ประเมินวา บุคลากร งบประมาณ สื่อ วัสดุ อุปกรณ มีคาเฉลี่ยอยูระดับ
ปานกลาง ในสวนของนักเรยีนประเมินวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานกระบวนการดําเนินงาน 
(Process) ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และผูเกี่ยวของกับโครงการ ประเมินการวางแผนงาน 
การจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธและการประเมินผล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวนนักเรียน
ประเมินวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ดานผลผลิตของโครงการ (Product) ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูสอน นักเรียนและผูเกี่ยวของกับโครงการ ประเมินความกาวหนาของโครงการ
และพัฒนาการของนักเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก นักเรียนสวนใหญมีพัฒนาการอยูในระดับดี
และพอใชสรปุผลการประเมินโครงการเยาวชนคนดศีรีสุพรรณ ของโรงเรียนเทศบาล 3                  
วัดไชนาวาส อยูในระดับมาก ขอเสนอแนะที่สําคัญทกุหนวยงานและชุมชนควรเขามามีบทบาท 
โดยใหการสนับสนุนโครงการดาน งบประมาณ สื่อวัสดุและอุปกรณ มีการประเมินผลอยางเปน
ระบบและตอเน่ือง และบูรณาการโครงการเขากับการเรียนการสอน มีการมอบประกาศเกียรติคณุ
เชิดชูนักเรียนที่ประพฤติปฏบิัตตินไดตามคุณลักษณะทัง้ 11 ประการ และควรดําเนินการ
โครงการนี้ตอไปอยางตอเน่ือง ดวยเปนโครงการที่มีประโยชนและเกดิผลที่เปนรูปธรรม   

จากการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ และรูปแบบการประเมินดังกลาวขางตน 
คณะผูประเมินไดพัฒนากรอบแนวคิดในการประเมิน ดังน้ี 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

วิธีดําเนินการประเมิน 
 

รูปแบบการประเมิน ครั้งน้ี เปนการประยกุตระหวางการประเมินเชิงระบบรวมกับรปูแบบ
การประเมินแบบ CIPP แสดงไดดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบ
เฝาระวังทางรังสขีองประเทศไทย  

และโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีนวิเคลียร ปงบประมาณ 2553 

การศึกษาแนวโนมของการกําหนดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมของโครงการพัฒนาระบบเฝา

ระวังภยัทางรังสขีองประเทศไทย และโครงการสราง
ความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นิวเคลียร 

สารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาพลักษณองคกรและ 
การตัดสินใจดําเนินโครงการตอไป 

การประเมินผลดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังทางรังสีของประเทศไทย  
และโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร  ปงบประมาณ 2552 

ปจจยันําเขา 
- สมรรถภาพบุคลากรที่
รับผิดชอบ 
- งบประมาณ 
- สถานที่ และวัสดุ
โครงการอื่นๆ ทีเ่อื้อตอ
การใชในโครงการ 
 

กระบวนการ 
- การดําเนินงานตาม
แผนของโครงการ 

- ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผน 

- ปญหา อุปสรรค 
และการดําเนินการ
แกไข 

- การกํากับติดตาม
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
- ผลการดําเนินงาน
ตามวัตถุประสงคของ
โครงการ 
- ผลที่เกิดจากการ
ดําเนินงานทั้งดานบวก
ดานลบ 
 

ความคุมคาและ
ผลกระทบ 

- ความคุมคาของการ
ดําเนินงาน 
- ความพึงพอใจของ       
ผูมีสวนเกีย่วของ 
- ภาพลักษณองคกรทั้ง
ปจจุบันและอนาคต 
 

ผลการประเมินปจจัย
นําเขา 

ผลการประเมิน
กระบวนการ 

ผลการประเมินการ
ดําเนินงาน 

ผลการประเมินความ
คุมคาและผลกระทบ 
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ในการประเมนิผลโครงการครั้งน้ี คณะผูประเมินไดแบงระยะเวลาของการประเมินออกเปน 
2 ระยะ ดังน้ี 

 
ระยะที่ 1 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบเฝาระวงัภัย 
ทางรังสีของประเทศไทย และโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีนิวเคลียร 
   
ประชากรเปาหมาย 

 
ผูที่เกี่ยวของกับโครงการ ไดแก  
 
1.  ผูบริหารโครงการ จํานวน 3 คน  
 
2.  ผูปฏิบตัิงานตามโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย จํานวน  

4 คน  
 
3.  ผูปฏิบัติงานตามโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร  

จํานวน 5 คน   
 
4.  อาจารยมหาวิทยาลัยผูรวมโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย 

จํานวน 3 คน โดยคัดเลือกตามที่ศูนยเฝาระวังตั้งอยูจังหวัดละหนึ่งคน (เชียงใหม สงขลา และ
ขอนแกน) 

 
5.  หนวยงานและสถาบันการศึกษาทีเ่คยเขารวมโครงการสรางความตระหนักดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียรจํานวน 8 แหง 
 
6.  ผูที่เคยเขารวมโครงการสรางความตระหนักดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยนิีวเคลียร 

จํานวน 352 คน เปนผูใหขอมูลที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 327 คน และสัมภาษณทางโทรศัพท
จํานวน 25 คน 
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เอกสารประกอบการประเมิน  
  

ประกอบดวย  เอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก  
 

  วิสัยทัศน พันธกิจ ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 

  พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตรของสํานักสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยทาง
ปรมาณู 

 
  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติประจําป งบประมาณ พ.ศ. 

2551 
 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติที่ไดรับประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 แยกตามการผลิต 

 
  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เสนอของบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

แยกตามหนวยงาน 
 

  รายงานสรุปผล การจัดเสวนา เรื่อง อยูปลอดภัยกับนิวเคลียรและรังสี.  
 

  แผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (พ.ศ.2554 - 2557) 
 

  รายงานผลการดําเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูดานวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร  

 
  โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร สํานักงาน

ปรมาณูเพ่ือสันติ  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

  เอกสารสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบตักิาร เรื่อง การบูรณาการงานสนับสนุนการกํากับ
ดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูสูภูมิภาคผานเครือขายสถานีเฝาระวังทางรังสีประจํา
ภูมิภาค ครั้งที่ 1, 2  และ 3 (5-6 กรกฏาคม, 19-20 กรกฏาคม และ 30-31 สิงหาคม 2553
ตามลําดับ) 
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  รายงานผลการใชจายงบประมาณโครงการเฝาระวงัภัยทางรังสีของประเทศไทย
ปงบประมาณ 2552 

 
  แบบรายงานและประเมนิผลโครงการเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย

ปงบประมาณ 2553  
 

  แบบรายงานและประเมนิผลโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร ปงบประมาณ 2552  

 
  แบบรายงานและประเมนิผลโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีนิวเคลียร ปงบประมาณ 2553  
 
เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 
  

เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแตละโครงการ  ประกอบดวย  
 
1.  แบบสัมภาษณผูบริหาร มีลักษณะเปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง เกี่ยวกับปจจัย

นําเขา กระบวนการการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานและผลกระทบของการดําเนินงาน ปญหา
อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
2.  แบบสอบถามผูปฏิบัติงานในโครงการฯ เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานใน

ปงบประมาณ 2552 และตดิตามผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2553 ซ่ึงประกอบดวย ปจจัย
นําเขา กระบวนการ ผลการดําเนินงาน และผลกระทบจากการดําเนินงาน ตลอดจนขอเสนอแนะ 

 
3.  แบบสอบถามประชาชนที่เกี่ยวของ/ผูรับบริการ เพ่ือสอบถามผลการดําเนินงานของ

โครงการและความพึงพอใจตอการรับบรกิาร ตลอดจนขอเสนอแนะ ที่มีตอโครงการสรางความ
ตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียรเพียงโครงการเดียว เพราะโครงการดังกลาว
เปนโครงการที่ใหประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผูที่สนใจมาเขารวมโครงการ 

 
การพัฒนาแบบสอบถามในครั้งน้ีไดพัฒนาตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการ

ประเมินในโครงการโดยคณะผูประเมิน และผูรับผิดชอบโครงการเพื่อใหไดสารสนเทศตรงตาม
ความตองการใหมากที่สุด แบบสอบถามทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมูลในครั้งน้ีมีคาความเชื่อม่ัน 
(Reliability) เทากับ 0.880 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
ขอมูลที่ตองการเพื่อใชในการติดตามและประเมินผลโครงการ ประกอบดวยปจจัยนําเขา  

กระบวนการ และผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ 2552 และการติดตามผลการดําเนินงานในป 
งบประมาณ 2553 ใชวธิีการสัมภาษณจากผูบริหาร การสอบถามผูปฏบิัติงานที่เกีย่วของโดยตรง 
ทั้ง 2 โครงการ และสอบถามจากผูที่เกี่ยวของ/ผูรับบรกิาร ดังน้ี 

 
โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก

พ้ืนที่ที่มีสถานีเฝาระวัง ซ่ึงประกอบดวย กรุงเทพมหานคร เชียงใหม สงขลา และขอนแกน  
 
โครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลยีร โดยเก็บรวบรวม

ขอมูล 
 

  เก็บขอมูลภาคสนามในจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี 
 

  เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสงแบบสอบถามไปยังผูที่เคยเขารวมกิจกรรมภายใต
โครงการสรางความตระหนักฯ เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน โดยไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมาทั้งหมด 327 ชุด 

 
  เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณทางโทรศัพทกบัผูที่เคยเขารวมโครงการใหมี

ความครอบคลุมทุกพื้นที่ ทกุกิจกรรม และมีความพรอมในการใหขอมูลจํานวน 25 คน 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ และขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเน้ือหา  
สําหรับขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชการวิเคราะหหาคาความถี่  และรอยละ  
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สรุปกรอบการติดตามและประเมินผลท้ัง 2  โครงการในระยะที่ 1  
 

โครงการพัฒนาระบบเฝาระวงัภัยทางรังสีของประเทศไทย 
 

คําถามการวิจัย 
ขอมูลท่ี
ตองการ 

แหลงขอมูล 
วิธีการ/เคร่ืองมือท่ี

ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 

การวิเคราะห
ขอมูล 

เกณฑการ
แปล

ความหมาย 

1. ผลการดําเนินการ
ในปงบประมาณ 
2552 และ 2553 
บรรลุตาม
เปาหมายหรือไม
อยางไรและผล
การดําเนินการ
ของโครงการ
ดังกลาว
กอใหเกิด
ผลกระทบเปน
อยางไร 

1. การบรรลุ
เปาหมาย
ของผลการ
ดําเนินการ  

2. ผลกระทบ
ของ
โครงการ 

1. ผูบริหาร 
ผูปฏิบัติงานตาม
โครงการ 
หนวยงานที่
เกี่ยวของ  
อาจารย
มหาวิทยาลัย/
เครือขาย 
สถาบันการศึกษา
และประชาชน
ผูรับบริการ 

2. เอกสารที่
เกี่ยวของ ไดแก 
แผนงาน/แผน    
กลุยทธของ
หนวยงาน 
รายละเอียดของ
แผนงาน/
โครงการ           

3. พ้ืนที่การ
ดําเนินการ 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสัมภาษณ 
3. การลงพื้นที่

สังเกตตาม
ภูมิภาคตาง ๆ 

4. การวเิคราะห
เอกสาร 

1. การหา
คาความถี่
และ             
รอยละ 

2. การวิเคราะห
เนื้อหา 

1. ผลการ
ดําเนินการ
ของ
โครงการ
บรรลุตาม
เปาหมายที่
กําหนด 

2. ผลการ
ดําเนินการ
ของ
โครงการมี
ผลกระทบ
ทางบวก
มากกวา
ผลกระทบ     
ทางลบ 
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โครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร 
 

คําถามการวิจัย ขอมูลท่ี
ตองการ 

แหลงขอมูล วิธีการ/เคร่ืองมือ
ท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 

การวิเคราะห
ขอมูล 

เกณฑการ
แปล

ความหมาย 

2. ผลการ
ดําเนินการของ
ที่ดําเนินการใน
ปงบประมาณ 
2552 และ  
2553 บรรลุตาม
เปาหมาย
หรือไมอยางไร
และผลการ
ดําเนินการของ
โครงการ
ดังกลาว
กอใหเกิด
ผลกระทบเปน
อยางไร 

1. ความรู 
ความเขาใจ
และความ
ตระหนักของ
ประชาชน
ดาน 

วิทยาศาสตร
และ
เทคโนโลยี
นิวเคลียร 

2. ผลกระทบ
ของโครงการ 

1. ผูบริหาร 
ผูปฏิบัติงานใน
โครงการ  
ประชาชนที่
เกี่ยวของ 

2. เอกสารที่
เกี่ยวของ 

3. พ้ืนที่การ
ดําเนินการ 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสัมภาษณ 
3. การลงพื้นที่

สังเกตตาม
ภูมิภาคตาง ๆ 

4. การวิเคราะห
เอกสาร 

1. การหา
คาความถี่
และ             
รอยละ 

2. การวิเคราะห
เนื้อหา 

1. รอยละ 70 
ของ
ประชาชน      
ที่เก็บขอมูล
มีความรู
ความเขาใจ 
และความ
ตระหนัก
ดาน
วิทยาศาสตร
และ
เทคโนโลยี
นิวเคลียรอยู
ในระดับมาก
ขึ้นไป 

2. ผลการ
ดําเนินการ
ของ
โครงการมี
ผลกระทบ
ทางบวก
มากกวา
ผลกระทบ
ทางลบ 

 
เกณฑการตดัสินผล  
  

เน่ืองจากขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรมขอมูลในการประเมินครั้งน้ีเปนขอมูลเชิงคุณภาพที่
ไดมาจากการสัมภาษณบุคคลที่เกีย่วของ การวิเคราะหจากเอกสาร ดังน้ันการวิเคราะหขอมูลจึง
ใชการวเิคราะหเน้ือหาเปนวธิีการหลัก ที่คณะผูประเมินไดมีการตรวจสอบความสอดคลองของ
ขอมูลที่ไดมาจากแหลงขอมูลที่ตางกัน สวนเกณฑทีใ่ชในการตัดสนิผลการประเมิน มีดังน้ี 
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ประเด็นการประเมิน เกณฑการตดัสิน 

1. ปจจัยนําเขา (INPUT)* 
   1.1 บุคลากร - จํานวน 
                    - คุณลักษณะ 

 
เพียงพอ 
มีความรู ความเขาใจและเจตคตทิี่ดีตอโครงการ 

   1.2 งบประมาณ เพียงพอตอการดําเนินการและสะดวกตอการเบิกจาย 
   1.3 สิ่งอํานวยความสะดวก เพียงพอและสามารถใชงานได 
2. กระบวนการดําเนินงาน  
   (PROCESS) 

เปนไปตามแผนงาน มีระบบการกํากับตดิตาม 

3. ผลการดําเนินงาน (PRODUCT) บรรลตุามวัตถุประสงคของโครงการ  
4. ผลกระทบ (IMPACT) มีความคุมคาและเปนประโยชน 

 
ผลการประเมินในภาพรวมของแตละ
โครงการ 

ระดับดีเยี่ยม - ผลการประเมินผานเกณฑครบทั้ง        
4 ประเด็น  

ระดับดี        - ผลการประเมินผานเกณฑ              
3  ประเด็น 

ระดับพอใช   - ผลการประเมินผานเกณฑ  
2 ประเด็น 

ระดับตองปรบัปรุง   
- ผลการประเมินผานเกณฑนอยกวา   

2 ประเด็น 
* 1.  การตัดสินผานสําหรับปจจัยนําเขาจะตองผานเกณฑการตัดสนิครบทั้ง 1.1, 1.2 และ 1.3 
 
ระยะที่ 2  การศึกษาแนวโนมของการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโครงการ
พัฒนาระบบเฝาระวงัภัยทางรังสีของประเทศไทย และโครงการสรางความตระหนัก                       

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร 
  
 ในระยะที่ 2 มีการดําเนินงาน 2 ขั้นตอน คือ 
 
ข้ันตอนที่ 1 การจัดสนทนากลุมและการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ 
  

มีวัตถุประสงคเพ่ือระดมความคิดเห็นตอแนวโนมของการกําหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสขีองประเทศไทย และโครงการสรางความ
ตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร 
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ประชากรเปาหมาย  
ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร ดานการจัดการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร ดานการประชาสัมพันธองคกร และดานการสื่อสารมวลชน จํานวน 12 คน  
 
ขอมูลประกอบการสนทนากลุมและการสัมภาษณ 

 ผลการวิเคราะหการติดตามผลการดําเนินงาน ของโครงการพัฒนาระบบเฝาระวงัภัยทาง
รังสีของประเทศไทย และโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลยีร                    
ปงบประมาณ 2553 และผลการประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลการดําเนินงาน และความ
คุมคาของ ทั้ง 2 โครงการนี้ ในปงบประมาณ 2552  

 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 แบบบันทึกการสนทนากลุม และแบบบันทึกการสัมภาษณ ผูทรงคณุวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ 
เกี่ยวกับการพิจารณาแนวโนมของการกําหนดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของโครงการ
พัฒนาเฝาระวงัภัยทางรังสีของประเทศไทย และโครงการสรางความตระหนักดานวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยีนิวเคลียร ทีจ่ะชวยเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานและการพฒันาการ
ดําเนินงานในอนาคต 
 

การเก็บรวบรวบขอมูล 
จัดสนทนากลุมผูทรงคุณวฒิุ/ผูเชี่ยวชาญ และหนวยงานที่เกี่ยวของในวันอังคารที่ 7 

ธันวาคม  2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด  ถนนวิภาวดี  กรุงเทพฯ   โดยรวบรวมขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการกําหนดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของโครงการพัฒนาเฝาระวังภัยทางรังสีของ
ประเทศไทย และโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร ที่จะชวย
เสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานและการพัฒนาการดําเนินงานในอนาคต รวมทั้งสัมภาษณ
ผูทรงคุณวฒิุ/ผูเชี่ยวชาญเพิ่มเติม 

 
การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหประเด็นเกี่ยวกับทศิทาง หรือแนวโนมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร
ของประเทศไทย ความคุมคาของโครงการทั้งสอง การเผยแพรและประชาสัมพันธของทั้งสอง
โครงการ ทิศทางและแนวโนมการดําเนินการของโครงการทั้งสอง รวมถึงภารกิจบทบาทของ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในอนาคต โดยใชการวเิคราะหเน้ือหาโดยการจัดกลุมคําตอบและสรปุ
เปนผลการศกึษา  
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ข้ันตอนที่ 2  การนําเสนอผลการประเมินและติดตามโครงการ 
 
มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรที่เกี่ยวของไดรับทราบผลการประเมิน และการติดตาม เพ่ือ

สะทอนความคิดเห็นตอการปรังปรุงโครงการ 
 
 ประชากรเปาหมาย 
 ผูบริหาร ผูปฏิบัติงานของโครงการทั้ง 2 ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และเจาหนาที่     
ที่เกี่ยวของจํานวน 60 คน 
  

เอกสารประกอบการนําเสนอ 
รายงานผลการประเมินผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2552 และรายงานการติดตาม

ผลการดําเนินงานของโครงการในปงบประมาณ 2553  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 แบบบันทึกความคิดเห็นของที่ประชุมทีมี่ตอการพัฒนาโครงการและสํานักปรมาณูเพ่ือ
สันติและแบบสอบถามความคิดเห็นตอการปรังปรุงโครงการ 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 

บันทึกและสอบถามความคดิเห็นของบุคลากรที่เขาประชุม เพ่ือรับฟงการนําเสนอผล       
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ณ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ

 
การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหความคิดเห็นของที่ประชุมที่มีตอการพัฒนาโครงการและสาํนักปรมาณูเพ่ือสันติ
ดวยการวิเคราะหเน้ือหา วิเคราะหความถี่ และรอยละ  
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สรุปกรอบการศึกษาแนวโนมของการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโครงการ
พัฒนาระบบเฝาระวงัภัยทางรังสีของประเทศไทย และโครงการสรางความตระหนัก                       
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร 
 

คําถามการวจิัย ขอมูลที่
ตองการ 

แหลงขอมูล วิธีการ/เครื่องมอื 
ที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 

การวิเคราะห
ขอมูล 

เกณฑการแปล
ความหมาย 

แนวโนมของการ
กําหนดแผนงาน 
โครงการ หรือ
กิจกรรม ที่จะ
ชวยเสรมิสราง
ภาพลักษณของ
หนวยงานควร
เปนอยางไร 

1. แนวโนมของ
การกําหนด
แผนงาน 
โครงการ หรือ
กิจกรรมของ
โครงการที่ควร
ดําเนินการใน
อนาคต 

2. ชองทางหรือ     
แนวทางการ
ประชาสัมพันธ
ผลงานของ
โครงการ 

ผูทรงคณุวุฒ/ิ
ผูเช่ียวชาญดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร 
ดานการจัดการเรยีน
การสอนวิทยาศาสตร 
ดานการ
ประชาสัมพันธองคกร 
ดานสื่อสารมวลชน 
 

จัดสนทนากลุมและ
สัมภาษณ
ผูทรงคณุวุฒิ/
ผูเช่ียวชาญ  
 

การวิเคราะห
เนื้อหา 

พิจารณาจาก       
ความสอดคลอง
ของขอมูลจาก
แหลงตาง ๆ วา
แผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมทีค่วร
ดําเนินการใน
อนาคต และ
ชองทางหรือ        
แนวทางการ
ประชาสัมพันธ
หนวยงาน 

 ขอเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุง
องคกรในดาน
ตาง ๆ อยางมี
สวนรวม 

เจาหนาที่สํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสนัติ 

จัดประชุมนําเสนอ
ผลการติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

1. การหา
คาความถี่    
รอยละ 

2. การ
วิเคราะห
เนื้อหา 

- 

 



ผลการประเมิน 
 

เน่ืองดวยภารกิจหลักของสํานักงานปรมณูเพ่ือสันติ ทีเ่ปนหนวยงานกลางที่ใหการ
เสนอแนะนโยบาย แนวทางและแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูในทางสันตกิํากับใหเกิด
ความปลอดภยัแกผูใชและประชาชน โดยการบริหารจัดการดานพลังงานปรมาณูกํากับดูแลความ
ปลอดภัยทางรังสี กํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลยีร  และสนับสนุนการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู และใหมีการพัฒนาและใชพลังงานปรมาณูใหเกิดความปลอดภัยแก
ผูใชและประชาชน สืบเนื่องจากความสําคญัและจําเปนตามภารกิจขางตน ปจจุบันประเทศไทยมี
สถานีเฝาระวงัภัยทางรังสีในเครือขายระบบเฝาระวังภัยทางรังสี ณ จังหวัดเชียงใหม จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดสงขลา และกรุงเทพมหานคร ดําเนินการภายใตการบริหารงานโครงการโดย 
สํานักสนับสนนุการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู ซ่ึงไดรับผิดชอบโครงการ        
เฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย โดยวัตถุประสงคหลักของโครงการฯ คือ 1) เพ่ือพัฒนา
ระบบเฝาระวงัภัยทางรังสีในสิ่งแวดลอม กํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสตีอประชาชนและ
สิ่งแวดลอมของประเทศไทย 2) เพ่ือจัดตั้งเครือขายการเฝาระวังภัยทางรังสีในสิ่งแวดลอมแบบ
บูรณาการกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการรวมเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย เชน 
สถาบันการศกึษา ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ และกรมอุตุนิยมวิทยา และ 3) เพ่ือจัดตั้งศูนย      
เฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย 

 
เม่ือมีการจัดตั้งสถานีเฝาระวังภัยทางรังสใีนประเทศไทยแลว ยังมีอีกภารกิจหน่ึงที่ถือวา 

มีความสําคัญในสนับสนุนภารกิจจัดตั้งสถานีเฝาระวังภัยทางรังสี คือ การสรางความเขาใจที่
ถูกตองใหแกประชาชนชาวไทยทุกคน เกีย่วกับความสาํคัญของการมีสถานีเฝาระวังภัยทางรังส ี
การจัดการดานพลังงานปรมาณู การกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี กํากับดูแลความปลอดภยั
ทางนิวเคลียรของประเทศไทยและบทบาทของประชนในการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการชวยกนั
ปองกันและเฝาระวังภัยทางรังสี โดยภารกิจเผยแพรความรู ความเขาใจ รวมทั้งการสรางความ
ตระหนักใหแกประชาชนไทยทุกคนไดทราบ อยูภายใตการบริหารจัดการของสํานักบริหารจัดการ
ดานพลังงานปรมาณู งานเผยแพรและการประชาสัมพันธ ซ่ึงไดรับผิดชอบโครางการสรางความ
ตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร ซ่ึงวัตถปุระสงคหลักของโครงการฯ คือ          
1) เพ่ือจัดกิจกรรมที่สรางพื้นฐานความรู ความเขาใจและความตระหนักดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียรแกประชาชนในทุกภมิูภาคของประเทศไทย และ 2) เสริมสรางความเชื่อม่ัน 
ภาพลักษณ และทศันคติที่ดีตอสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
 
 การดําเนินงานของทั้ง 2 โครงการ ถือวาทํางานแบบคูขนานโดยมีเปาหมายรวมกัน       
คณะผูประเมินฯ ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูรับผิดชอบและผูที่เกีย่วของทั้ง 2 โครงการ  



 
รายงานฉบับสมบูรณ 

 

 

 

-45-

โดยเนนการประเมินผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ 2552 และการติดตามผลการดําเนินงาน 
ในปงบประมาณ 2553 ผลการติดตามและประเมินผล ปรากฏดังน้ี 
 

ตอนที่ 1  ผลการประเมินและการติดตามโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของ
ประเทศไทย ในปงบประมาณ 2552 และปงบประมาณ 2553  

 
ตอนที่ 2  ผลการประเมินและการติดตามโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีนิวเคลียร ในปงบประมาณ 2552 และปงบประมาณ 2553  
 

ตอนที่ 3  ผลการศึกษาแนวโนมของการกําหนดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของ
โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย และโครงการสรางความตระหนักดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร 
 

ตอนที่ 4  ผลการศึกษาขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานของสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันต ิ
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ตอนที่ 1   ผลการประเมนิและการตดิตามโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของ 
 ประเทศไทย ในปงบประมาณ 2552 และปงบประมาณ 2553  

 
 ในการประเมนิโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย คณะผูประเมิน
ฯ ใชการวิเคราะหจากเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก แผนงาน/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2552  
แบบรายงานการติดตามผลการดําเนินงาน ป 2552 แผนและผลการใชจายเงินงบประมาณ และ
การสัมภาษณบุคลากรผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของ ผลการประเมินปรากฏแยกตามประเด็นการ
ประเมินดังน้ี 
  
การประเมินโครงการฯ ในปงบประมาณ 2552 
 

1. ปจจัยนําเขา 
 

1.1 บุคลากร 
 
 ดานปริมาณ  

 สํานักสนับสนนุการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู  มีบุคลากร
ประมาณ 40 คน เฉพาะที่รับผิดชอบโครงการเฝาระวังฯ  มีประมาณ 10 คน  จากการสัมภาษณ
ขอมูลจากผูบริหารหนวยงานและผูบริหารโครงการ เจาหนาที่ที่ปฏบิัติงาน ใหขอมูลที่สอดคลอง
กันวา 1 ใน 3 ของบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการเปนผูที่มีความรู ความสามารถตรงตามสายงาน
ดานวิทยาศาสตร  ฟสิกส และนิวเคลยีร สามารถทํางานไดหลาย ๆ หนาที่ (Multi-task) เน่ืองดวย
ภารกิจที่รับผดิชอบ ถือวามีความสําคัญที่เปนหนวยในการเฝาระวงัภัยทางรังสี  ซ่ึงกิจกรรมที่
โครงการดําเนินการ ไดแก การเก็บตวัอยางอากาศและฝุนกัมมันตรงัสี การดูแลสถานีเฝาระวังภัย
ทางรังสี ซ่ึงตองใชการจางบุคคลในพื้นทีดู่แลแทน การตรวจวัดรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา ซ่ึง
การตรวจวัดกัมมันตรังสีในสิ่งแวดลอมคอืภารกิจที่สําคัญที่จะตองรบัผิดชอบเพื่อการเฝาระวังใน
ภาวะปกติและเพ่ือการเตือนภัย แกไข และการฟนฟูบรูณะ เม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินทางรังสี และการ
ตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดลอมไดทําการติดตั้งสถานีตรวจวัดปรมิาณรังสีแกมมาในสิ่งแวดลอม
จํานวน 6 สถานีทั่วประเทศ โดยทําการตรวจวัดอยางตอเน่ืองตลอด 24 ชั่วโมง การตรวจวัด                 
นิวไคลดที่สลายตัวใหรังสีแกมมาดวยวิธแีกมมาสเปคโตรสโคป การตรวจวัดนิวไคลดที่สลายตวัให
รังสีแอลฟาดวยวิธีแอลฟาสเปคโตรสโคป การตรวจวัดนิวไคลดที่สลายตัวใหรังสีแอลฟา/บีตาดวย
วิธลีิควิดซินทเิลชันเคาทเตอร (Liquid Scintillation Counter) การวเิคราะหกัมมันตภาพรังสีทาง
เคมี เปนตน ภารกิจดังกลาวตองอาศัยบคุลากรที่มีความเชี่ยวชาญและความสามารถในการดูแล
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เครื่องมือ อุปกรณ จํานวนมาก เม่ือเทียบกับภาระงานที่ตองรับผิดชอบกับจํานวนบุคลากรที่มีอยู
ในปจจุบัน ถอืวาไมเพียงพอตอการดําเนินการ 
 
  ดานคุณลักษณะ 
  จากการสัมภาษณขอมูลจากผูบริหารหนวยงานและผูบริหารโครงการ เจาหนาที่
ที่ปฏิบตัิงาน ใหขอมูลที่สอดคลองกันวา ผูที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับงานหากพิจารณาจาก
คุณวุฒิที่ตรงสายงานมีประมาณ 4-5 คน เปนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถตรงตามสายงาน
ดานวิทยาศาสตร ฟสิกส เคมี และนิวเคลียร สามารถทํางานไดหลายๆ หนาที่ (Multi-task)  มี
ภาวะผูนําในการทํางาน และหลายครั้งทีผู่บริหารโครงการ จะใชทักษะในการแกปญหาเฉพาะหนา 
และมีความสามารถในการนําทีม ประกอบกับบุคลากรทีมี่คุณวุฒิดานวิทยาศาสตร มีความชํานาญ
ในงานและการทํางานเปนทมี จึงทําใหสามารถแกไขปญหาดานเทคนิคงานที่เกิดขึ้นในการทํางาน
ไดเปนอยางดี เปนตน บุคลากรที่ทํางานโดยสามารถแกไขปญหาเฉพาะไดในขณะนี้ ถือไดวาเปน
จุดเดนของโครงการ (The Best teamwork)  แตการทาํงานของบุคลากรอยูภายใตความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นจากการขาดแคลนบุคลากรทีมี่ความเชี่ยวชาญอยางแทจริงในดานวิทยาศาสตร
นิวเคลียร  
 

 การพัฒนาบุคลากรในโครงการ 
 ผูบริหารโครงการใชวธิีการสรางทีมงานโดยใชวธิีการเรียนรูรวมกัน ใชระบบ KM 

สรางคนใหมีความสามารถหลายดานในการทํางาน และใชระบบ coaching ในการกํากับและ
พัฒนาบุคลากรในโครงการฯ และพัฒนาบุคลากรโดยใชความรวมมือกับตางประเทศในการ
แลกเปลีย่นบคุลากรในการทํางานดวย 
 จากขอมูลดานบุคลากรปงบประมาณ 2552 พบวา บคุลากรประจําโครงการมี      
ไมเพียงพอตอภารกิจหลักและหนาที่ความรับผิดชอบ สวนคุณลักษณะถือวาบุคลากรมี
คุณลักษณะทีเ่หมาะสมตอหนาที่ความรบัผิดชอบ จึงสรุปไดวาผลการประเมินบคุลากร ไมผาน
เกณฑการพิจารณา เพราะมีจํานวนที่ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน แตมีคุณลักษณะเหมาะสม 
 

1.2  งบประมาณ 
 

 ความเพียงพอของงบประมาณ    
 งบประมาณสวนใหญในป 2552 เปนการจัดซื้อครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องมือที่จําเปน

ในการจัดตั้งศนูยเฝาระวัง ซ่ึงจากการวิเคราะหเอกสารและการสอบถามจากผูรับผิดชอบโครงการ 
พบวา มีความสอดคลองระหวางแผนและผลการใชจายเงิน แสดงไดดังน้ี 
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กิจกรรมและงบประมาณ 
 (ปท่ี 1) 

ใชจายจริง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ความสอดคลองระหวาง
แผนและผลการใชจายเงิน 

สอดคลอง ไม
สอดคลอง 

ชุดวิเคราะหแกมมาเสปคโตรมีทรี ทดแทนของเดิม 
ที่ชํารุด จํานวน 2 ชุด จํานวนเงิน 700,000 บาท 

700,000  -   

ระบบเก็บตัวอยางอากาศและฝุนกัมมันตรังสี  
จํานวน 4 ชุด จํานวนเงิน 380,000 บาท  

380,000  ระบบเก็บตัวอยางอนุภาค
ในอากาศและฝุน
กัมมันตรังสี 1 เครื่อง x 4 
สถานี x 95,000 บาท  

  

ระบบวัดระดับเรดอนในสิ่งแวดลอม  
จํานวน 1 ชุด จํานวนเงิน 3,000,000 บาท  

3,000,000     

ระบบเฝาตรวจระดับรังสีแกมมาในสิ่งแวดลอม  
จํานวน 4 ชุด จํานวนเงิน 3,660,000 บาท  

3,660,000  
 

ระบบเฝาตรวจระดับรังสี
แกมมาในสิ่งแวดลอม    
1 เครื่อง x 4 สถานี x 
915,000 บาท 

  

สารรังสีมาตรฐานสําหรับปรับเทียบระบบวิเคราะห
แกมมาเสปคโตรมีทรี  จํานวน 1 ชุด จํานวนเงิน 
300,000 บาท  

300,000  -   

เครื่องสํารวจระดับรังสีแกมมาภาคสนาม  
จํานวน 5 ชุด จํานวนเงิน 750,000 บาท  

750,000  เครื่องสํารวจระดับรังสี
แกมมาภาคสนาม (1 
เครื่อง x 4 สถานี)  

  

ระบบตรวจวัดรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา  
จํานวน 1 ชุด จํานวนเงิน 1,800,000 บาท  

1,800,000  -   

ปรับปรุงระบบอุตุนิยมวิทยาประจําสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ จํานวน 1 ชุด  
จํานวนเงิน 300,000 บาท  

300,000  -   

ระบบคอมพิวเตอรศูนยเฝาระวังภัยทางรังสี  
จํานวน 1 ชุด จํานวนเงิน 2,278,000 บาท  

2,278,000  -   

ระบบแผนที่ขอมูลภูมิศาสตร  
จํานวน 1 ชุด จํานวนเงิน 3,000,000 บาท 

3,000,000  -   

คาสมาชิกโปรแกรมการแพรกระจายของสาร
กัมมันตรังสีในสิ่งแวดลอม  จํานวนเงิน 700,000 
บาท 

700,000  -   

คาตอบแทนเจาหนาที่ดูแลสถานีเฝาระวังภัยทางรังสี  
จํานวนเงิน 38,400 บาท 

38,400  ผูดูแลการเก็บตัวอยาง
อนุภาคในอากาศและฝุน
กัมมันตรังสี ณ สถานีเฝา
ระวังภัยทางรังสี  
(19,200 บาท)  
ผูดูแลสถานีเฝาระวังภัย
ทางรังสี(19,200 บาท)  
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กิจกรรมและงบประมาณ 
 (ปท่ี 1) 

ใชจายจริง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ความสอดคลองระหวาง
แผนและผลการใชจายเงิน 

สอดคลอง ไม
สอดคลอง 

คาเดินทางเก็บตัวอยางอาหารสําหรับหาปริมาณรังสี
ที่จะไดรับจากการบริโภคอาหารของประชาชนไทย  
จํานวน 150,000 บาท 

150,000  -   

คาวัสดุวิทยาศาสตร   จํานวนเงิน 400,000 บาท  300,000   สารรังสีมาตรฐาน  ใชใน
กิจกรรมจัดต้ังระบบ
วิเคราะหรังสีแกมมาสเปค
โตรเมตรี ทดแทนของเดิม
ที่ชํารุด 

  

 

 จากการวิเคราะหกิจกรรมทั้ง 14  รายการ พบวา  การตั้งงบประมาณและการใชจาย
จริง เปนไปตามการยอดการใชจายทั้ง 14 รายการ มีบางรายการทีเ่บิกจายในปงบประมาณ 2552  
แตผลการจัดซื้อขามไปในปงบประมาณ 2553 บาง แตถือวาเปนการใชงบประมาณของป 2552  

 
ความสะดวกในการเบิกจายงบประมาณ  

     จากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ พบวาโดยภาพรวมแลว การเบกิจายงบประมาณมี
ความลาชา  มีความผิดพลาดในการประสานงานและการจัดซื้อจัดจาง ไมตรงตามเวลาที่กําหนดที่ 
การจัดซื้อสามารถทันภายในปงบประมาณ 2552 อุปกรณหรือเครื่องมือที่สั่งซ้ือบางอยางไมตรง
ตามแผน และไมตรงตามระยะเวลาที่กําหนด ซ่ึงปญหาเกิดขึ้นระหวางหนวยงานของ ปส.ที่ดูแล
เรื่องงบประมาณทั้งหมดของ ปส.กับผูรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจางของโครงการเองเกี่ยวกับ
ระบบของราชการที่มีความลาชา ติดขัดทีก่ารดําเนินการ การประสานงาน ระยะเวลาในการ
ดําเนินการจึงใชเวลานาน  แตผูบริหารโครงการก็สามารถแกไขปญหาดังกลาวได จึงชวยทําให
การดําเนินการตามโครงการบรรลตุามวัตถุประสงคได  

 
เน่ืองจากการใชงบประมาณในป 2552 เนนเกี่ยวกบัการวางแผนในการจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณทางดานเทคนิคและอ่ืนๆ ที่จําเปน และการจางบุคลากรดูแลสถานีเฝาระวัง จึงสรุปไดวา
ผลการประเมนิดานงบประมาณในปงบประมาณ 2552 ไมผานเกณฑที่พิจารณา เพราะถึงแมจะมี
งบประมาณทีเ่พียงพอตอการปฏิบัติงาน แตมีปญหาดานการเบิกจาย 
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1.3 สิ่งอํานวยความสะดวก  
 

ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก 
 จากการประเมินดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ไดแก อุปกรณ
สํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ พบวา มีความเพยีงพอตอการ 
ใชงาน ทันสมัย ไดแก หองปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ เครื่องตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีใน
สิ่งแวดลอม หรือเครื่องสํารวจรังสี เครื่องตรวจวัดปริมาณรังสีแอลฟา/บีตารวม เครือ่งตรวจวัด      
นิวไคลด เปนตน และมีการจัดซื้อและปรับปรุงเพ่ือใหไดมาตรฐานสากลตามแผนการดําเนินงาน
จัดซื้อจัดจางของปงบประมาณตอ ๆ ไป  
  
 ความสามารถในการใชงานของอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก 
 ดานเครื่องมือที่ใชวัดกัมมันตภาพรังสี มีความเพียงพอ ทันสมัย ใชงานไดดีทุกชนิด
เครื่องมือที่มี โดยเฉพาะเครื่องมือเกา ๆ ที่อยูตามสถานีเฝาระวังและที่อยูในโครงการฯ ยังมี
คุณภาพที่ใชงานไดเชนเดียวกัน  
 
 ในการประเมนิสิ่งอํานวยความสะดวก สรุปไดวา ผานเกณฑการประเมิน คือ             
สิ่งอํานวยความสะดวกของโครงการฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมในการดําเนินงาน 

 
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินปจจัยนําเขาของโครงการพัฒนาระบบเฝา
ระวังภัยทางรงัสีของประเทศไทย สรุปไดวา บุคลากรมีไมเพียงพอ แตมีคุณสมบัตทิี่เหมาะสม  
งบประมาณมีความเพียงพอ เปนไปตามแผนการใชจายเงินงบประมาณ แตมีปญหาความลาชา
และอุปสรรคในการเบิกจายเงินและการจดัซื้อจัดจาง สิ่งอํานวยความสะดวกมีความเพียงพอ 
ทันสมัยและเหมาะสมกับโครงการและภารกิจ ดังน้ัน ผลการประเมนิปจจัยนําเขาของโครงการ 
เฝาระวังจึงไมผานเกณฑทีก่ําหนดไว 
 

2.  กระบวนการ  
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระยะเวลา  
ทั้งผูบริหารโครงการและผูปฏิบัติงานในโครงการเฝาระวัง ลวนแตมีความสามารถใน

การทํางาน ผูบริหารและผูที่รับผิดชอบโครงการ มีความกระตือรือรนในการปฏิบตัิงาน แสดงความ
มุงม่ันในการทํางาน พิจารณาไดจากการสอบถามรายละเอยีดของงานและการดําเนินงานผูให
ขอมูลทุกคน ใหคําตอบทีต่รงกันคือ มีระบบและกลไกในการบริหารงานโดยใชกระบวนการมีสวน
รวมและ KM มาชวยทําใหการบริหารจัดการกิจกรรมและภาระหนาที่ของโครงการฯ เปนไปตาม
แผนและสอดคลองกับวตัถปุระสงคของหนวยงาน 
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การมีระบบและกลไกในการควบคุมการดําเนินงาน 
ในการทํางานโครงการ ผูบริหารโครงการและบุคลากรภายในโครงการ ไดรวมกัน

จัดทําแผนการบริหารโครงการ หรือ  Project Management Plan อยางเปนระบบ กลาวคือ 
บุคลากรทุกคน รวมกันศึกษาวตัถุประสงคของโครงการ การวางแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ 
กําหนดเปาหมายและตวับงชี้ความสําเรจ็ของงาน กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานตามแผน 
และมีกําหนดระยะเวลาในการกํากับติดตามงาน หรือที่เรียกวา Project Monitoring เพ่ือใหทราบ
สถานภาพของโครงการวาดําเนินโครงการไปตามแผน  ตรงตามระยะเวลา ตรงตามการใชจาย
งบประมาณหรือไม นอกจากนี้ทางโครงการไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการวางแผนและ
ควบคุมการดําเนินงานของกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการดวย ไดแก ระบบการตรวจวัดปริมาณรังสี
ในสิ่งแวดลอม 

 
จากการสัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ พบวา การบริหารงานโครงการ ผูบริหารฯ   

ใชหลักการบรหิารแบบ Project Organization กลาวคือ ผูบริหารโครงการหรือผูที่รับผิดชอบจะ
กําหนดเปาหมายการทํางานรวมกันผูปฏบิัติงาน เนนความสําเร็จของกิจกรรมการดําเนินงานเปน
หลัก  โดยผูบริหารโครงการจะมีอํานาจใจการตัดสินใจ ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวฒิุที่ถูกเชิญมา
ทํางานรวมกับโครงการฯ จะอยูภายใตการจัดการของผูบริหารโครงการโดยตรง การประสานงาน
และระบบการบริหารงานภายในโครงการเปนการสื่อสารแนวราบ (Horizontal) บุคลากรทุกคน
สามารถพูดคุยกันและปรึกษาเรื่องการทาํงานไดงายทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ และมี
การกําหนดผังหนาที่ความรับผิดชอบ หรือเรียกวา Linear Responsibility Chart ชวยกํากบัดูแล
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในโครงการดวย  

 
 นอกจากนี้ โครงการเฝาระวงัฯ ไดยึดแนวทางการทํางานดานการเฝาระวัง โดยใช

ตามระบบของ IAEA (International Atomic Energy Agency)  ซ่ึงเปนหนวยงานที่ตั้งขึ้นอยู
ภายใตความอุปถัมภขององคการสหประชาชาติ ซ่ึงไดจัดทํา Safety Reports Series No. 64  
เรื่อง Programmes and Systems for Source and Environmental Radiation Monitoring          
ถือเปนหลักปฏิบัติสากลที่ทกุประเทศที่มีสถานีโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรและสถานีเฝาระวังภัย
ทางรังสีในประเทศ และมีความพยามยามที่จะทํางานใหไดมาตรฐานสากลนี้ ทั้งการพัฒนา
ระบบงาน อุปกรณ เครื่องมือ และการพฒันาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานวทิยาศาสตร
นิวเคลียรที่มีคุณภาพและมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 

  
โครงการเฝาระวังฯ ไดดําเนินงานโครงการตามบันทกึความเขาใจหรอื MOU และ

ความตกลงตาง ๆ กับหนวยงานระดับโลก ไดแก  
  IAEA: International Atomic Energy Agency 
  IAEA RCA: Regional Cooperative Agreement in Asia and the Pacific for 
Research, Development and Training related to Nuclear  ลักษณะเปนความ
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ตกลงวาดวยความรวมมือเกี่ยวกับการวจัิย  พัฒนา และฝกอบรมในดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร  

  IAEA NPT: Non- Proliferation Treaty สนธิสัญญาไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร 
  IAEA Safeguards Agreement ความตกลงพิทักษความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร
พิเศษ 

 
และบันทึกขอตกลงรวมกับนานาประเทศ ไดแก  

 
ประเทศที่ทําบันทึก
ขอตกลงรวมกัน 

ประเภทขอตกลง/
ระยะเวลา 

ชื่อขอตกลง/โครงการ 

ประเทศสาธารณรัฐ 
เกาหลี 

บันทึกความเขาใจ  
(MOU)  ลงนามเมื่อ 24 
มีนาคม 2547 ระยะเวลา 5 
ป(ปจจุบันอยูระหวางขอ
ขยายความรวมมือออกไป
อีก 5 ป) 

บันทึกความเขาใจระหวางสํานักงานพลังงาน
ปรมาณู กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงสาธารณรัฐเกาหลีกับสํานักงานปรมาณู เพ่ือ
สันติแหงราชอาณาจักรไทย เพ่ือความรวมมือ
ดานพลังงานปรมาณู 

ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส โครงการรวมมือระหวาง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาล
สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
ลงนาม เมื่อ 25  
พฤษภาคม 2547 
ระยะเวลา 5 ป 

โครงการความรวมมือ ไทย-ฝรั่งเศสเกี่ยวกับการ
เตรียมการกํากับดูแลความปลอดภัยโรงไฟฟา
นิวเคลียร 

 
 บุคลากรในโครงการฯ ไดใชหลักการประสานงานแบบมีสวนรวมทั้งภายในสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ และการสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอก เพ่ือขอความรวมมือในการพัฒนา 
เพราะการใชงบประมาณของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติเพียงอยางเดียวไมเพียงพอตอการ
ดําเนินการ ไดแก  สรางเครือขายกับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เปนการลงนามความรวมมือระดับกลุมงาน ระหวางกระทรวงฯ ทุกอยางใชทรัพยากร
รวมกันได ซ่ึง สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากการลงนามความ
รวมมือน้ี ซ่ึงถือเปนจุดแข็งของโครงการ 
 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน   
ปญหาจากการดําเนินการที่พบ คือ มีปญหาเรื่องการเบิกจายเงินลาชาของระบบ

ราชการทําใหการจัดซื้อครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องมือที่จําเปนในการจัดตั้งศูนยเฝาระวังลาชา
เล็กนอย งบประมาณบางอยางเสนอขอป 2552 แตอาจจะไดเบิกในปงบประมาณ 2553 หรือ 
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2554 ในภาพรวมป 2552 โครงการฯ ไดจัดซื้อเครื่องมือและมีไวในการใชงานทั้งหมดตามแผนที่
ระบุไว  

 
จากการเก็บรวบรวมขอมูลดานกระบวนการ ซ่ึงพิจารณาจากความสามารถในการ

ปฏิบัติงานใหเปนไปตามระยะเวลา กิจกรรม และงบประมาณ และการมีระบบ กลไกในในการ
กํากับ ควบคมุการดําเนินงาน สรุปไดวา ปจจัยดานกระบวนการผานเกณฑที่กําหนดไว 
 

3.  ผลการดําเนินงาน 
  

การบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ  
จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติและบุคลากรที่

รับผิดชอบโครงการ และการวิเคราะหจากเอกสารที่เกีย่วของกับผลการดําเนินงาน สรุปไดดังน้ี 
 

กิจกรรม 
เปาหมาย 
ทีต้ังไว 

ขอมูลผลการดําเนินงานจริง 
รอยละการบรรลุ

เปาหมาย 

บรรลุ ไมบรรล ุ

1. ศึกษาและวางแผนการดําเนินงานโครงการ 100 % ไดแผนการดําเนินงานเชิงปฏิบัติการ
พรอมเปาหมาย ตัวชี้วัดผลผลิต และ
ผลลัพธเพื่อการประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

100 %  

2. จัดตั้งระบบวิเคราะหรังสีแกมมาสเปค 
   โตรเมตรี ทดแทนของเดิมที่ชํารุด 

80% จัดตั้งระบบวิเคราะหรังสีแกมมา สเปค
โตรเมตรี  ระหวางเดือนกุมภาพันธ – 
เมษายน  

100 %  

3. จัดตั้งระบบเก็บตัวอยางอนุภาคในอากาศ 
   และฝุนกัมมันตรังสี ณ สถานีเฝาระวังภัยทาง 
   รังสี 

1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
3) ภาคตะวันตก 
4) ภาคใตฝงตะวันตก 

80% จัดซ้ือครุภัณฑระบบเก็บตัวอยางอนุภาค
ในอากาศและฝุนกัมมันตรังสี 1 เครื่อง  
และจัดซ้ือเคร่ืองสํารวจระดับรังสีแกมมา
ภาคสนาม [(1 เครื่อง x 4 สถานี) + 
(สํารอง 1 เครื่อง)]  

100 %  

4. จัดตั้งระบบวัดเรดอนในสิ่งแวดลอม 40% เดือน มกราคม – มีนาคม  ไดดําเนินการ
จัดซ้ือครุภัณฑเพื่อพัฒนาระบบวัดเรดอนฯ 

100 % 
(ปที่ 1) 

 

5. จัดตั้งระบบเฝาตรวจระดับรังสีแกมมาใน 
   ส่ิงแวดลอม ณ สถานีเฝาระวังภัยทางรังสี 

1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
3) ภาคตะวันตก 
4) ภาคใตฝงตะวันตก 

30% จัดซ้ือครุภัณฑระบบเฝาตรวจระดับรังสี
แกมมาในสิ่งแวดลอม   1 เครื่อง x 4 
สถานี  

 

100 % 
(ปที่ 1) 
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กิจกรรม 
เปาหมาย 
ทีต้ังไว 

ขอมูลผลการ
ดําเนินงานจริง 

รอยละการ
บรรลุ

เปาหมาย 

บรรล ุ ไม
บรรลุ 

6. ศึกษา และออกแบบแนวทางการบูรณาการ 
   กับหนวยงานกํากับดูแลอื่นๆ ใน ปส. และ 
   หนวยงานภายนอกอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน  
   ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา  
   และสวนปกครองทองถ่ิน ในการรวมเฝาระวัง 
   ภัยทางรังสีของประเทศไทย 

60% ไดแนวทางความ
รวมมือและสราง
เครือขายความ
รวมมือระดับองคกร 
หนวยงาน เพื่อการ
รวมเฝาระวังภัยทาง
รังสีของประเทศไทย 

 

100 
% 

 

7. ศึกษา ออกแบบ  จัดตั้ง และปฏิบัติงาน 
   ศูนยเฝาระวังภัยทางรังสีประจําประเทศไทย 

100% ไดออกแบบศูนยเฝา
ระวังภัยทางรังสี
ประจําประเทศไทย 
ไดแก เชียงใหม  
โดยมกราคม –
กุมภาพันธ  จัดซ้ือ
ครุภัณฑเพื่อจัดทํา
ระบบคอมพิวเตอร
ศูนยเฝาระวังภัยทาง
รังสี  เมษายน – 
พฤษภาคม  จัดซ้ือ
ครุภัณฑเพื่อจัดทํา
ระบบแผนที่ขอมูล
ภูมิศาสตร  

100 
% 

 

8. พัฒนาเทคนิคในการประเมินปริมาณรังสีใน 
   ประชาชนจากการบริโภคอาหาร 

25% ดําเนินการเก็บ
ตัวอยางอาหารใน
เขตภาคกลาง 
ภาคเหนือ ภาคใต 
และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ทุก 3 เดือน  

100 
% 

(ปที่ 
1) 

 

9. จัดตั้งระบบตรวจวัดรังสี แอลฟา บีตา และ 
   แกมมา 

80% เดือน มกราคม – 
มีนาคม  ได
ดําเนินการจัดซ้ือ
ครุภัณฑเพื่อจัดทํา
ระบบตรวจวัดรังสี 
แอลฟา บีตา และ
แกมมา 

100 
% 

(ปที่ 
1) 

 

10. ศึกษา และออกแบบแนวทางปฏิบัติในการเฝาระวังภัยทางรังสี รวมถึง
แนวทางหรือเทคนคิใหมอื่นๆที่จําเปน เพื่อใหการเฝาระวังภัยทางรังสีของ
ประเทศไทยมีประสิทธิภาพ ถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว และครอบคลุมพื้นที่  

10% ไดแนวทางปฏิบัติใน
การเฝาระวังภัยทาง
รังสี เพื่อใหการเฝา

100 
% 

(ปที่ 
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ระวังภัยทางรังสีของ
ประเทศไทยมี
ประสิทธิภาพ 
ถูกตอง แมนยํา  

1) 

11. ปรับปรุงระบบอุตุนิยมวิทยาประจําสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีรแหงชาติ 80% ธันวาคม 2551-
กุมภาพันธ 2552  
ไดจัดซ้ือครุภัณฑ
เพื่อการปรับปรุง
ระบบอุตุนิยมวิทยา 

100 
% 

(ปที่ 
1) 

 

 

ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2552 จากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ พิจารณา
จากเอกสารแผนการปฏิบัตงิานของโครงการ เอกสารสรุปผลการดําเนินงานจากผูรับผิดชอบ
โครงการและจากสํานักนโยบายและแผนงานของ ปส. และจากการสัมภาษณบุคลากรภาคสนาม
ในกิจกรรมที่เกี่ยวของ เชน การเก็บตวัอยาง การดูแลระบบเฝาตรวจระดับรังสีแกมมาใน
สิ่งแวดลอม ณ สถานีเฝาระวังภัยทางรังสี ภูมิภาค พบวา ทั้ง 11 กิจกรรม (ในแผนการดําเนินการ
ปที่ 1 ของโครงการเฝาระวงัฯ) ดังกลาวขางตน บรรลุการดําเนินงานทุกกิจกรรมที่กําหนดไวใน
แผนงาน  โดยเปรียบเทียบจากเปาหมายของกิจกรรมที่ระบุไวในแผนงานกับการดําเนินการจริง 
สามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่ระบุไวทั้งหมด ซ่ึงโดยรวมแลว ผลการดําเนินงานของ
โครงการฯ เปนไปตามแผนทั้งหมด (รอยละ 100)  

ในปงบประมาณ 2552 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติยังไดมีการขยายงานเกี่ยวกับการ
เฝาระวังทางรังสี ซ่ึงทําใหมีจํานวนเครื่องมือและสถานตีรวจวัดเพิ่มขึน้ รวมทั้งไดมีการพัฒนา
เทคนิค การเก็บตวัอยาง การวัดรังสี การวิเคราะหผล รวมทั้งจัดทําโปรแกรมการประกันและ
ควบคุมคุณภาพ เพ่ือใหไดขอมูลที่มีความถูกตองและมีความนาเชื่อถือยิ่งขึ้น 

 
การดําเนินการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอมของประเทศไทย ไดมีการ

ดําเนินการมาอยางยาวนานและตอเน่ือง มีการพัฒนาเพื่อใหทันสมัยและมีความครบถวนตาม
มาตรฐานสากล จากผลการตรวจวัดที่ผานมา โดยรวมแลวยังไมพบความผิดปกตขิองระดับ
กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอมของประเทศไทย ในปจจุบันเทคนคิวธิกีาร รวมทั้งเคร่ืองมือที่ใชมี
ความทันสมัย และมีความไวในการตรวจวัดรังสีที่มีปริมาณนอยมาก ๆ ได ดังน้ันหากมีการรั่วไหล
ของกัมมันตภาพรังสีปริมาณเพียงเล็กนอยก็สามารถทําการตรวจวดัได 

 
ปญหาอุปสรรคในดานผลการดําเนินงาน 
สําหรับปญหา อุปสรรคเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน โดยภาพรวมไมมีปญหาการ

ประสานงานกับเครือขายอาจารยมหาวิทยาลัย  แตมีมหาวิทยาลัยบางแหงมีการเปลี่ยนผูบริหาร
จึงมีปญหาในการสื่อสารกับผูบริหารมหาวิทยาลัยชดุใหม ซ่ึงตองใชเวลาและความพยายามจึงจะ
อนุมัติใหมีการดําเนินโครงการ 
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จากการพิจารณาขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของโครงการในปที่ 1 

สามารถสรุปไดวา ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2552 ผานเกณฑการประเมินที่กําหนดไว 
 

4.  ผลกระทบ  
 
ในปงบประมาณ 2552 แผนการดําเนินงานสวนใหญเปนการจัดตั้งระบบ การจัดซื้อ

ครุภัณฑและมีกิจกรรมการดูแลศูนยเฝาระวังฯ และการเก็บตวัอยางอนุภาคที่ดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง จากการสอบถามผูที่เกี่ยวของกับการดูแลศนูยเฝาระวัง ณ ภูมิภาคตาง ๆ พบวา           
มีความเห็นดวยกับภารกิจที่เปนประโยชนสูงสุดในการดูแลเรื่องพลังงานนิวเคลยีร ความปลอดภัย
ดานพลังงานเทคโนโลยีนิวเคลียรของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เต็มใจที่จะรวมงานกับสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ และระบุเพ่ิมเติมวา สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติเปนหนวยงานทีส่ําคัญมาก และ
ตองการใหทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีการจัดตั้งศูนยเฝาระวังฯ ใหมากกวานี้ 
 

จากการสัมภาษณผูรับผิดชอบโครงการฯ ทุกคนระบตุรงกันวา บุคลากรทุกคน 
ตระหนักถึงการปองกัน และเฝาระวังภัย และภายใตบทบาทหนาทีข่อง ปส. ถือวาการเฝาระวังภัย
ทางรังสี เปนการแสดงบทบาทความรับผิดชอบที่มีตอสาธารณะชน (Public Responsibility) โดย 
ปส. ไดแสดงใหเห็นถึงการควบคุม การกํากับและการปองกันภัยอยางรอบคอบและมีระบบประกนั
คุณภาพการเฝาระวังภัยทางรังสีฯ มีการคํานึงถึงความปลอดภัย ดานสาธารณสุข ดานการแพทย 
และการรักษสิง่แวดลอมอยางมีประสิทธภิาพ เพ่ือไมใหเกิดผลเสียตอประชาชนและประเทศ 
 

การพิจารณาถึงความคุมคาในการดําเนินงานของโครงการฯ โดยการเนนที่ผลลพัธ
และมุงสงเสรมิการสรางความตระหนัก การใหความรู ความเขาใจ การขยายผลสูประชาชนทุกคน  
โดยอาศัยการสรางความรวมมือจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ (Partnership) กับการใชรังสี เพ่ือ
การเผยแพรความรู เทคนิคการปฏิบัติการทางดานรังสีกับงานดานตาง ๆ การเฝาระวังภัยทางรงัสี   
โดยทุกหนวยงานที่เกี่ยวของใหความรวมมือที่ดีในการรวมกันทํางาน และทุกหนวยงานมองวา 
ความคุมคาของโครงการฯ และการทําหนาที่เฝาตรวจหรือเฝาระวังทางรังสี อาจยังมองไมเห็นใน
ขณะน้ี แตในอนาคตอันใกลมีความจําเปนและเปนประโยชนตอประเทศอยางยิ่ง  หนวยงานที่ให
ความรวมมือเปน Partnership  ที่ดี อาทิ   

 กรมอุตุนิยมวทิยา 
 ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาต ิ  
 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) 
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 กองรังสีและเครื่องมือแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
 สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  กรมควบคุมมลพิษ    
 สถาบันวทิยาศาสตรการแพทยทหาร  
 หนวยเวชศาสตรนิวเคลียร โรงพยาบาลภมิูพล   
 หนวยเวชศาสตรนิวเคลียร  ฝายรังสีวิทยา  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
 ศูนยไซโคลตรอนและเพทแสกนแหงชาติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
 ภาควิชาชวีเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 
 ภาควิชารังสีและไอโซโทป คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ศูนยวทิยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎ                            
วไลยองกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

 
จากการเก็บรวบรวมขอมูลดานผลกระทบ สรุปไดวา โครงการเฝาระวังฯ มีผลกระทบ

ทางบวกอยางแทจริง ผลการประเมินผานเกณฑที่กําหนดไว 
 
 
 
การติดตามโครงการฯ ในปงบประมาณ 2553  (ต.ค. 2552- ก.ย. 2553) 
 
 ในการติดตามผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศ
ไทย คณะผูประเมินฯ ใชการวิเคราะหจากเอกสารที่เกีย่วของ ไดแก แผนงาน/กิจกรรม ประจําป
งบประมาณ 2553 แบบรายงานการติดตามผลการดําเนินงาน ป 2553 แผนและผลการใชจายเงนิ
งบประมาณ และการสัมภาษณบุคลากรผูรับผิดชอบทีเ่กี่ยวของ ผลการประเมินปรากฏแยกตาม
ประเด็นการประเมินดังน้ี 
 
 1.  ปจจัยนําเขา 
 

1.1  บุคลากร 
 

บุคลากรของสํานักงานฯ สืบเนื่องจากการดําเนินงานเริ่มตนในปงบประมาณ 
2552 บุคลากรในโครงการยังมีจํานวน 10 คน ไมไดรับอัตราเพิ่ม กิจกรรมการดําเนินงานในการ
จัดซื้อวสัดุ อุปกรณ และมีกิจกรรมการดําเนินงานเฝาตรวจฯ หลายภารกิจอยางตอเน่ือง  ไดแก  
การเก็บตวัอยางอากาศและฝุนกัมมันตรังสี  การดูแลสถานีเฝาระวังภัยทางรังสี  ซ่ึงตองใชการจาง
บุคคลในพื้นทีดู่แลแทน การตรวจวัดรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา ซ่ึงการตรวจวัดกัมมันตรังสีใน



 
รายงานฉบับสมบูรณ 

 

 

 

-58-

สิ่งแวดลอมคอืภารกิจที่สําคัญที่จะตองรบัผิดชอบเพื่อการเฝาระวังในภาวะปกติและเพ่ือการเตอืน
ภัย แกไข และการฟนฟูบูรณะ เม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินทางรังสี และการตรวจวัดปริมาณรังสีใน
สิ่งแวดลอมไดทําการติดตัง้สถานีตรวจวดัปริมาณรังสีแกมมาในสิ่งแวดลอมจํานวน 6 สถานีทั่ว
ประเทศ โดยทําการตรวจวดัอยางตอเน่ืองตลอด 24 ชั่วโมง ซ่ึงยังตองการบุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถและมีความเชีย่วชาญในภารกิจน้ีเขามารวมรับผิดชอบและพัฒนาระบบงานอยาง
ตอเน่ือง สรุปไดวา ในปงบประมาณ 2553 บุคลากรยังคงไมเพียงพอกับภารกิจหนาที่ความ
รับผิดชอบ แตทุกคนสามารถชวยกันแกปญหาการขาดแคลนบุคลากรไปไดโดยใชการแกไข
ปญหาเฉพาะหนาในงาน และยึดถือเปาหมายในการปฏิบัติงานรวมกัน ถึงแมวาบคุลากรไม
เพียงพอแตสามารถทําใหงานสําเร็จไดตามสมรรถนะของบุคลากรที่มีอยูในขณะนั้น 

 
ผูดูแลระบบเฝาระวังในสวนภูมิภาคปจจุบัน เปนอาจารยคณะวิทยาศาสตร 

สังกัดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค มีจํานวนหนึ่งทานตอหน่ึงสถานี ซ่ึงความเพียงพอตามภาระงาน 
ที่รับผิดชอบ 
 
 
 

1.2  งบประมาณ 
 

ความเพียงพอของงบประมาณ    
งบประมาณสวนใหญในป 2553 ยังคงเปนการจัดซื้อครุภัณฑ อุปกรณ 

เครื่องมือที่จําเปนในการจัดตั้งศูนยเฝาระวัง ซ่ึงจากการวิเคราะหเอกสารและการสอบถามจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ พบวาการใชจายเงนิแสดงไดดังน้ี 
 

รายละเอียด 
งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่ใชไป 

งบคงเหลือ 
แผนการใชจายเงิน 

ตาม
แผน 

ไมเปนไป
ตามแผน 

งบดําเนินงาน 629,500 1,215,469.5  -585,969.5   
คาจัดจางเจาหนาที่ดูแลสถานีเฝาระวังภยัทาง
รังสี 
 

28,800 
 

22,800 
 

6,000   

คาจัดสงตัวอยางจากสถานีเฝาระวังภัยทางรังส ี 18,000 
 

6,000 
 

12,000   

คาเดินทางการตรวจเช็ค ปรับเทยีบและซอม
บํารุงระบบเฝาตรวจระดับรังสีแกมมาใน
สิ่งแวดลอม    

120,000 
 

56,000 
 

64,000   
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คาเดินทางเก็บตัวอยางอาหารสําหรับหา
ปริมาณรังสีไดรับจากการบริโภคอาหารของ
ประชาชนไทย 

120,000 
 

27,597.5 
 

92,402.5   

คาเขาฝกอบรมเพ่ือพัฒนาระบบเฝาระวังภยัทาง
รังสีในสิ่งแวดลอม 

242,700 
 

- 242,700 
 

  

คาเดินทางเพ่ือประเมินผลกระทบทางดานรังสีที่
มีตอสิ่งแวดลอมทางทะเลอันเกิดจากโรงไฟฟา
นิวเคลียรในภูมิภาคเอเชยี-แปซิฟก 

100,000 
 

34,476 
 

65,524 
 

  

การประชุม สัมมนา และอบรมตางๆ 
(กิจกรรมที่เพ่ิมเติมจากแผนเดิม) 

2,131,916 
 

992,876 
 

1,139,040 
 

  

คาเดินทางไปปฏิบัติราชการตางจังหวัด 
(กิจกรรมที่เพ่ิมเติมจากแผนเดิม) 

66,360 
 

46,045 
 

20,315 
 

  

คาลวงเวลา 
(กิจกรรมที่เพ่ิมเติมจากแผนเดิม) 

22,650 
 

1,680 
 

20,970 
 

  

อื่นๆ 
(กิจกรรมที่เพ่ิมเติมจากแผนเดิม) 

99,665 27,995 
 

71,670   

งบลงทุน 9,000,000 6,594,772 2,405,228   
ปรับปรุงหองปฏิบัติการเคมีรังส ี 3,000,000 2,942,480 57,520   
ปรับปรุงระบบระบายอากาศสําหรับเตาเผา
ตัวอยาง 

800,000 775,000 25,000   

รายละเอียด 
งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่ใชไป 

งบคงเหลือ 
แผนการใชจายเงิน 

ตาม
แผน 

ไมเปนไป
ตามแผน 

ตูอบตัวอยางสิ่งแวดลอม 1,700,000 
 

883,324 
 

816,676 
 

  

ปรับปรุงระบบวเิคราะหรังสีแกมมาสเปคโตรมิ
ตรีแบบพกพา 

1,000,000 877,300 
 

122,700 
 

  

ปรับปรุงระบบวเิคราะหรังสีแอลฟามาสเปคโตร
มิตร ี

1,200,000 1,097,328 102,672   

เครื่องวิเคราะหสญัญาณแบบหลายชองฯ 600,000 
 

อนุมัติซือ้ 
เซ็นสัญญา

แลว 

600,000   

ระบบเก็บตัวอยางกาซ 400,000 
 

อนุมัติซือ้ 
เซ็นสัญญา

แลว 

400,000 
 

  

โปรแกรมประเมนิการไดรับรังส ี 300,000 
 

อนุมัติซือ้ 
เซ็นสัญญา

แลว 

300,000 
 

  

หัววัดรังสี LB500-3 GM-Counter Tube Probe 
(รายการที่ขอเปล่ียนแปลงงบประมาณมาจัดซื้อ)  

224,700 
 

อนุมัติซือ้ 
เซ็นสัญญา

แลว 

224,700 
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กระเปาอลูมเินยีมสําหรับใสเครื่องวัดความ
เปรอะเปอนทางรงัสี (รายการที่ขอเปล่ียนแปลง
งบประมาณมาจดัซื้อ) 

7,442 
 

6,500 
 
 

942 
 

  

กระเปาอลูมเินยีมสําหรับใสหัววัดรังสีพรอมคนั
ลาก (รายการที่ขอเปล่ียนแปลงงบประมาณมา
จัดซื้อ) 

12,840 
 

12,840 
 

0   

เครื่องดูดจายของเหลวชนิดปรับปริมาตรได 
(รายการที่ขอเปล่ียนแปลงงบประมาณมาจัดซื้อ) 

82,390 
 

อนุมัติซือ้ 
เซ็นสัญญา

แลว 

82,390 
 

  

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดแขวน 
(รายการที่ขอเปล่ียนแปลงงบประมาณมาจัดซื้อ) 

122,700 
 

อนุมัติซือ้ 
เซ็นสัญญา

แลว 

122,700 
 

  

คาวัสดุ 1,840,000 1,725,477 
(ไมรวมกับ 
103,730 

บาทที่อนุมัติ
แลว) 

114,523   

คาสาธารณูปโภค 264,000 0 264,000   

 

รายละเอียด 
งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่ใชไป 

งบคงเหลือ 
แผนการใชจายเงิน 

ตาม
แผน 

ไมเปนไป
ตามแผน 

รวมงบประมาณ 11,773,500 
(จํานวนเงิน
จากฝาย
แผนฯ

12,973,500) 

9,535,718.5 
(ไมรวมกับที่
อนุมัติและ
เซ็นสัญญา

แลว 
1,670,700) 

2,237,781.5   

 
จากตารางการใชจายเงินงบประมาณที่ใชจายจริงในปงบประมาณ 2553 พบวา  

งบประมาณสวนใหญยังถูกใชไปในการจดัซื้อวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการดําเนินงานของ
โครงการอยางตอเน่ือง มีการปรับแผนงานในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณที่จําเปนในการพัฒนา
ระบบงาน จึงสรุปไดวาการดําเนินการใชงบประมาณไมเกินวงเงินทีก่ําหนดไว ถือวามี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ 
 

1.3  สิ่งอํานวยความสะดวก 
สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ในปงบประมาณ 2553 สวนใหญ

ไดแก อุปกรณสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ถอืวามีความ
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เพียงพอตอการใชงาน ใชงานไดดีทุกชนิดเครื่องมือ และมีการจัดซื้อโปรแกรมตาง ๆ อุปกรณ 
เพ่ิมเติมจากปงบประมาณ 2552 อุปกรณมีความทันสมยัและสามารถจัดซื้อไดเปนไปตามแผน 
การดําเนินงาน 
 
 2.  กระบวนการ 

 
2.1  ผูบริหารและผูที่รับผิดชอบโครงการ มีความกระตอืรือรนในการปฏิบัติงาน  

แสดงความมุงม่ันในการทํางาน พิจารณาไดจากการสอบถามรายละเอียดของงานและการ
ดําเนินงานผูใหขอมูลทุกคน ใหคําตอบทีต่รงกันคือ ในปงบประมาณ 2553  มีระบบและกลไกใน
การบริหารงานโดยใชกระบวนการมีสวนรวม  และยังคงใชระบบ KM เขามาชวยทาํใหการบริหาร
จัดการกิจกรรมและภาระหนาที่ของโครงการฯ เปนไปตามแผนและสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หนวยงาน และมีการกํากับติดตามงานอยางตอเน่ือง โดยมีระบบการรายงานผลการดําเนินงาน
ของโครงการฯ เปนรายไตรมาส ซ่ึงตองจัดสงใหสํานักนโยบายและแผนงาน และผูบริหารที่
เกี่ยวของทราบกระบวนการทํางานและผลการดําเนินงานดวย 

 
 
 

2.2  กระบวนการดําเนินงานของสถานีเฝาระวังสวนภูมิภาค  
2.2.1  การสรางความรวมมือ มีการประสานในระดบัหนวยงาน คือ

มหาวิทยาลัยกับสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โดยมีการทําขอตกลงรวมมือกัน (MOU) ระหวาง
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติกับสถาบันการศึกษา ซ่ึงวธิกีารดังกลาวเปนสิ่งที่ดีเพราะจะมีความ
ยั่งยืนมากกวายึดติดบุคคล บทบาทผูดูแลสถานีเฝาระวังที่ติดตั้งอยูตามภูมิภาค มีหนาที่ในการ
ตรวจสอบระดับรังสีแลวสงขอมูลไปยังสวนกลาง และเก็บตวัอยางฝุนสงใหตรวจหาระดับรังสี 

2.2.2  การทํางานของสถานีเฝาระวัง ไดตดิตั้งอุปกรณเสร็จและใชงานไดตั้งแต
เดือนมิถุนายน 2553 สามารถตรวจสอบและรายงานขอมูลไปสูสํานักงานปรมณูเพ่ือสันติ ซ่ึงระบบ
จะมีการทํางาน 2 สวน คือ 

สวนที่ 1 เครือ่งวัดระดับรังสี เปนการตรวจจับการแพรกระจายรังสี
นิวเคลียร เพ่ือวัดคารังสีในสิ่งแวดลอม ในสวนนี้จะสงขอมูลไปใหสวนกลางได แตการตรวจจับจะ
ทําไดในรัศมีที่ไมครอบคลมุกวางขวางมาก 

สวนที่ 2 เครือ่งดักจับฝุนละออง เปนอุปกรณที่ใชเกบ็ตัวอยางฝุนละออง
ที่ปลวิมากับอากาศ แลวสงไปวิเคราะหหาคารังสีโดยสงไปยังสวนกลาง จากนั้นผูรับผิดชอบใน
สวนกลางจะพิจารณาขอมูลและตัดสินใจเกี่ยวกับการเตือนภัยทางรังสี 
 

จากการสัมภาษณพบวา ผูดูแลสถานีเฝาระวังมีหนาทีดู่แลระบบและเก็บ
ตัวอยางฝุนและน้ํามายังสวนกลาง แตยังไมมีบทบาทสาํคัญในการเผยแพรใหความรูแกประชาชน 
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จะมีลักษณะเขาไปมีสวนรวมเม่ือสวนกลางไดออกไปดําเนินโครงการ แตไดประชาสมัพันธใหผูที่
อยูในสถาบันการศึกษา ไดแก นิสิต นักศกึษา คณาจารย ไดรับทราบโครงการ และไดมีการ
ประเมินตนเองวาหากใหผูดูแลสถานีมีขอบเขตของบทบาทหนาที่ในการประชาสัมพันธและให
ความรูสูประชาชนก็สามารถทําได แตมีบางคนที่บอกวาสามารถทําไดแตขอใหชวยฝกฝนเพิ่มเติม
ในประเด็นทีต่องเชี่ยวชาญ 

 
2.3  การควบคุมกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบโครงการในสวนกลางมกีารกํากับติดตาม

งานที่เปนระบบ ทําใหการดําเนินงานติดตัง้สถานีเปนไปตามแผน แตมีความลาชาในเรื่องการ
ตรวจรับงานและการทําสัญญาความรวมมือระหวางหนวยงาน (MOU) แตก็ไมมีอุปสรรคในการ
ทํางานเพราะมหาวิทยาลัยบางแหงใหดําเนินการไดโดยไมตองรอ 

 
2.4  ความตอเน่ืองการดําเนินงานเม่ือสิ้นสุดสัญญา จะมีการดําเนินตอเน่ืองในเร่ือง

การดูแลสถานีรวมกับบรษิทัที่ผลติอุปกรณ ในการดําเนินงานใหมีความตอเน่ืองกําลงัดําเนินการ
ทํา MOU ในระหวางมหาวทิยาลัยกบัสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ือใหดําเนินงานไดอยาง
ตอเน่ืองแมตัวบุคคลจะมีการโยกยายในภายภาคหนา 

จึงกลาวไดวาสถานีเฝาระวงัที่ติดตั้งอยูตามภูมิภาค มีหนาที่ในการตรวจสอบระดับ
รังสีแลวสงขอมูลไปยังสวนกลาง และเกบ็ตวัอยางฝุนสงใหตรวจหาระดับรังสี สามารถปฏิบัติงาน
ไดบรรลุตามขอตกลงในภารกิจ ไมมีปญหาอุปสรรคในการทํางาน 

 
 3.  ผลการดําเนินงาน 
 

3.1  กิจกรรมหลักของโครงการ 
 

 กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน เปาหมายเชิงปริมาณ บรรลุ

วัตถุประสงค 
หมายเหตุ 

แผนงาน ปฏิบัติจริง แผนงาน ปฏิบัติจริง 

จัดซ้ือสารรังสีมาตรฐาน  
 

พ.ย.-มี.ค. 
 

ก.พ.-ส.ค 
 

4 รายการ 
 

4 รายการ 
 

  

จัดซ้ือเคร่ืองวิเคราะหสัญญาณแบบ
หลายชองฯ   

มี.ค.-พ.ย. 
 

มี.ค.-พ.ย. 
 

1 ชุด 
 

-  อยูระหวางการ
ดําเนินการ 

จัดซ้ือระบบเก็บตัวอยางกาซ มี.ค.-พ.ย. มี.ค.-พ.ย. 
 

1 ระบบ 
 

-  อยูระหวางการ
ดําเนินการ 

จัดซ้ือโปรแกรมประเมินการไดรับ
รังสี 

มี.ค.-พ.ย. 
 

มี.ค.-พ.ย. 
 

1 
โปรแกรม 

-  อยูระหวางการ
ดําเนินการ 

ปรับปรุงหองปฏิบัติการเคมีรังสี 
 

พ.ย.-ส.ค. 
 

มี.ค.-ก.ย. 
 

1 ระบบ 
 

1 ระบบ 
 

  

ปรับปรุงระบบระบายอากาศสําหรับ พ.ย.-ส.ค. มี.ค.-ส.ค 1 ระบบ 1 ระบบ   
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เตาเผาตัวอยาง 
 

    

จัดซ้ือตูอบตัวอยางสิ่งแวดลอม 
 

พ.ย.-มิ.ย. 
 

ธ.ค.-พ.ค. 1 เครื่อง  1 เครื่อง   

ปรับปรุงระบบวิเคราะหรังสีแกม
มาสเปคโตรมิตรีแบบพกพา 

พ.ย.-ก.ค. 
 

ธ.ค.-ส.ค 
 

1 ระบบ 
 

1 ระบบ 
 

  

ปรับปรุงระบบวิเคราะหรังสีแอลฟา
มาสเปคโตรมิตรี 

พ.ย.-ก.ค. 
 

ธ.ค.-ก.ค 
 

1 ระบบ 
 

1 ระบบ 
 

  

ประสานงานเพื่อการดูแลระบบเฝา
ตรวจระดับรังสีแกมมาใน
ส่ิงแวดลอม (ระบบใหม) 

ต.ค.-ก.ย. 
 

ต.ค.-ก.ย. 
 

36 คร้ัง 36 คร้ัง  ดําเนินการแลว
และอยูใน
ระหวางการ
จัดทําบันทึก
ความเขาใจ
ระหวาง
หนวยงาน 

ตรวจเช็ค ปรับเทียบ และซอมบํารุง 
ระบบเฝาตรวจระดับรังสีแกมมาใน
ส่ิงแวดลอม 
(ระบบเดิม) 

ก.พ., เม.ย.
, มิ.ย. 

 

ก.พ.-มิ.ย 
 

3 คร้ัง 3 คร้ัง   

 

 กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน เปาหมายเชิงปริมาณ บรรลุ

วัตถุประสงค 
หมายเหตุ 

แผนงาน ปฏิบัติจริง แผนงาน ปฏิบัติจริง 

เก็บตัวอยางอาหารสําหรับหา
ปริมาณรังสีที่จะไดรับจากการ
บริโภคอาหารของประชาชนไทย 

ธ.ค.-ม.ค. 
มี.ค.-เม.ย. 

ธ.ค.-ก.ค 
 

3 คร้ัง 3 คร้ัง   

ฝกอบรมเพื่อพัฒนาระบบเฝาระวัง
ภัยทางรังสีในส่ิงแวดลอม (พัฒนา
บุคลากร) 

มี.ค.-ส.ค.
หรือ 

มิ.ย.-ก.ค. 
 

- 1 คร้ัง - - ปญหาไมไดเกิด
จากการ
ดําเนินงานของ
โครงการฯ แต
เกิดจากการไมได
รับการตอบรับ
จากสถาบันใน
ตางประเทศจึง
ไมไดเขารับการ
อบรม 

ประเมินผลกระทบทางดานรังสีที่มี
ตอส่ิงแวดลอมทางทะเลอันเกิดจาก
โรงไฟฟานิวเคลียรในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก 

ก.พ.-มี.ค. 
พ.ค.-มิ.ย. 

 

ก.พ.-มิ.ย 
มิ.ย.-ก.ย. 
 

2 คร้ัง 2 คร้ัง   

ดําเนินการเฝาระวังภัยทางรงัสี 
บํารุงรักษาและซอมแซมที่ชํารุด 
(ระบบใหม) 

ต.ค.-ก.ย. 
 

ต.ค.-ก.ย. 
 

12 คร้ัง 12 คร้ัง   
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 การติดตามผลการดําเนินงานในกิจกรรมหลักโดยศึกษาขอมูลจากแบบ
รายงานการติดตามผลการดําเนินงาน แผนการปฏิบัตงิานปงบประมาณ 2553 และการสัมภาษณ
ผูรับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวของ ใหขอมูลที่สอดคลองตรงกันกับการดําเนินงาน จากตารางพบวา 
มี 15 กิจกรรมการดําเนินงานของปงบประมาณ 2553 ที่ดําเนินงานตามกรอบระยะเวลา ตลุาคม 
2552 - กันยายน 2553 ในจํานวนนี้มี 11 กิจกรรมที่ดําเนินการบรรลุเปาหมายตามแผน
ดําเนินงานและเปาหมายเชงิปริมาณที่ระบุไว ไดแก การจัดซื้อสารรังสีมาตรฐาน การปรบัปรุง
หองปฏิบัติการเคมีรังสี การปรับปรุงระบบระบายอากาศสําหรับเตาเผาตัวอยาง การจัดซื้อตูอบ
ตัวอยางสิ่งแวดลอม การปรับปรุงระบบวิเคราะหรังสีแกมมาสเปคโตรมิตรีแบบพกพา                  
การปรับปรุงระบบวิเคราะหรังสีแอลฟามาสเปคโตรมติร ีการประสานงานเพื่อการดูแลระบบเฝา
ตรวจระดบัรังสีแกมมาในสิ่งแวดลอม (ระบบใหม) การตรวจเช็ค ปรับเทียบ และซอมบํารุง ระบบ
เฝาตรวจระดบัรังสีแกมมาในสิ่งแวดลอม (ระบบเดิม) การเก็บตวัอยางอาหารสําหรับหาปริมาณ
รังสีที่จะไดรับจากการบริโภคอาหารของประชาชนไทย การประเมินผลกระทบทางดานรังสีที่มีตอ
สิ่งแวดลอมทางทะเลอันเกดิจากโรงไฟฟานิวเคลียรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และการดําเนินการ
เฝาระวังภัยทางรังสี บํารุงรักษาและซอมแซมที่ชํารุด (ระบบใหม) และมี 3 กิจกรรมที่ยังไม
ปรากฏผลลัพธในการดําเนนิงานเนื่องจากอยูในระหวางการดําเนินการจัดซื้อ ไดแก การจัดซื้อ
เครื่องวิเคราะหสัญญาณแบบหลายชองฯ การจัดซื้อระบบเก็บตัวอยางกาซ และการจัดซื้อ
โปรแกรมประเมินการไดรับรังสี และมี 1 กิจกรรมที่ไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน คือ             
การฝกอบรมเพื่อพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีในสิ่งแวดลอม ณ สถาบันตางประเทศ (พัฒนา
บุคลากร) โดยสาเหตุที่ไมบรรลุผลการดําเนินงานเพราะเนื่องจากปญหาการประสานงานกับ
หนวยงานตางประเทศ ที่ สํานักฯ สงบุคลากรไปอบรมแตไมไดรับการตอบรับจากสถาบัน
ตางประเทศ  โดยผูเชี่ยวชาญตางประเทศที่จะใหการฝกอบรมมีภารกิจหนาที่หลายอยางที่ตอง
รับผิดชอบ ทาํใหไมสามารถใหการฝกอบรมแกบุคลากรของกลุมเฝาตรวจได ซ่ึงโดยรวมแลว   
ผลการดําเนินงานของโครงการฯ เปนไปตามแผนมากกวารอยละ 74  

 
3.2  กิจกรรมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ   

 
สํานักสนับสนนุการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู ภายใต

โครงการเฝาระวังฯ ไดตระหนักถึงพันธกจิและยุทธศาสตรของสํานกัฯ ที่มุงเนนการบริหารจัดการ
งานกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลยีรแบบบูรณาการ รวมทั้งศกึษา ติดตาม และเผยแพร
ขอมูลเทคโนโลยีดานความปลอดภัยนิวเคลียร การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตักิาร ถือเปน
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบการตรวจสอบ และระบบการเผยแพรขอมูลขาวสาร เทคนิคการ
ปฏิบัตทิี่ถูกตอง ที่ผานมาในปงบประมาณ 2553 สํานักฯ ไดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการที่
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เปนประโยชนแกหนวยงานที่เกี่ยวของ และผลการดําเนินงานสัมมนาเปนไปตามวตัถุประสงคของ
โครงการและมีสรุปผลการดําเนินการโครงการเปนลายลักษณอักษร อาทิ  

 

ลําดับ
ที ่

ชื่อโครงการสมัมนา/ฝกอบรม 
กําหนดระยะเวลา

ดําเนินการ 
การดําเนินการ 

ดําเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอบเทยีบ
มาตรฐานเครือ่งมือวัดปริมาณรังสีทางการแพทย ภายใต
การบํารุงรักษาอยางตอเนือ่ง 

4 มิถุนายน 2553   

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวปฏิบัติในการใช
รังสีชนิดไมปดผนึกใหปลอดภัย 

23 เมษายน 2553   

3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบูรณาการงาน
สนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
ปรมาณูสูภูมภิาคผานเครอืขายสถานีเฝาระวังทางรงัสี
ประจําภูมภิาค 
 

5-6 กรกฎาคม 2553   
ณ จังหวัดขอนแกน 

  

19-20 กรกฎาคม 
2553               ณ 
จังหวัดสงขลา 

  

30-31 สิงหาคม 2553   
ณ จังหวัดเชียงใหม 

  

 
 

ลําดับ
ที ่

ชื่อโครงการสมัมนา/ฝกอบรม 
กําหนดระยะเวลา

ดําเนินการ 
การดําเนินการ 

ดําเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมคณุภาพ
การตรวจวินิจฉัยดวยเอ็กซเรยและการทดสอบความ
ชํานาญดานการวัดรังสีเอ็กซในการตรวจวินิจฉัย  

23 กรกฏาคม 2553 
ภาคกลาง 

  

12 กรกฏาคม 2553 
ภาคใต 

  

4 สิงหาคม 2553 
ภาคเหนือ 

  

5 สิงหาคม 2553 
ภาคกลาง 

  

25 สิงหาคม 2553 
ภาคเหนือ 

  

 
3.3  ผลการดาํเนินงานของสถานีเฝาระวงัในสวนภูมิภาค 
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1)  การติดตั้งสถานีระบบเฝาระวังทางรังสเีปนไปตามแผน ซ่ึงติดตั้งแลวเสร็จ
ทั้งหมด และ สามารถดําเนินการเฝาระวงัไดแลว ยกเวนมีมหาวิทยาลัยแหงหน่ึงที่มีการเปลี่ยนชุด
ผูบริหาร และผูบริหารจะใหดําเนินการไดเม่ือการทําสัญญาขอตกลงความรวมมือเสร็จสิ้นเทานัน้ 

 
2)  ประสิทธิภาพของระบบระบบเฝาระวัง สามารถทํางานไดเต็มประสทิธิภาพ

ตามระบบการทํางานของอุปกรณ คือ มีระบบเฝาตรวจระดับรังสีแกมมาในสิ่งแวดลอม และระบบ
เก็บตวัอยางอากาศและฝุนกัมมันตรังสี แตหากมองในดานความครอบคลุมพ้ืนทีพ่บวาจํานวน
สถานียังไมเพียงพอตอการเฝาระวังอยางทั่วถึงครอบคลุมพ้ืนที่ในประเทศไทย 

 
3)  ความเพียงพอของสถานีเฝาระวัง หากมองภาพในปจจุบันที่มีแหลงผลิตและ

ใชรังสีสถานการณเทาที่เปนอยูของประเทศไทย สถานีที่มีอยูก็ยังสามารถเฝาระวังตรวจสอบ
กํากับไดในสภาพที่ไมมีความเสี่ยงมากนัก แตหากมีการขยายผลของการใชพลังงานนิวเคลียรและ
ผลิตรังสี เชน สรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร มีการทดลองระเบิดนิวเคลียร ระบบที่มีอยูอาจ
รองรับไมเพียงที่จะทําใหม่ันใจในความปลอดภัยสามารถตรวจจับรังสีได 

 
4)  การประชาสัมพันธระบบการเฝาระวงัรังสี  สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมี  

การจัดสัมมนาเรื่องรังสีโดยมีการสัมมนา จัดนิทรรศการ  แตผูดูแลสถานีเฝาระวังไมไดเปน
ผูดําเนินการหรือจัดการแตอยางใด เปนเพียงผูรวมสัมมนาหรือเปนวทิยากรบางในบางโอกาส 
และมีความเหน็วาการประชาสัมพันธประชาชนใหเขาใจที่ถูกตองเร่ืองรงัสียังไมเปนที่แพรหลาย 
ประชาชนมีความเขาใจนอยมากหรือแมแตนักวชิาการเอง รวมทั้งมีเจตคตทิี่ไมดีตอพลังงาน
นิวเคลียร ควรมีวิธีการประชาสัมพันธผานสื่อทางอินเตอรเน็ตทีป่รับเปนภาษาไทย สื่อโทรทัศน 
และสื่ออ่ืนๆ ที่ประชาชนทัว่ไปสามารถเขาถึงได จากคําพูดของผูรับผิดชอบกลาววา “...เม่ือพูดถึง
เรื่องนี้ ผูคนก็จะมีปฏิกิริยาตอตานและไมอยากเกี่ยวของเพราะเห็นวาเปนเรื่องทีอั่นตราย ไม
ตองการสนับสนุนใหมีการใชพลังงานนิวเคลียร ตองอธบิายกันนานกวาจะอนุญาตใหตั้งระบบเฝา
ระวังรังสี แมจะขอทุนทําวิจัยเกี่ยวนวิเคลยีรก็ยากตองไปทําวิจัยกบัตางประเทศ…” 
 
สรุปผลผลติและผลลพัธที่ไดรับจากการดําเนินการของโครงการ และการบรรลุเปาหมาย

ของการดําเนินงานโครงการในปงบประมาณ 2553  (ต.ค. 2552- ก.ย. 2553) 
 

ผลผลิตที่ไดรบัจากโครงการ ผลลัพธที่ไดรบัจากโครงการ 
บรรลุ

เปาหมาย 

หองปฏิบัติการเคมีรังสีไดรับการปรับปรุงใหเปนไป
ตามมาตรฐาน รวมทั้งมีอุปกรณและเครือ่งมอืที่มี
ประสิทธภิาพมากยิ่งข้ึน 

หองปฏิบัติการเคมีรังสีสามารถวเิคราะหชนิดของนวิ
ไคลดกัมมันตรังสีและประเภทของตัวอยาง
สิ่งแวดลอม (ทั้งชนิดและปรมิาณ)ไดมากขึ้น ทําให
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 การจัดทําฐานขอมูลทางรังสีและการประเมนิผล
กระทบทางรังสีเปนไปอยางถูกตองและครบถวนมาก
ยิ่งข้ึน รวมทั้งสามารถเตรียมและวิเคราะหปริมาณ
กัมมันตภาพรังสใีนตัวอยางสิ่งแวดลอมไดรวดเร็วข้ึน 
สงผลใหไมมีตัวอยางคางอยูในหองปฏิบัติการ 

หองเตรียมตัวอยางไดรับการปรับปรุงใหสามารถ
เตรียมตัวอยางไดอยางมีประสิทธภิาพ 
 

หองเตรียมตัวอยางสามารถเตรียมตัวอยางไดมากขึ้น
ทําใหไมมีตัวอยางคางอยูในหองเตรียมตัวอยาง และ
ลดปญหาในเรื่องของกล่ินที่ออกสูสิ่งแวดลอม
โดยรอบสํานักงานฯขณะเตรยีมตัวอยาง 

 

หองปฏิบัติการวัดรังสีไดรับการปรับปรุงและเพ่ิม
ขีดความสามารถในการเก็บและวัดปริมาณ
กัมมันตภาพรังสแีละระดับรังส ี
 

หองปฏิบัติการวัดรังสีมีศักยภาพในการวัดและ
วิเคราะหปริมาณกัมมันตภาพรังสขีองแอลฟา เชน 
โพโลเนียม-210 หรือ ยูเรเนยีม-238 เปนตน ใน
ตัวอยางสิ่งแวดลอม และสามารถวัดปริมาณ
กัมมันตภาพรังสขีองแกมมาไดรวดเร็วยิ่งข้ึน โดย
ขอมูลที่ไดจะนําไปใชในการจัดทาํฐานขอมูลทางรังสี
ของประเทศ การประเมินปริมาณรงัสีและผลกระทบ
ทางรังสีที่สิ่งแวดลอมและประชาชนไดรับ 

 

ระบบเก็บตัวอยางกาซและเครื่องวิเคราะหรังสี
แกมมาแบบพกพาสําหรับใชในงานฉุกเฉินทางรังสี
ในสิ่งแวดลอม 
 

กลุมเฝาตรวจฯสามารถประเมินปริมาณรังสใีน
สิ่งแวดลอมโดยใช TLDs ๆได ซึ่งผลการวัดระดับรงัสี
โดย TLDs นั้นจะใหผลการวัดที่มีความถูกตอง 

 

 
 

ผลผลิตที่ไดรบัจาก
โครงการ 

ผลลัพธที่ไดรบัจากโครงการ 
บรรลุ

เปาหมาย 
การเฝาระวังภัยทางรังสี
ตอสิ่งแวดลอมและ
ประชาชน จากสถานีเฝา
ระวังภยัทางรังสตีาม
ภูมิภาคตางๆ ของ
ประเทศไทย 
(ทั้งหมด 8 สถาน)ี 
 

1. กลุมเฝาตรวจฯมีเครื่องมอืและอุปกรณทีม่ีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน
สภาวะฉุกเฉินทางรังสีในสิ่งแวดลอม ประกอบกับเครื่องมอืที่มใีชงานอยู
แลวและแผนการดําเนินงานในสภาวะฉุกเฉินฯที่กําลังจะจัดทําข้ึน จะทําให
การดําเนินงานในสภาวะฉุกเฉินฯเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและลด
ผลกระทบทางรังสีที่จะมีตอสิ่งแวดลอมและประชาชนไทย 

2. กลุมเฝาตรวจฯไดรับขอมูลระดับรังสีแกมมาในสิง่แวดลอมและชนดิของนิว
ไคลดกัมมันตรังสีจากสถานีเฝาระวังภัยทางรังสีตามภูมิภาคตางๆ อยาง
รวดเร็ว และการสงขอมูลมีเสถียรภาพไมทําใหขอมูลสูญหาย นอกจากนี้แต
ละสถานีเฝาระวังฯยังไดทําการเกบ็ตัวอยางอนุภาคในอากาศ ฝุน
กัมมันตรังสี และ TLDs อีกดวย ทาํใหการเฝาระวังภัยทางรังสขีองประเทศ
ไทยเปนไปอยางครบถวนและสามารถแจงเตือนประชาชนไดในเวลา
อันรวดเร็วถาเกิดเหตุการณฉุกเฉนิทางรังสีในสิ่งแวดลอมข้ึน 

 

ตัวอยางอาหารสําหรับการ
ประเมินปริมาณรงัสีที่
ประชาชนไดรับจากการ

1. จากตัวอยางอาหารที่เก็บจากแหลงตางๆทั่วประเทศไทยเพื่อมาทาํการ
ตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสนีั้น จะทําใหกลุมเฝาตรวจฯสามารถจัดทํา
ฐานขอมูลทางรังสีของประเทศไทยในสภาวะปกติและสามารถประเมนิ
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บริโภค 
ตัวอยางสิ่งแวดลอมทาง
ทะเล เชน น้ําทะเล และ
อาหารทะเลสําหรับการ
ประเมินผลกระทบทางรังสี
อันเนือ่งมาจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและกิจกรรม
ทางดานนิวเคลียร 
 

ปริมาณรังสีที่ประชาชนไทยไดรับจากการบริโภคอาหารได 
2. การตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีและระดับรงัสีในตัวอยางสิ่งแวดลอม

ทางทะเลไมวาจะเปนน้ําทะเล ตะกอนดิน และอาหารทะเล นั้น จะใชเปนทั้ง
ขอมูลในการเฝาระวังภัยทางรังสีในภาคพ้ืนน้ําอันเนื่องมาจากกิจกรรม
ทางดานนิวเคลียรและไมใชนิวเคลยีร จากสถานประกอบการทั้งภายในและ
นอกประเทศ และใชในการจัดทําฐานขอมูลทางรังสีของประเทศไทยใน
สภาวะปกติและการประเมนิผลกระทบทางรังสีตอสิง่แวดลอมและ
ประชาชนจากการบริโภคอาหารทะเล นอกจากนี้ขอมูลที่ไดจะถูกใช
ประกอบการกําหนดเกณฑมาตรฐานของปริมาณกมัมนัตภาพรังสีทีจ่ะไม
สงผลกระทบทางรังสีตอสิ่งมีชีวิตในทะเลและประชาชนตอไป 

ผลผลิตที่ไดรบัจาก
โครงการ 

ผลลัพธที่ไดรบัจากโครงการ 
บรรลุ

เปาหมาย 

การจัดการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
ประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานเฝาระวังภัย
ทางรังสีผานสถานีเฝา
ระวังภยัทางรังสี และการ
ดําเนินงานดานการ
ติดตาม ตรวจวัดปริมาณ
กัมมันตภาพรังสใีน
สิ่งแวดลอม รวมถึงการ
ดําเนินงานอื่นๆที่
เกี่ยวของ ของสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสนัติ 
 

จากการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ จ.เชียงใหม สงขลา และขอนแกน 
สงผลใหเจาหนาที่ผูดูแลและปฏิบัติงานที่สถานีเฝาระวังภยัทางรังสีในแตละ
ภูมิภาค รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวของและผูที่ใชประโยชนจากพลังงานปรมาณู มี
ความรู ความเขาใจมากและเห็นถงึความสําคัญของการดําเนินงานของ
สํานักงานฯ ในเรือ่งของการเฝาระวังภัยและการตรวจวัดปริมาณ
กัมมันตภาพรังสแีละระดับรังสีในสิ่งแวดลอม รวมถึงมาตรฐานในการตรวจวัด
รังสี การประเมินการไดรับรังสีภายในรางกาย และการไมแพรขยายอาวุธ
นิวเคลียรมากยิ่งข้ึน ซึ่งในการจัดการสัมมนาไดรับการตอบรบัเขารวมเปน
อยางดีจากผูทีเ่กีย่วของ 

 

 
4.  ผลกระทบ 

ผลกระทบของโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย เปนผลที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ จากการประเมินพบวามีผลกระทบในดานบวกมากกวาดานลบ 
ซ่ึงผลกระทบของโครงการมีดังน้ี 

 
4.1  ผลกระทบดานบวก ไดพิจารณาในดานความคุมคาของโครงการจากประโยชน

ที่จะไดรับจากโครงการ ดวยเหตุผลดังตอไปน้ี 
1)  ความคุมคาดานความปลอดภัยของประชาชน ระบบเฝาระวังมีความคุมคา

ในการเฝาระวงัความปลอดภัยจากรังสีแกประชาชน โครงการนี้มีความคุมคาเพราะเปนสิ่งที่
จําเปนตองทําแมจะตองลงทนุมากกต็องทํา โดยเฉพาะในอนาคตควรมีจํานวนสถานีเฝาระวังมาก
ขึ้น เพราะมีแนวโนมจะมีการนําพลังงานนิวเคลียรมาใชโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน จากสภาพ
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การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจึงมีปญหาการขาดแคลนพลังงาน จําเปนตองหาแหลงพลังงานของ
ประเทศ อันเปนความมั่นคงดานพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศไทย 

2) ความคุมคาดานความมั่นใจของประชาชน การมีระบบเฝาระวังทีมี่
ประสิทธิภาพในการตรวจจับ และเกบ็ตวัอยางเพื่อการหาปริมาณรังสีในสิ่งแวดลอม เปนการสราง
ความมั่นใจใหกับประชาชนเรื่องความปลอดภัยจากการรังสี เม่ือประชาชนมั่นใจจะทําใหเกิดการ
ยอมรับพลังงานนิวเคลียรมากขึ้น 

3) ความคุมคาตอการเรียนรู การมีสถานีเผาระวังรังสีมีประโยชนตอการเปน
แหลงเรียนรูดานพลังงานนิวเคลียร นําจัดการเรียนการสอนใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนรู เปน
การปลูกฝงเจตคติและความรูความเขาใจที่ถูกตอง 

4.2  ผลกระทบดานลบ  
การมีระบบเฝาระวังมีผลกระทบดานลบนอยมาก เพราะเปนโครงการที่สราง

ความมั่นใจในความปลอดภยัทางรังสีใหกับประชาชน การดําเนินงานที่ผานมามีเพียงบริเวณทีต่ัง้
สถานีเฝาระวงัหน่ึงแหง จะมีการกอตั้งสถานีเฝาระวังทางรังสีซ่ึงติดตั้งบนอาคารในมหาวิทยาลยั 
ในเบื้องตนทีผู่เกี่ยวของยังไมเขาใจจึงมีผลกระทบตอผูที่อยูใกลเคียง คือ ความวิตกกังวลของ
อาจารย นักศึกษา ดวยเกรงวาจะมีการปนเปอนรังสีที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสขุภาพ ซ่ึง
ผูรับผิดชอบตองพยายามชี้แจงทําความเขาใจทั้งกับอาจารยและผูบรหิาร จึงมีความเขาใจและใหมี
การติดตั้งสถานี ดังน้ันเพ่ือการปองกันผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึน้สามารถทําได ดวยการ
ประชาสัมพันธใหความรูและความตระหนักเรื่องรังสีที่ถูกตอง 
 
ตอนที่ 2  ผลการประเมินและการติดตามโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีนิวเคลียร ในปงบประมาณ 2552 และปงบประมาณ 2553  
 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณผูบริหารสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
ผูบริหารโครงการ   ผูดําเนินโครงการ การสอบถามผูที่เคยเขารวมโครงการ และการวิเคราะห
เอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร  
สามารถนําเสนอผลการประเมินและติดตามโครงการฯ ในปงบประมาณ 2552 และ 2553 ในแตละ
ดาน ดังน้ี 
 
การประเมินโครงการฯ ในปงบประมาณ 2552 

 
1.  ดานปจจัยนําเขา 

 
1.1  บุคลากร 
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ดานปริมาณ  
ปงบประมาณ 2552 มีบุคลากรที่เกี่ยวของในการดําเนินงานของโครงการฯ  

หรือผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน 12 คน ซ่ึงจากการสัมภาษณทั้งผูบริหารโครงการ และ
ผูรับผิดชอบโครงการ ใหขอมูลที่สอดคลองกันวาจํานวนบุคลากรมีจํานวนที่เพียงพอตอการ
ดําเนินการใหบรรลตุามวัตถุประสงคของโครงการได แตหากมีจํานวนบุคลากรเพิม่ขึ้นก็จะ
สามารถขยายการดําเนินการของโครงการไดกวางขวางยิ่งขึ้น  
    
 

ดานคุณลักษณะ 
ปงบประมาณ 2552  บุคลากรทุกคนมคีณุลักษณะ วฒิุการศึกษา ประสบการณ

การทํางานไดสอดคลองกับงานที่ไดรับมอบหมาย ซ่ึงจากการสัมภาษณทั้งผูบรหิารโครงการ และ
ผูรับผิดชอบโครงการ ใหขอมูลที่สอดคลองกันวาบุคลากรของโครงการมีความรูความสามารถ และ
มีเจตคตทิี่ดีตอการดําเนินโครงการ ดังเชนขอมูลที่บุคลากรทานหนึ่งไดประเมินตนเองวามีความ
เขาใจหลักการและวตัถุประสงคของโครงการฯ และสามารถอธิบายทั้งหลักการและวตัถุประสงค
ของโครงการได  ดังน้ี 
 

...“หลกัการคอื เปนการสรางความตระหนักดานความปลอดภัยในการใชพลังงาน 
ปรมาณู ใหเยาวชน และประชาชนทัว่ไป  มีความรูและเขาใจในพลังงานปรมาณู  
ลดการตอตาน สรางทัศนคติทีถู่กตอง รวมทั้ง สรางเครือขายกระจายความรู” 
วัตถุประสงคที่สําคัญของโครงการฯ คือ 1)  เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ รวมทั้ง 
ความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลยีร 2) เพ่ือสรางเครือขาย 
และแหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร”... 

  
นอกจากนี้บุคลากรยังประเมินวาตนเองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ

สรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร อยูในระดับสูง และมีความรูความ
เขาใจในระดบัมากพอที่จะทํางานในความรับผิดชอบใหบรรลุเปาหมายได และมีความรูสึกตอการ
ทําหนาที่รูสึกกระตือรือรนอยากทํางานในหนาที่ เพราะเห็นเปนโครงการที่มีประโยชน 
  

จากขอมูลดังกลาวจึงชี้ใหเห็นวาบุคลากรของโครงการมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับโครงการ มีเจตคตทิี่ดีตอการทํางาน พรอมทั้งมีความสามารถที่จะทาํใหการดําเนินการ
ตามโครงการบรรลตุามวัตถุประสงคได  
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ผลการประเมนิดานบุคลากรปงบประมาณ 2552  ผานเกณฑที่พิจารณาเพราะมี
จํานวนที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะทีท่ําใหการปฏบิัติงานบรรลตุามวตัถุประสงค 
  

1.2  งบประมาณในการดําเนินการ 
  

ปงบประมาณ 2552  โครงการนี้ไดรับงบประมาณ 8,000,000 บาท ซ่ึงจากการ
สัมภาษณผูบริหารโครงการ และผูดําเนนิโครงการซึ่งใหขอมูลที่สอดคลองกันวางบประมาณที่
ไดรับในปงบประมาณ 2552 เพียงพอตอการดําเนินงานใหบรรลตุามเปาหมายของโครงการได แต
หากไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณเพิ่มขึ้นก็จะทําใหการดําเนินการตามโครงการสามารถ
กระจายไปยังสวนตางๆ ไดอยางทั่วถึงยิ่งขึ้น 

 
สําหรับเรื่องความสะดวกในการเบิกจายงบประมาณ พบวาโดยภาพรวมแลวมี

ความสะดวก ไมยุงยากซับซอน แตบางครั้งก็ประสบกับปญหาในเรื่องการเบิกจายซื้อวัสดุอุปกรณ
บางชนิดตามระเบียบทางราชการ แตผูดําเนินการก็สามารถแกไขปญหาดังกลาวได จึงชวยทําให
การดําเนินการตามโครงการบรรลตุามวัตถุประสงคได  

 
ผลการประเมนิดานงบประมาณในปงบประมาณ 2552 จึงผานเกณฑที่พิจารณา

เพราะมีงบประมาณที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน และมีความสะดวกในการเบิกจายจึงทําใหการ
ดําเนินงานบรรลุตามวตัถปุระสงค 
  

1.3 สิ่งอํานวยความสะดวก 
 
จากการสัมภาษณผูบริหารโครงการ และผูดําเนินโครงการซึ่งใหขอมูลที่

สอดคลองกันวาสิ่งอํานวยความสะดวก เชน อุปกรณคอมพิวเตอร วสัดุสํานักงาน ในปงบประมาณ 
2552 มีจํานวนที่เพียงพอ และมีความทนัสมัยที่จะทําใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคได  

 
ผลการประเมนิดานสิ่งอํานวยความสะดวกในปงบประมาณ 2552 ผานเกณฑที่

พิจารณาเพราะมีจํานวนที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน และมีความทันสมัยจึงทําใหการดําเนินงาน
บรรลตุามวัตถุประสงค 

 
2. ดานกระบวนการ  
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ประสิทธิภาพในการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานและสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหนวยงาน 

ผลจากการพิจาณาผลการดําเนินการในปงบประมาณ 2552 พบวา การดําเนินงานตาม
กิจกรรมตาง ๆ บรรลตุามวตัถุประสงคทีก่ําหนด ซ่ึงสอดคลองกับการสัมภาษณผูบริหารโครงการ
และผูดําเนินการตามโครงการ ที่สอดคลองกันวาการดําเนินการของโครงการนั้นมีการจัดทํา
แผนงาน การติดตามผลการดําเนินการ มีการประชุมปรึกษาหารือ เนนการมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกฝายของโครงการ และการมีสวนรวมของหนวยงานทั้งภายในสํานักงานฯ และ
หนวยงานภายนอก จึงทําใหผลการดําเนินการสอดคลองตามวัตถุประสงคที่กําหนด แตอาจพบ
กับปญหาอุปสรรคบางประการทําใหการดําเนินการอาจมีความลาชาไมเปนไปตามแผนงานที่
กําหนด ไดแก 

 
1) บางครั้งในระหวางการดําเนินการมีงานอ่ืนเขามาแทรกทําใหผูดําเนินโครงการตอง

จัดสรรเวลาในการทํางาน 
 
2) การประสานงานเพื่อขอบุคลากรจากหนวยงานอื่นภายในสํานักงานปรมาณูเพ่ือ

สันติ ใหมาชวยในการดําเนินกิจกรรมของโครงการ ฯ พบวาบางครั้งผูบริหารหนวยงานนั้นยังขาด
ความเขาใจในการใหความรวมมือ เม่ือมีการเขาไปอธบิายชี้แจงแกผูบริหารคนนัน้ก็สามารถทาํให
สามารถดําเนินการตอไปได  

 
3) ความลาชาในการประสานงานและดําเนินการในดานตางๆ กับหนวยงานอื่น

ภายนอกสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ จึงมีการแกปญหาโดยมีแผนดําเนินงาน และกําหนดบุคคล
ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน และกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของงาน จึงทําใหการดําเนินการสามารถ
แกไขปญหาไปได 

 
4) การวาจางหนวยงานภายนอกใหเปนผูดําเนินการมีปญหาในเรื่องคาใชจายในการ

วาจางสูง บางครั้งผูรับจางดําเนินการไมสามารถทําตามขอตกลงได เชน การเชิญผูเขารวมงานยงั
ขาดการกระจายอยางทั่วถึง ไมสามารถดําเนินการเองไดเบ็ดเสร็จ เชน การเชิญวิทยากร ในที่สุด
ก็ตองเชิญผูดําเนินการโครงการของสํานักงานฯ ไปเปนวิทยากร หรือผูรับจางมีขอตอรองมาก จึง
ตองทําใหมีการเจรจาบอยครั้ง ดังน้ันในปงบประมาณ 2553 ทางสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติจึง
ดําเนินการจัดกิจกรรมเอง 

 
ผลการประเมนิดานกระบวนการในปงบประมาณ 2552 ผานเกณฑที่พิจารณาเพราะ

ถึงแมวาในการดําเนินการจะมีปญหาอุปสรรคบาง แตผูบริหารโครงการและผูดําเนนิการโครงการ
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ก็สามารถแกไขปญหาดังกลาวจึงทําใหการดําเนินการในปงบประมาณ 2552  บรรลุตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด  

 
3.  ดานผลการดําเนินงาน 

  
3.1  การประเมินผลการดําเนินงานของโครงการพิจารณาตัดสินจากการบรรลุ

วัตถุประสงคของโครงการและผลลัพธและผลผลิตตามตัวชีว้ัด คือ มีวัตถุประสงคของโครงการ     
2 ประเด็น คือ 

1)  เพ่ือจัดกิจกรรมที่สรางพื้นฐานความรู ความเขาใจและความตระหนักดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร แกประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

 
2)  เพ่ือเสรมิสรางความเชือ่ม่ันในการบริหารจัดการดานความปลอดภัยในการใช

พลังงานปรมาณูของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ รวมถึงเสริมสรางภาพลักษณและทศันคติที่ดีตอ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

โดยมีการกําหนดเปาหมายตามตวัชี้วัดของโครงการคือ 
 ดานผลผลติคือมีผูเขารวมกิจกรรม 1,200 คน   
 ดานผลลัพธคือไมนอยกวารอยละ 50 มีความรูความเขาใจดาน 
  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร รวมทั้งมีความเชื่อม่ันตอการ 
  ดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมากขึ้น  

  
ดานผลผลิตทีพิ่จารณาจากจํานวนผูเขารวมกิจกรรม พบวาในปงบประมาณ 

2552 มีการจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ ดังน้ี 
 
1)  จัดโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลยีร ณ 

จังหวัดเลย ในวันที่ 26 กุมภาพันธ, 27 กุมภาพันธ - 1 มีนาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
จังหวัดเลย  

 มีผูเขารวมกิจกรรมการเสวนาเผยแพรความรูดานพลังงานนวิเคลยีรและ 
 รังสี จํานวน 117 คน 
 มีผูเขารวมกิจกรรมคายเยาวชนนวิเคลยีรจํานวน 87 คน  

 
2)  จัดโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลยีร      

ณ จังหวัดนครปฐม ในวันที ่7, 8-10 เมษายน  2552 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขต
กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  
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 มีผูเขารวมกิจกรรมการเสวนาเผยแพรความรูดานพลังงานนิวเคลยีรและ 
 รังสี จํานวน 103 คน 
 มีผูเขารวมกิจกรรมคายเยาวชนนวิเคลยีรจํานวน 92 คน  

 
3)  โครงการพฒันาแหลงเรยีนรูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร ณ 

จังหวัดภูเก็ต  ในวันที่  4, 5-7 พฤษภาคม 2552  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
 มีผูเขารวมกิจกรรมการเสวนาเผยแพรความรูดานพลังงานนิวเคลยีรและ 
 รังสี จํานวน 139 คน 
 มีผูเขารวมกิจกรรมคายเยาวชนนวิเคลยีรจํานวน 81 คน  

 
4)  โครงการพฒันาแหลงเรยีนรูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร ณ 

จังหวัดลําปางในวันที่ 4, 5-7 กันยายน  2552 ณ  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
ลําปาง  จังหวัดลําปาง 

 มีผูเขารวมกิจกรรมการเสวนาเผยแพรความรูดานพลังงานนิวเคลยีรและ 
 รังสี จํานวน 323 คน 
 มีผูเขารวมกิจกรรมคายเยาวชนนวิเคลยีรจํานวน 103 คน  

 
สรุปมีผูเขารวมโครงการกิจกรรมการเสวนาเผยแพรความรูดานพลังงาน

นิวเคลียรและรังสี จํานวน 682 คน และกจิกรรมคาเยาวชนนวิเคลียรจํานวน 363 คน รวมทั้งหมด 
1,045 คน ซ่ึงต่ํากวาเกณฑเปาหมายที่กําหนด 55 คน  

 
นอกจากนี้ คณะผูประเมินฯ ไดสงแบบสอบถามไปยังผูที่เคยเขารวมกิจกรรมใน

ปงบประมาณ 2552  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการเขารวมโครงการฯ  จากประชาชนที่
เกี่ยวของและเคยเขารวมกจิกรรม  มีผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดมาวาการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ 2552 สามารถดําเนินการไดดีมาก ทุกคนที่แสดงความคิดเห็นมาวามีความ
ประทับใจ อยากเขารวมกิจกรรมในลักษณะเชนน้ีอีก ซ่ึงสอดคลองกับการวิเคราะหการประเมนิ
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอการจัดกิจกรรมในปงบประมาณ 2552 พบวาผูเขารวม
กิจกรรมสวนมากมีความพึงพอใจตอการดําเนินการ การจัดกิจกรรมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด 
  

จากการสงัเคราะหผลการประเมินการจัดกิจกรรมของโครงการในปงบประมาณ 
2552 ทั้ง 4 โครงการ คือโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร      
ณ จังหวัดเลย โครงการพัฒนาแหลงเรยีนรูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลยีร ณ จังหวัด
นครปฐม โครงการพัฒนาแหลงเรยีนรูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร ณ จังหวัดภูเก็ต 
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และโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลยีร ณ จังหวัดลําปาง พบวา
ผูเขารวมโครงการทั้งในกิจกรรมเสวนาดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี และกิจกรรมคายเยาวชน
นิวเคลียร มีผลดังน้ี 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด จังหวัด 
กิจกรรมคายเยาวชน กิจกรรมเสวนา 
กอน หลัง กอน หลัง 

ความรูความเขาใจ
ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
นิวเคลียร 

ภูเก็ต ผลจากการสอบผูเขาสอบทั้งหมด
จํานวน 81 คน มีคะแนนสอบหลัง
สอนสูงกวากอนสอนทุกคน 

มีความรูอยูใน
ระดับนอยที่สุด 
จํานวน 6 คน 
นอย 32 คน  
ปานกลาง 38 คน 
มาก 28 คน 

มีความรูอยูใน
ระดับนอย 2 คน 
ปานกลาง 19 คน 
มาก 99 คน และ
มากที่สุด 4 คน 

เลย คาเฉล่ียของ
คะแนนดาน
ความรูกอนเขา
รวมโครงการ 
เทากับ 58.36  

คาเฉล่ียของ
คะแนนดาน
ความรูหลังเขา
รวมโครงการ 
เทากับ 81.6 

คาเฉล่ียของ
คะแนนดาน
ความรูกอนเขา
รวมโครงการ 
เทากับ 60.0  

คาเฉล่ียของ
คะแนนดาน
ความรูหลังเขา
รวมโครงการ 
เทากับ 76.7 

ลําปาง คาเฉล่ียของ
คะแนนดาน
ความรูกอน
สอน เทากับ 
3.15  

คาเฉล่ียของ
คะแนนดาน
ความรูหลังสอน
เทากับ 4.35 

มีความรูอยูใน
ระดับนอยที่สุด 
จํานวน 2 คน 
นอย 25 คน  
ปานกลาง 80 คน 
มาก 103 คน และ
มากที่สุด 31 คน 

มีความรูอยูใน
ระดับนอย 1 คน 
ปานกลาง 35  คน 
มาก 135  คน 
และมากที่สุด  
70 คน 

นครปฐม คาเฉล่ียของ
คะแนนดาน
ความรูกอน
สอน เทากับ 
2.96  

คาเฉล่ียของ
คะแนนดาน
ความรูหลังสอน
เทากับ 4.14 

คาเฉล่ียของ
คะแนนดาน
ความรูกอนสอน 
เทากับ 2.96  

คาเฉล่ียของ
คะแนนดาน
ความรูหลังสอน
เทากับ 4.14 

มีความเชื่อมั่นตอ
การดําเนินงานของ
สํานักงาน 
ปรมาณูเพ่ือสันติ

ภูเก็ต มีความรูความ
เขาใจดาน
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

มีความรูความ
เขาใจดาน
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

มีความเชื่อมั่นตอ
หนวยงานอยูใน
ระดับนอยที่สุด 
จํานวน 2 คน 

มีความเชื่อมั่นตอ
หนวยงานอยูใน
ระดับนอย 3 คน 
ปานกลาง 17  คน 
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มากขึ้น นิวเคลียรอยูใน
ระดับนอยที่สุด 
จํานวน 20 คน 
นอย 46 คน 
ปานกลาง 9  
คน มาก 46  
คน และมาก
ที่สุด 20 คน 

นิวเคลียรใน
ระดับนอยที่สุด
และระดับนอย 
ปานกลาง 3  
คน มาก 37  
คน และมาก
ที่สุด 41 คน 

นอย 22 คน  
ปานกลาง 76  คน 
มาก 21  คน และ
มากที่สุด 3 คน 

มาก 91  คน และ
มากที่สุด 13 คน 

 

ตัวชี้วัด จังหวัด 
กิจกรรมคายเยาวชน กิจกรรมเสวนา 
กอน หลัง กอน หลัง 

 เลย คาเฉล่ียของ
คะแนนดาน
ความรูกอนเขา
รวมโครงการ 
เทากับ 53.6  

คาเฉล่ียของ
คะแนนดาน
ความรูหลังเขา
รวมโครงการ 
เทากับ 83.5 

คาเฉล่ียของ
คะแนนดาน
ความรูกอนเขา
รวมโครงการ 
เทากับ 60.0  

คาเฉล่ียของ
คะแนนดาน
ความรูหลังเขา
รวมโครงการ 
เทากับ 76.7 

ลําปาง คาเฉล่ียของ
คะแนนดาน
ความรูกอนเขา
รวมโครงการ 
เทากับ 3.18 

คาเฉล่ียของ
คะแนนดาน
ความรูหลังเขา
รวมโครงการ 
เทากับ 4.42 

มีความเชื่อมั่นตอ
หนวยงานอยูใน
ระดับ 
นอยที่สุด จํานวน 
1 คน นอย 14 คน 
ปานกลาง 74  คน 
มาก 105  คน 
และมากที่สุด 47 
คน 

มีความเชื่อมั่นตอ
หนวยงานอยูใน
ระดับนอย 3 คน 
ปานกลาง 75  คน 
มาก 134  คน 
และมากที่สุด 31 
คน 

นครปฐม คาเฉล่ียของ
คะแนนดาน
ความรูกอนเขา
รวมโครงการ 
เทากับ 2.64 

คาเฉล่ียของ
คะแนนดาน
ความรูหลังเขา
รวมโครงการ 
เทากับ 4.08 

คาเฉล่ียของ
คะแนนดาน
ความรูกอนเขา
รวมโครงการ 
เทากับ 2.72 

คาเฉล่ียของ
คะแนนดาน
ความรูหลังเขา
รวมโครงการ 
เทากับ 3.94 

 
 ผลจากการวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ พบวาผูเขารวม

กิจกรรมสวนใหญมีความรูความเขาใจในเรื่องพลังงานนิวเคลียร มีความเชื่อม่ันในการบริหาร
จัดการดานความปลอดภัยในการใชพลังงานปรมาณูของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ รูจัก
ภาระหนาที่ และเกิดเจตคตทิี่ดีตอสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติหลังเขารวมกิจกรรมอยูในระดับมาก
ถึงมากที่สุด และสูงกวากอนเขารวมกิจกรรม ซ่ึงขอมูลดังกลาวสอดคลองกับการสมัภาษณ
ผูบรหิารโครงการ ผูดําเนินโครงการ และผูจัดกิจกรรมที่ใหขอมูลที่สอดคลองกันวา โดยภาพรวม
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แลวการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกลาวสามารถบรรลตุามเปาหมายของโครงการคือผูเขารวม
กิจกรรมสวนใหญมีความรู ความเขาใจ มีความเชื่อม่ันในการบริหารจัดการดานความปลอดภัยใน
การใชพลังงานปรมาณูของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ รวมถึงรูจักและมีเจตคติทีดี่ตอสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันต ิ

 
 
 

 
3.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มตีอหนวยงานและโครงการ 

 
ผลจากการวิเคราะหและสังเคราะหผลการประเมินในดานความพึงพอใจของ

ผูรับบริการทีมี่ตอสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติและโครงการ พบวาผูเขารับบริการสวนมากมีความ
พึงพอใจตอสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โครงการและกจิกรรมที่เขารวมอยูในระดับมากถึงมาก
ที่สุด สอดคลองกับขอมูลการตอบแบบสอบถาม และการสัมภาษณผูที่เคยเขารวมโครงการทุกคน
ใหคําตอบทีส่อดคลองกันวา  การเขารวมโครงการนี้มีประโยชน นาสนใจ อยากใหมีการจัด
กิจกรรมแบบนี้อีก โดยขยายใหกวางขวางยิ่งขึ้น 

 
 3.3 ผลการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย 

 
สถานศึกษา 
ในปงบประมาณ 2552 ไดมีสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมกับสํานักงาน

ปรมาณูเพ่ือสันติใน 2 ลักษณะ คือ  
1)  การเปนผูรับจัดโครงการเสริมสรางความรู และความตระหนักในการใช

พลังงานนิวเคลียรจํานวน 4 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพ้ืนที่
ลําปาง มหาวิทยาลัยราชภฎัภูเก็ต มหาวทิยาลัยราชภฏัเลย และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน  

2)  การสงครูอาจารย บุคลากรและนักเรยีนมาเขารวมกิจกรรม  
 

องคการปกครองสวนทองถ่ิน  
ในปงบประมาณ 2552 ไดมีนายกองคการบริหารสวนตาํบล หรือผูแทนมา

เขารวมกิจกรรม 
   

หองสมุดประชาชน 
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โดยมีการจัดมุมใหความรูเร่ืองนิวเคลียรในหองสมุดประชาชน 
 

นอกจากนี้ในการจัดโครงการหรือกิจกรรมแตละครั้งยังมีหนวยงานหรือ
บุคลากรอื่น ๆ มาเขารวมดวย เชน สื่อมวลชน วิทยทุองถิ่น เจาหนาที่จากโรงพยาบาล 
 

ดังน้ันเม่ือพิจารณาในดานผลการดําเนินการตามโครงการแลวพบวาใน
ภาพรวมการดําเนินการในปงบประมาณ 2552 ผานเกณฑเพราะสามารถดําเนินการไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคของโครงการ  

3.4 ความคุมคาของการดําเนินการ 
   

ความคุมคาในการดานเรียนรู  
หากพิจารณาถึงความคุมคาในดานการเรียนรูที่เกิดจากการจัดโครงการพบวา

จากการสัมภาษณผูที่เคยเขารวมโครงการในปงบประมาณ 2552 จํานวน 30 คน พบวาทุกคนให
ขอมูลที่สอดคลองกันวาการเขารวมโครงการในครั้งน้ีตนเองรูสึกวาคุมคาเพราะทําใหรูจักกับ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมากขึ้น มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร        
มากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับผูตอบแบบสอบถามรอยละ 98.2 ที่ประเมินตนเองวารูสึกคุมคาที่ไดเขา
มารวมโครงการนี้อยูในระดับมากถึงมากที่สุด 
 

ความคุมคาในดานความยั่งยืนและตอเน่ือง  
จากการสังเกตและสัมภาษณ ผูที่เคยเขารวมโครงการ พบวาทุกคนแสดงความ

คิดเห็นการจัดกิจกรรมนี้ยังขาดความตอเน่ืองและยั่งยืน ตองการใหมีการจัดโครงการแบบนี้อยาง
ตอเน่ือง มีการตอยอดการนําความรูไปใช ซ่ึงสอดคลองกับผลการสังเกตมุมนิวเคลยีรที่จัดไวใน
หองสมุดแหงหน่ึงที่พบวามีฝุนเกาะ สภาพทรุดโทรม เม่ือถามเจาหนาที่หองสมุดก็บอกวาไมมีใคร
มาใชประโยชน เพียงจัดตั้งไวเฉย ๆ  

 
นอกจากนี้จากการสัมภาษณผูรับผิดชอบโครงการ ผูทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับความ

คุมคาของโครงการในเชิงปริมาณ พบวาทุกคนใหความเห็นที่สอดคลองกันวาหากมีการขยาย
จํานวนการจัดกิจกรรมและจํานวนคนที่เขารวมกิจกรรมใหมากกวานีจ้ะทําใหการดําเนินงานมี
ความคุมคามากยิ่งขึ้น 
  

ดังน้ันผลการพิจาณาดานความคุมคาของโครงการในดานปริมาณพบวาผาน
เกณฑในดานความคุมคาเพราะเปนเรือ่งของการเรียนรูของผูที่เขารวมโครงการซึ่งไมสามารถ 
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ตีคาได แตหากการดําเนินโครงการมีการขยายผลใหเกดิความทั่วถึงกับกลุมคน และมีการ
ดําเนินการที่ตอเน่ืองก็จะทําใหโครงการ ฯ มีความคุมคามากยิ่งขึ้น  
 
 4.  ผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินการ 

 
4.1 ผลกระทบดานบวก จากการสัมภาษณผูที่เคยเขารวมโครงการจํานวน 30 คน 

พบวาทุกคนไดใหขอมูลที่สอดคลองกันวาการเขารวมโครงการกอใหเกิดผลกระทบในดานบวก คือ 
การนําความรูความเขาใจหรือประสบการณที่ไดรับจากการเขารวมกจิกรรมไปขยายผลตอ เชน 
ครูนําความรูที่ไดไปสอนนักเรียนใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับการใชพลังงาน
นิวเคลียร นายกองคการบริหารสวนตําบลนําความรูไปขยายผลตอกับบุคลากรในหนวยงาน หรือ
ประชาชน นักเรียนนําความรูไปบอกตอกบัผูปกครองหรือบอกตอกับเพ่ือน มีทั้งบอกดวยวาจา 
การจัดบอรด ซ่ึงสอดคลองกับผูตอบแบบสอบถามจํานวน 104 คน จากคนตอบแบบสอบถาม  
111 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 93.7 บอกวาไดนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปบอกตอแกผูอ่ืน
แลว สวนที่เหลืออีกจํานวน 7 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 6.3 บอกวายังไมไดนําความรูและ
ประสบการณที่ไดรับไปบอกตอแกผูอ่ืน แตก็คิดวาจะนําไปบอกตอในโอกาสตอไป  
 

 4.2 ผลกระทบดานลบ  จากการสัมภาษณผูที่เคยเขารวมโครงการจํานวน          
30 คน พบวาทุกคนระบตุรงกันวาการเขารวมกิจกรรมของโครงการนี้ ไมทําใหเกิดผลกระทบใน
ดานลบ 
 

ดังน้ันในการประเมินผลกระทบของการดําเนินการผานเกณฑที่กําหนด เพราะทําให
เกิดผลกระทบในดานบวก 
 
การติดตามโครงการฯ ในปงบประมาณ 2553 (ต.ค. 2552- ก.ย. 2553) 

 
 ในปงบประมาณ 2553 คณะผูประเมินฯ ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
สัมภาษณผูรับผิดชอบโครงการ และเก็บรวบรวมขอมูลโดยการลงพื้นที่ สัมภาษณและสอบถาม        
ผูที่เคยเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใตโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร ผลการติดตามการดําเนินงาน ปรากฏดังน้ี 
 

1.  ดานปจจัยนาํเขา 
  

1.1 บุคลากร 
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ดานปริมาณ  
ผูรับผิดชอบโครงการ ใหขอมูลที่สอดคลองกันวาจํานวนบุคลากรมีจํานวนที่

เพียงพอตอการดําเนินการใหบรรลตุามวตัถุประสงคของโครงการได  
 

ดานคุณลักษณะ 
บุคลากรทุกคนมีคุณลักษณะ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางานได

สอดคลองกับงานที่ไดรับมอบหมาย ซ่ึงจากการสัมภาษณทั้งผูบรหิารโครงการ และผูรับผิดชอบ
โครงการ ใหขอมูลที่สอดคลองกันวาบุคลากรของโครงการมีความรูความสามารถ และมีเจตคตทิี่ดี
ตอการดําเนินโครงการ 
 

1.2 งบประมาณในการดําเนินการ 
           ในปงบประมาณ 2553 โครงการนี้ ของบประมาณในการดําเนินงานจํานวน 
15,500,000 บาท และดําเนินการใชจายจริงตามกิจกรรมตางๆ ที่เสนอไวในแผนการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ 2553 น้ันเพียงพอตอการดําเนินงานใหบรรลตุามเปาหมายของโครงการได แตหาก
ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณเพิ่มขึ้นก็จะทําใหการดําเนินการตามโครงการสามารถกระจาย
ไปยังสวนตาง ๆ ไดอยางทั่วถึงยิ่งขึ้น 
 

1.3 สิ่งอํานวยความสะดวก 
 ปงบประมาณ 2553 มีอุปกรณคอมพิวเตอร วัสดุสํานักงาน จํานวนที่เพียงพอ 
และมีความทนัสมัยที่จะทําใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคได  
 

2.  ดานกระบวนการ  
ในปงบประมาณ 2553 ก็เชนเดียวกับปงบประมาณ 2552 ที่การดําเนินการสามารถ

ทําใหบรรลตุามวัตถุประสงคของโครงการได แตก็ยังคงมีปญหาคือการดําเนินกิจกรรมบางอยาง
เกิดความลาชาไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนดบาง โดยมีสาเหตุหลกัมาจากความลาชาในเรื่อง
การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก จึงแกปญหาโดยการประชุมปรึกษาหารอืกันทั้ง
แบบเปนทางการและไมเปนทางการ การกําหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการติดตอประสานงานให
ชัดเจน  

 
ถึงแมวาในการดําเนินการจะมีปญหาอุปสรรคบาง แตผูบริหารโครงการและ

ผูดําเนินการโครงการก็สามารถแกไขปญหาดังกลาวจึงทําใหการดําเนินการใน ปงบประมาณ 
2553 บรรลตุามวัตถุประสงคที่กําหนด  



 
รายงานฉบับสมบูรณ 

 

 

 

-81-

 
3.  ดานผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ 2553 มีการจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี 
 
3.1  โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลยีร ณ จังหวัด

กาญจนบุรี  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 จัดเสวนาเรื่องอยูปลอดภัยกับพลังงานนิวเคลียรและรังส ี
ณ จังหวัดกาญจนบุรี มีผูเขารวมกิจกรรมจากจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม จํานวน 
196 คน 

3.2  โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลยีร ณ จังหวัด
ชุมพร วันที่ 6 มกราคม 2553 จัดเสวนาเรื่องอยูปลอดภัยกับพลังงานนิวเคลียรและรังสี ณ จังหวัด
ชุมพร มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 549 คน 

 
3.3  โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลยีร ณ จังหวัด

สตูล วันที่ 21-23  มีนาคม 2553 จัดคายเยาวชนนวิเคลียรสัมพันธ (รักอะตอม) ณ จังหวัดสตูล   
มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 86 คน 

 
3.4  โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลยีร ณ จังหวัด

ยะลา วันที่ 29 มีนาคม 2553 จัดเสวนาเรื่อง อยูปลอดภัยกับพลังงานนิวเคลียรและรังสี ณ จังหวัด
ยะลามีผูเขารวมกิจกรรมจากจังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส จํานวน 300 คน 

 
3.5  โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลยีร ณ จังหวัด

ยะลา วันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2553 จัดคายเยาวชนนิวเคลยีรสัมพันธ (รักอะตอม)               
ณ จังหวัดยะลา มีผูเขารวมกิจกรรมจากจังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส จํานวน 80 คน 

 
3.6  โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลยีร ณ จังหวัด

พะเยา วันที่  6 – 8 พฤษภาคม 2553 จัดคายเยาวชนนิวเคลียรสัมพันธ (รักอะตอม) ณ จังหวัด
พะเยา มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 261 คน 

 
3.7  โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลยีร ณ จังหวัด

ลพบุรี วันที่  19-21 มิถุนายน 2553 จัดคายเยาวชนนวิเคลียรสัมพันธ (รักอะตอม) ณ จังหวัด
ลพบุรี มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน  100  คน 
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3.8  กิจกรรมเวทชีุมชน Getting to Know Me Better ณ จังหวัดชลบุรี วันที่ 15 
กรกฎาคม 2553 จัดกิจกรรมเวทีชุมชน Getting to Know Me Better  ณ จังหวัดชลบุรี มี
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน  205  คน 

 
3.9  กิจกรรมเวทชีุมชน Getting to Know Me Better ณ จังหวัดเชียงใหม วันที่ 22 

กรกฎาคม 2553 จัดกิจกรรมเวทีชุมชน Getting to Know Me Better ณ จังหวัดเชียงใหม มี
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 150  คน 

 
3.10  กิจกรรมเวทีชุมชน Getting to Know Me Better ณ จังหวัดอุบลราชธาน ีวันที่                   

29 กรกฎาคม 2553 จัดกิจกรรมเวทีชุมชน Getting to Know Me Better ณ จังหวัดอุบลราชธานี              
มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 251 คน 

 
3.11  กิจกรรมเวทีชุมชน Getting to Know Me Better   ณ จังหวัดสุราษฎรธานี           

วันที่ 4 สิงหาคม 2553 จัดกิจกรรมเวทีชมุชน Getting to Know Me Better ณ จังหวัดสุราษฎรธานี 
มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 205 คน 

 
3.12  โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลยีร ณ จังหวัด

นครราชสีมา วันที่  6 – 8 สิงหาคม  2553 จัดคายเยาวชนนิวเคลยีรสัมพันธ (รักอะตอม) ณ 
จังหวัดนครราชสีมา มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน  232  คน 

 
3.13  กิจกรรมเวทีชุมชน Getting to Know Me Better ณ จังหวัดกรุงเทพฯ วันที19 

สิงหาคม 2553 จัดกิจกรรมเวทชีุมชน Getting to Know Me Better ณ กรุงเทพฯ มีผูเขารวม
กิจกรรม จํานวน  260  คน 

 
สรุปมีผูเขารวมโครงการกิจกรรมการเสวนาเผยแพรความรูดานพลังงานนิวเคลียร

และรังสี จํานวน ทั้งหมด 1,303 คน ซ่ึงสูงกวาเกณฑเปาหมายที่กําหนด 1200 คนเชนกัน ดังน้ัน
จึงอาจสรุปไดวาการดําเนินโครงการผานเกณฑตามวตัถุประสงค และเปาหมายในขอน้ี คือมีการ
จัดกิจกรรม และมีจํานวนผูเขารวมโครงการในแตละปไมนอยกวา 1,200 คน  
 

ดานผลลัพธคอืไมนอยกวารอยละ 50 มีความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร รวมทัง้มีความเชื่อม่ันตอการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ          
มากขึ้น 
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ผลการวิเคราะหความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการฯ ปงบประมาณ  2553 
 

ตัวชี้วัด 
 

จังหวัด กิจกรรมคายเยาวชน กิจกรรมเสวนา 
กอน หลัง กอน หลัง 

ความรูความ
เขาใจดาน
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
นิวเคลียร 

ยะลา มีความรูอยูในระดับ 
นอยที่สุด จํานวน 14 
คน นอย 92 คน มาก 
95 คน และมากที่สุด 
25 คน 

มีความรูอยูในระดับ 
นอย 14 คน มาก 151 
คน และมากที่สุด 61 
คน 

มีความรูอยูในระดับ
นอยที่สุด จํานวน 
14 คน นอย 92 คน 
มาก 95 คน และ
มากที่สุด 25 คน 

มีความรูอยูใน
ระดับนอยจํานวน 
14 คน มาก 151 
คน และมากที่สุด  
61 คน 

กาญจนบุร ี มีความรูอยูในระดับ 
นอยที่สุด จํานวน 7 
คน นอย 32 คน  
ปานกลาง 80 คน 
มาก 32 คน และ 
มากที่สุด 7 คน 

มีความรูอยูในระดับ 
ปานกลาง 12 คน 
มาก 100 คน และ
มากที่สุด 33 คน 

มีความรูอยูในระดับ
นอยที่สุด จํานวน 2 
คน นอย 24 คน 
ปานกลาง 80 คน 
มาก 32 คน และ
มากที่สุด 7 คน 

มีความรูอยูใน
ระดับปานกลาง 
จํานวน 12 คน 
มาก 100 คน 
และมากที่สุด  
33 คน 

ชุมพร มีความรูอยูในระดับ 
นอยที่สุด จํานวน 5 
คน นอย 325 คน 
ปานกลาง 113 คน 
มาก 44 คน และมาก
ที่สุด 5 คน 

มีความรูอยูในระดับ 
นอยจํานวน 2 คน 
ปานกลาง 23 คน 
มาก 144 คน และ
มากที่สุด 35 คน 

มีความรูอยูในระดับ
นอยที่สุด จํานวน 5 
คน นอย 35 คน 
ปานกลาง 113 คน 
มาก 35 คน และ
มากที่สุด 6 คน 

มีความรูอยูใน
ระดับนอย  
จํานวน 2 คน  
ปานกลาง 23 คน 
มาก 144 คน และ
มากที่สุด 35 คน 

สตูล ยะลา 
พะเยา 
ลพบุรี 
นครราชสีมา 

รอยละ 56.19 ของผู
เขารับการอบรมมี
ความรูอยูในระดบั
นอย 

รอยละ 80.03 ของ 
ผูเขารับการอบรมมี
ความรูอยูในระดบั
มาก 

 

มีความเชื่อมั่น
ตอการ
ดําเนินงาน
ของสํานักงาน 
ปรมาณ ู
เพ่ือสันติ 

ยะลา มีความรูความเขาใจ
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร
อยูในระดับ 
นอยที่สุด จํานวน 17 
คน นอย 109คน มาก 

มีความรูความเขาใจ
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร
ในระดับ 
ระดับนอย 15 คน 
มาก 154  คน และ

มีความรูอยูใน
ระดับนอยที่สุด 
จํานวน 17 คน 
นอย 109 คน 
มาก 72 คน และ
มากที่สุด 28 คน 

มีความรูอยูใน
ระดับนอยจํานวน 
15 คน ระดับมาก 
154 คน และมาก
ที่สุด 60คน 
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มากขึ้น 72  คน และมากที่สุด 
28 คน 

มากที่สุด 60คน 

กาญจนบุร ี มีความรูความเขาใจ
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร
อยูในระดับนอยที่สุด 
จํานวน 6 คน นอย 
20 คน ปานกลาง 67 
คนมาก 20 คน และ
มากที่สุด 6 คน 

มีความรูความเขาใจ
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร
อยูในระดับปานกลาง 
17 คนมาก 104 คน 
และมากที่สุด 24 คน 

มีความรูอยูใน
ระดับนอยที่สุด 
จํานวน 8 คน 
นอย 44 คน ปาน
กลาง 67 คน มาก 
20 คน และมาก
ที่สุด 6 คน 

มีความรูอยูใน
ระดับปานกลาง 
จํานวน 17 คน 
มาก 104 คน และ
มากที่สุด 24 คน 

ตัวชี้วัด 
 

จังหวัด กิจกรรมคายเยาวชน กิจกรรมเสวนา 
กอน หลัง กอน หลัง 

 ชุมพร มีความรูความเขาใจ
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร
อยูในระดับนอยที่สุด 
5 คน  ระดับนอย 20 
คน ปานกลาง 105 
คน และมาก 65 คน  

มีความรูความเขาใจ
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร
อยูในระดับ 
นอย 1 คน ปานกลาง 
24 คนมาก 155 คน 
และมากที่สุด 26 คน 

มีความรูอยูในระดับ
นอย จํานวน 65 
คน  ปานกลาง 105 
คน มาก 20 คน 
และมากที่สุด 5 คน 

มีความรูอยูใน
ระดับนอย 
จํานวน 1 คน  
ปานกลาง  24 
คน มาก 155 คน 
และมากที่สุด 26 
คน 

สตูล ยะลา 
พะเยา 
ลพบุรี 
นครราชสีมา 

รอยละ 58.35 ของผู
เขารับการอบรมมี
ความรูอยูในระดบั
นอย 

รอยละ 69.72 ของผู
เขารับการอบรมมี
ความรูอยูในระดบั
มาก 

  

 
ผลจากการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารรายงานผลการดําเนินการ และการตอบ

แบบสอบถาม พบวาผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญมีความรูความเขาใจในเรื่องพลังงานนิวเคลยีร         
มีความเชื่อม่ันในการบริหารจัดการดานความปลอดภัย ในการใชพลงังานปรมาณูของสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ รูจักภารหนาที่ และเกิดเจตคตทิี่ดีตอสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติหลังเขารวม
กิจกรรมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด และสูงกวากอนเขารวมกิจกรรม ซ่ึงขอมูลดังกลาวสอดคลอง
กับการสมัภาษณผูบริหารโครงการ ผูดําเนินโครงการ และผูจัดกิจกรรมที่ใหขอมูลที่สอดคลองกัน
วา โดยภาพรวมแลวการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกลาวสามารถบรรลุตามเปาหมายของ
โครงการคือผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญมีความรู ความเขาใจ มีความเชื่อม่ันในการบริหารจัดการ
ดานความปลอดภัยในการใชพลังงานปรมาณูของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ รวมถึงรูจักและมี 
เจตคตทิี่ดีตอสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 
ความพึงพอใจของผูรับบรกิารที่มีตอหนวยงานและโครงการ 
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ผลจากการวิเคราะหและสังเคราะหผลการประเมินในดานความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ที่มีตอสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติและโครงการ ในปงบประมาณ 2553 พบวาผูเขารับบริการ
สวนมากมีความพึงพอใจตอสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โครงการและกิจกรรมที่เขารวมอยูในระดับ
มากถึงมากที่สุด สอดคลองกับขอมูลการตอบแบบสอบถาม และการสัมภาษณผูที่เคยเขารวม
โครงการทุกคนใหคําตอบทีส่อดคลองกันวาการเขารวมโครงการนี้มีประโยชน นาสนใจ อยากใหมี
การจัดกิจกรรมแบบนี้อีก โดยขยายใหกวางขวางยิ่งขึน้ 
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การวิเคราะหขอมูลจากการสงแบบสอบถามไปยังผูที่เคยเขารวมกิจกรรม 
ในปงบประมาณ 2552 และปงบประมาณ 2553 

 

รายการ 
จํานวน(รอยละ) ตามปทีเ่ขารวมกิจกรรม  

2552  
(111 คน) 

2553 
(216 คน) 

รวม  
(327 คน) 

1. เพศ   
1.1 ชาย  
1.2 หญิง 

 
41 (12.5) 
70 (21.4) 

 
99 (30.3) 
117 (35.8) 

 
140 (42.8) 
187 (57.2) 

2. อาชีพ  
2.1 นักเรียน/นักศึกษา  
2.2 ครู/อาจารย 
2.3 นายก/สมาชิก องคการบริหารสวน

ตําบล 
2.4 คาขาย (merchant) 
2.5 รับจาง (labor)  

 
47 (14.4) 
46 (14.1) 
6 (1.8) 
7 (2.1) 
5 (1.5) 
0 (0.0) 

 
150 (45.9) 
44 (13.5) 
5 (1.5) 
12 (3.7) 
4 (1.2) 
1 (0.3) 

 
197 (60.2) 
90 (27.5) 
11 (3.4) 
19 (5.8) 
9 (2.8) 
1 (0.3) 

3. อายุ 
3.1 นักเรียน 

15 ป 
16 ป 
17 ป 
18 ป 
19 ป 

3.2 กลุมที่ไมใชนักเรียน 
21 – 30 ป 
31 – 40 ป 
41 – 50 ป 
51 - 60 ป 

 
 

0 (0.0) 
3 (0.9) 
30 (9.5) 
14 (4.4) 
0 (0.0) 

 
21 (6.6) 
18 (5.7) 
9 (2.8) 
10 (3.2) 

 
 

5 (1.6) 
47 (14.8) 
64 (20.2) 
15 (4.7) 
3 (0.9) 

 
31 (9.7) 
27 ( 8.4) 
10 (3.2) 
10 (3.2) 

 
 

5 (1.6) 
50 (15.8) 
94 (29.7) 
29 (9.1) 
3 (0.9) 

 
52 (16.3) 
45 (14.1) 
19 (6.0) 
20 (6.4) 
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รายการ 
จํานวน(รอยละ) ตามปทีเ่ขารวมกิจกรรม  

2552  
(111 คน) 

2553 
(216 คน) 

รวม  
(327 คน) 

4. การศึกษา  
4.1 ต่ํากวามัธยมศึกษา 
4.2 มัธยมศึกษา/ปวช.  
4.3  อนุปริญญา/ปวส. 
4.4 ปริญญาตรี  
4.5 ปริญญาโทหรือสูงกวา 

 
0 (0.0) 

53 (16.2) 
6 (1.8) 

35 (10.7) 
17 (5.2) 

 
1 (0.3) 

131 (40.1) 
14 (4.3) 
53 (16.2) 
17 (5.2) 

 
1 (0.3) 

184 (56.3) 
20 (6.1) 
88 (26.9) 
34 (10.4) 

5. การรูจัก “สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ”  
5.1 ไมรูจัก   
5.2 เคยไดยินบางแตไมทราบวามีหนาที่

อะไร 
5.3 รูจัก ในดาน  

5.31  เปนหนวยงานกลางดาน
พลังงานปรมาณูในทางสันต ิ

5.3.2 ใหการเสนอแนะนโยบาย 
แนวทางและแผนยุทธศาสตร
ดานพลังงานปรมาณูในทาง
สันต ิ

5.3.3  บริหารจัดการดานพลังงาน
ปรมาณูกํากับดูแลความ
ปลอดภัยทางรังสี  

5.3.4  กํากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร 

5.3.5  สนับสนุนการกํากับดูแล
ความปลอดภยัจากพลังงาน
ปรมาณู  

5.3.6  สนับสนุนและใหมีการพฒันา
และใชพลังงานปรมาณูใหเกิด
ความปลอดภยั 

 
6 (1.8) 
10 (3.1) 

 
95 (29.1) 
94 (28.7) 

 
55 (16.8) 

 
 
 

63 (19.3) 
 
 

74 (22.6) 
 

61 (18.7) 
 
 

60 (18.3) 

 
21 (6.4) 
11 (3.4) 

 
184 (56.3) 
142 (43.3) 

 
120 (36.7) 

 
 
 

149 (45.6) 
 
 

143 (43.7) 
 

104 (31.8) 
 
 

128 (39.1) 

 
27 (8.3) 
21 (6.4) 

 
279 (85.3) 
236 (72.2) 

 
175 (53.5) 

 
 
 

212 (64.8) 
 
 

217 (66.4) 
 

165 (50.5) 
 
 

188 (57.5) 
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รายการ 
จํานวน(รอยละ) ตามปทีเ่ขารวมกิจกรรม  

2552  
(111 คน) 

2553 
(216 คน) 

รวม  
(327 คน) 

6.การเคยเขารวมโครงการหรือกิจกรรมสราง
ความตระหนักดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร สํานักงานปรมาณูเพ่ือ
สันต ิ

111 (33.9) 
 
 

216 (66.1) 
 
 

327 (100.0) 

7.การเคยเขารวมโครงการหรือกิจกรรมสราง
ความตระหนักดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร สํานักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติที่จังหวัด 

7.1 กรุงเทพ ฯ  
7.2 ชุมพร 
7.3 เลย  
7.4 ชลบุรี 
7.5 สตูล 
7.6 นครปฐม 
7.7  เชียงใหม 
7.8 ยะลา 
7.9 ลําปาง 
7.10 อุบลราชธานี 
7.11 พะเยา 
7.12 ภูเก็ต 
7.13 ลพบุรี 
7.14 สุราษฎรธานี 
7.15 นครราชสีมา 

 
 
 
 

0 (0.0) 
0 (0.0) 
2 (0.6) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 
17 (5.2) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

47 (14.4) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 
17 (5.2) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

 
 
 
 

2 (0.6) 
24 (7.3) 
0 (0.0) 
16 (4.9) 
9 (2.8) 
0 (0.0) 
12 (3.7) 
48 (14.7) 
0 (0.0) 
8 (2.4) 

50 (15.3) 
0 (0.0) 
11 (3.4) 
8 (2.4) 

56 (17.1) 

 
 
 
 

2 (0.6) 
24 (7.3) 
2(0.6) 

16 (4.9) 
9 (2.8) 
17(5.2) 
12 (3.7) 
48 (14.7) 
47(14.4) 
8 (2.4) 

50 (15.3) 
17(5.2) 
11 (3.4) 
8 (2.4) 

56 (17.1) 
8.กิจกรรมที่เขารวมกับโครงการ 

8.1 การเขาชมนิทรรศการ 
8.2 การเรียนรูจากสื่อการเรียนรูดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร 
เชน 
8.2.1 สื่อสิ่งพิมพรูปแบบการตูน  
8.2.2  สื่อมัลติมีเดีย  

 
21 (6.4) 
42 (12.8) 

 
 

31 (9.5) 
25 (7.6) 

 
40 (12.2) 
108 (33.0) 

 
 

78 (23.9) 
72 (22.0) 

 
61 (18.7) 
150 (45.9) 

 
 

109 (33.3) 
97 (29. 
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รายการ 
จํานวน(รอยละ) ตามปทีเ่ขารวมกิจกรรม  

2552  
(111 คน) 

2553 
(216 คน) 

รวม  
(327 คน) 

8.3 กิจกรรมพัฒนาแหลงการเรียนรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร 
เชน  
8.3.1 คายเยาวชนนวิเคลียรสัมพันธ 
8.3.2 จัดตั้งมุมนิวเคลยีร 

8.4  กิจกรรมเสวนา 
8.5 กิจกรรมเวทีชุมชน 

62 (19.0) 
 
 

61 (18.7) 
6 (1.8) 

44 (13.5) 
15 (4.6) 

140 (42.8) 
 
 

137 (41.9) 
8 (2.4) 

57 (17.4) 
16 (4.9) 

202 (61.8) 
 
 

198 (60.6) 
14 (4.3) 

101 (30.9) 
31 (9.5) 

9.เม่ือเขารวมกิจกรรมทานไดนําความรูไป
บอกตอแกผูอ่ืน 
9.1 บอกตอแลว   
9.2 ยังไมบอก แตคิดวากําลังจะไปบอกตอ 
9.3 ยังไมบอก และคิดวาคงไมนําไปบอกตอ 
9.4  ยังไมเขาใจเกี่ยวกบัความรูที่ไดรับ 

 
 

104 (31.8) 
7 (2.1) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

 
 

205 (62.7) 
5 (1.5) 
5 (1.5) 
1 (0.3) 

 
 

309 (94.5) 
12 (3.7) 
5 (1.5) 
1 (0.3) 

10. สาเหตุที่เขารวมโครงการ  
10.1 เห็นวาเปนโครงการที่มีความ

นาสนใจ 
10.2 เห็นวาเปนโครงการที่มีประโยชน 
10.3 ถูกชักชวนจากผูอ่ืน 
10.4 ถูกบังคบั 
10.5 ถูกขอรอง   

 
86 (26.3) 

 
68 (20.8) 
25 (7.6) 
4 (1.2) 
5 (1.5) 

 
174 (53.2) 

 
139 (42.5) 
54 (16.5) 
8 (2.4) 
5 (1.5) 

 
260 (79.5) 

 
207 (63.3) 
79 (24.2) 
12 (3.7) 
10 (3.1) 

11. แหลงขอมูลที่ทําใหทราบหรือไดรับการ
เชิญชวนใหเขารวมโครงการ 
11.1 หนังสือแจงจากสํานักงานปรมาณู     

เพ่ือสันต ิ
11.2 หนังสือจากหนวยงานตนสังกัด 
11.3 การบอกตอจากผูอ่ืน  
11.4 การแจงจากสื่อมวลชน 
11.5 ไดแจงแกครูและผูบรหิารโรงเรียน 

 
 

50 (15.3) 
 

44 (13.5) 
40 (12.2) 
11 (3.4) 
34 (10.4) 

 
 

76 (23.2) 
 

90 (27.5) 
80 (24.5) 
6 (1.8) 

53 (16.2) 

 
 

126 (38.5) 
 

134 (41.0) 
120 (36.7) 
17 (5.2) 
87 (26.6) 
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ผูที่ตอบแบบสอบถามที่เคยรวมกิจกรรม ป 2552 
 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 70 คน (21.4%) และเพศชาย จํานวน 
41 คน (12.5%) โดยประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 47 คน (14.4%) รองลงมา คือ  
ครู/อาจารย จํานวน 46 คน (14.1%) และอาชีพคาขาย  จํานวน 7 คน (2.1%) ซ่ึงแบงกลุมอายุ
ออกเปน 2 กลุมคือ กลุมนักเรียน โดยมีอายุ 17 ป จํานวน 30 คน (9.5%) รองลงมาคือ อายุ 18 ป 
จํานวน 14 คน (4.4%) และ กลุมที่ไมใชนักเรียน โดยมีอายุระหวาง 21 – 30 ป จํานวน 21 คน 
(6.6%) รองลงมา คือ 31 – 40 ป จํานวน 18 คน (5.7) สวนระดับการศึกษาผูตอบมีระดับ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 53 คน (16.2%) รองลงมา 
คือ ปริญญาตรี จํานวน 35 คน (10.7%) และระดับปรญิญาโทหรือสูงกวา จํานวน 17 คน (5.2) 
 
 การรูจัก “สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต”ิ ผูตอบระบุวารูจัก จํานวน 95 คน (29.1%) 
รองลงมา คือ เคยไดยินบางแตไมทราบวามีหนาที่อะไร จํานวน 10 คน (3.1%) และไมรูจัก 
จํานวน 6 คน (1.8%) โดยผูที่ตอบวารูจัก ระบุวารูจักในดานเปนหนวยงานกลางดานพลังงาน
ปรมาณูในทางสันติ จํานวน 94 คน (28.7%) รองลงมา คือ กํากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร จํานวน 74 คน (22.6%) และบริหารจัดการดานพลังงานปรมาณูกํากับดูแลความ
ปลอดภัยทางรังสี จํานวน 63 คน (19.3%) 
 
 การเคยเขารวมโครงการหรือกิจกรรมสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นิวเคลียร สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีผูตอบแบบสอบถามระบวุา เขารวมในป 2552 จํานวน 
111 คน (33.9%) โดยเปนจังหวัดลําปาง จํานวน 47 คน (14.4%) รองลงมา คือ นครปฐม และ
ภูเก็ต จังหวัดละ 17 คน (5.2%) และเลย จํานวน 2 คน (0.6%) 
 
 ดานกิจกรรมที่เขารวมกับโครงการฯ ระบุกิจกรรมพัฒนาแหลงการเรียนรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร จํานวน 62 คน (19.0%) (โดยเปนกิจกรรมคายเยาวชน
นิวเคลียรสัมพันธ จํานวน 61 คน (18.7%)) รองลงมา คือ กิจกรรมเสวนา จํานวน 44 คน 
(13.5%) และการเรียนรูจากสื่อการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลยีร จํานวน 42 
คน (12.8%) (โดยเรียนรูจากการเรียนรูจากสื่อสิ่งพิมพรูปแบบการตนู จํานวน 31 คน (9.5%) 
  

เม่ือเขารวมกจิกรรมไดนําความรูไปบอกตอแกผูอ่ืน โดยสวนใหญระบุวาบอกตอแลว 
จํานวน 104 คน (31.8%) และระบวุายังไมบอก แตคดิวากําลังจะไปบอกตอ จํานวน 7 คน (2.1%) 
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 สาเหตุที่เขารวมโครงการ ผูตอบระบุวาเห็นวาเปนโครงการที่มีความนาสนใจ จํานวน         
86 คน (26.3%) รองลงมา คือ เห็นวาเปนโครงการที่มีประโยชน จํานวน 68 คน (20.8%) และ     
ถูกชักชวนจากผูอ่ืน จํานวน 25 คน (7.6%) 
 
 แหลงขอมูลทีท่ําใหทราบหรือไดรับการเชิญชวนใหเขารวมโครงการ คือ หนังสือแจงจาก
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ จํานวน 50 คน (15.3%) รองลงมา คือ หนังสอืจากหนวยงานตนสงักัด 
จํานวน 44 คน (13.5%) และการบอกตอจากผูอ่ืน จํานวน 40 คน (12.2%) 
 

ผูที่ตอบแบบสอบถามที่เคยเขารวมกจิกรรม ป 2553 
  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 117 คน (35.8%) และเพศชาย 
จํานวน 99 คน (30.3%) โดยประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 150 คน (45.9%) 
รองลงมา คือ ครู/อาจารย จํานวน 44 คน (13.5%) และอาชีพคาขาย จํานวน 12 คน (3.7%)    
ซ่ึงแบงกลุมอายุออกเปน 2 กลุมคือ กลุมนักเรียน โดยมีอายุ 17 ป จํานวน 64 คน (20.2%) 
รองลงมาคือ อายุ 16 ป จํานวน 47 คน (14.8%) และอายุ 18 ป จํานวน 15 คน (4.7%) และ  
กลุมที่ไมใชนักเรียน โดยมีอายุระหวาง 21-30 ป จํานวน 31 คน (9.7%) รองลงมา คือ 31-40 ป 
จํานวน 27 คน (8.4) สวนระดับการศึกษาผูตอบมีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) จํานวน 131 คน (40.1%) รองลงมา คือ ปริญญาตรี จํานวน         
53 คน (16.2%) และระดับปริญญาโทหรือสูงกวา จํานวน 17 คน (5.2)  
 
 การรูจัก “สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต”ิ ผูตอบระบุวารูจัก จํานวน 184 คน (56.3%) 
รองลงมา คือ ไมรูจัก จํานวน 21 คน (6.4%) และเคยไดยินบางแตไมทราบวามีหนาที่อะไร 
จํานวน 11 คน (3.4%) โดยผูที่ตอบวารูจัก ระบุวาบรหิารจัดการดานพลังงานปรมาณูกํากับดูแล
ความปลอดภยัทางรังสี จํานวน 149 คน (45.6%) รองลงมา คือ กํากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร จํานวน 143 คน (43.7%) และรูจักในดานเปนหนวยงานกลางดานพลังงานปรมาณู
ในทางสันติ จํานวน 142 คน (43.3%) 
 
 การเคยเขารวมโครงการหรือกิจกรรมสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นิวเคลียร สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีผูตอบแบบสอบถามระบวุา เขารวมในป 2553 จํานวน 
216 คน (66.1%) โดยเปนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 56 คน (17.1%) รองลงมา คือ พะเยา 
จํานวน 50 คน (15.3%) และยะลา จํานวน 48 คน (14.7%) 
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 ดานกิจกรรมที่เขารวมกับโครงการฯ ระบุกิจกรรมพัฒนาแหลงการเรียนรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร จํานวน 140 คน (42.8%) (โดยเปนกิจกรรมคายเยาวชน
นิวเคลียรสัมพันธ จํานวน 137 คน (41.9%)) รองลงมา คือ การเรียนรูจากสื่อการเรียนรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร จํานวน 108 คน (33.0%) (โดยเรียนรูจากการเรียนรูจาก 
สื่อสิ่งพิมพรูปแบบการตูน จํานวน 78 คน (23.9%) และกิจกรรมเสวนา จํานวน 57 คน (17.45%) 
 
 เม่ือเขารวมกจิกรรมไดนําความรูไปบอกตอแกผูอ่ืน โดยสวนใหญระบุวาบอกตอแลว 
จํานวน 205 คน (62.7%) และระบวุายังไมบอก แตคดิวากําลังจะไปบอกตอและยังไมบอก และ 
คิดวาคงไมนําไปบอกตอ ประเด็นละ 5 คน (1.5%)   
 
 สาเหตุที่เขารวมโครงการ ผูตอบระบุวาเห็นวาเปนโครงการที่มีความนาสนใจ จํานวน  
176 คน (53.2%) รองลงมา คือ เห็นวาเปนโครงการที่มีประโยชน จํานวน 139 คน (42.5%) และ
ถูกชักชวนจากผูอ่ืน จํานวน 54 คน (16.5%) 
 
 แหลงขอมูลทีท่ําใหทราบหรือไดรับการเชิญชวนใหเขารวมโครงการ คือ หนังสือจาก
หนวยงานตนสังกัด จํานวน 90 คน (27.5%) รองลงมา คือ การบอกตอจากผูอ่ืน จํานวน 80 คน 
(24.5%) และหนังสือแจงจากสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ จํานวน 76 คน (23.2%)  
 

สรุปรวมผูทีต่อบแบบสอบถาม 
 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 187 คน (57.2%) และเพศชาย 
จํานวน 140 คน (42.83%) โดยประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 197 คน (60.2%) 
รองลงมา คือ ครู/อาจารย จํานวน 90 คน (27.5%) และอาชีพคาขาย  จํานวน 19 คน (5.8%)   
ซ่ึงแบงกลุมอายุออกเปน 2 กลุมคือ กลุมนักเรียน โดยมีอายุ 17 ป จํานวน 94 คน (29.72%) 
รองลงมาคือ อายุ 16 ป จํานวน 50 คน (15.8%) และอายุ 18 ป จํานวน 29 คน (9.1%) และ  
กลุมที่ไมใชนักเรียน โดยมีอายุระหวาง 21-30 ป จํานวน 52 คน (16.3%) รองลงมา คือ 31-40 ป 
จํานวน 45 คน (14.1) และอายุ 51-60 ป จํานวน 20 คน (6.4%) สวนระดับการศกึษาผูตอบมี
ระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 184 คน (56.3%) 
รองลงมา คือ ปริญญาตรี จํานวน 88 คน (26.9%) และระดับปริญญาโทหรือสูงกวา จํานวน         
34 คน (10.4)  
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 การรูจัก “สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต”ิ ผูตอบระบุวารูจัก จํานวน 279 คน (72.2%) 
รองลงมา คือ ไมรูจัก จํานวน 27 คน (8.3%) และเคยไดยินบางแตไมทราบวามีหนาที่อะไร 
จํานวน 21 คน (6.4%) โดยผูที่ตอบวารูจัก ระบุวารูจักในดานเปนหนวยงานกลางดานพลังงาน
ปรมาณูในทางสันติ จํานวน 236 คน (72.2%) รองลงมา คือ กํากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร จํานวน 217 คน (66.4%) และบริหารจัดการดานพลังงานปรมาณูกํากับดูแลความ
ปลอดภัยทางรังสี จํานวน 212 คน (64.8%) 
 
 ดานกิจกรรมที่เขารวมกับโครงการฯ ระบุกิจกรรมพัฒนาแหลงการเรียนรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร จํานวน 202 คน (61.8%) (โดยเปนกิจกรรมคายเยาวชน
นิวเคลียรสัมพันธ จํานวน 198 คน (60.6%)) รองลงมา คือ การเรียนรูจากสื่อการเรียนรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร จํานวน 150 คน (45.9%) (โดยเรียนรูจากการเรียนรูจาก 
สื่อสิ่งพิมพรูปแบบการตูน จํานวน 109 คน (33.3%) และกิจกรรมเสวนา จํานวน 101 คน 
(30.9%) 
 
 เม่ือเขารวมกจิกรรมไดนําความรูไปบอกตอแกผูอ่ืน โดยสวนใหญระบุวาบอกตอแลว 
จํานวน 309 คน (94.5%) และระบวุายังไมบอก แตคดิวากําลังจะไปบอกตอและยังไมบอก จํานวน 
12 คน (3.7) และคิดวาคงไมนําไปบอกตอ จํานวน 5 คน (1.5%)  
  
 สาเหตุที่เขารวมโครงการ ผูตอบระบุวาเห็นวาเปนโครงการที่มีความนาสนใจ จํานวน  
260 คน (79.5%) รองลงมา คือ เห็นวาเปนโครงการที่มีประโยชน จํานวน 207 คน (63.3%) และ
ถูกชักชวนจากผูอ่ืน จํานวน 79 คน (24.2%) 
 
 แหลงขอมูลทีท่ําใหทราบหรือไดรับการเชิญชวนใหเขารวมโครงการ คือ หนังสือจาก
หนวยงานตนสังกัด จํานวน 134 คน (41.0%) รองลงมา คือ หนังสือแจงจากสํานักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ จํานวน 126 คน (38.5%) และการบอกตอจากผูอ่ืน จํานวน 120 คน (36.7%)  
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ผลการประเมินการเขารวมโครงการตามความคดิเห็น หรือความพึงพอใจของผูที่เขารวมโครงการ จําแนกตามปที่เขารวมกจิกรรม และในภาพรวม 
 

ประเด็น ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจป 2552 ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ป 2553 ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจภาพรวม 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ผล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ผล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ผล 

1. กิจกรรมที่
เขารวมมี
ความนาสนใจ 

54 
(48.65) 

54 
(48.65) 

3 (2.70) 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

  103 
(47.69) 

99 
(45.83) 

14 
(6.48) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

  157 
(48.0) 

153 
(46.8) 

17 
(5.2) 

0 
(0.0) 

0 (0.0)  

2.ความรู 
ความเขาใจ
เกี่ยวกับดาน
วิทยาศาสตร
และ
เทคโนโลยี
นิวเคลียรจาก
การเขารวม
โครงการ/
กิจกรรมที่
ไดรับจากการ
เขารวม
กิจกรรม 

45 
(40.54) 

55 
(49.55) 

11 
(9.91) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

  63 
(29.17) 

117 
(54.17) 

35 
(16.20) 

1 
(0.46) 

0 
(0.00) 

  108 
(33.0) 

172 
(52.6) 

46 
(14.1) 

1 
(0.3) 

0 (0.0)  
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ประเด็น ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจป 2552 ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ป 2553 ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจภาพรวม 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ผล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ผล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ผล 

3.ความ
ตระหนักและ
เห็น
ความสําคัญ
ของการใช
ประโยชนจาก
พลังงาน
นิวเคลียร 

51 
(45.95) 

56 
(50.45) 

2 (1.80) 0 
(0.00) 

2 
(1.80) 

  99 
(45.83) 

87 
(40.28) 

30 
(13.89) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

  150 
(45.9) 

143 
(43.7) 

32 
(9.8) 

0 
(0.0) 

2 (0.6)  

4. การใช
ประโยชนจาก
พลังงาน
นิวเคลียรไม
กอใหเกิด
อันตรายอยาง
ที่คิด 

41 
(36.94) 

57 
(51.35) 

13 
(11.71) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00 ) 

  46 
(21.30) 

120 
(55.56) 

46 
(21.30) 

4 
(1.85) 

0 
(0.00) 

  87 
(26.6) 

177 
(54.1) 

59 
(18.0) 

4 
(1.2) 

0 (0.0)  
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ประเด็น ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจป 2552 ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ป 2553 ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจภาพรวม 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ผล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ผล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ผล 

5. การใช
ประโยชนจาก
พลังงาน
นิวเคลียรมี
ประโยชน
มากกวามี
โทษ 

34 
(30.63) 

58 
(52.25) 

19 
(17.12) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

  27 
(12.50) 

131 
(60.65) 

52 
(24.07) 

1 
(0.46) 

5 
(2.31) 

  61 
(18.7) 

189 
(57.8) 

71 
(21.7) 

1 
(0.3) 

5 (1.5)  

6. หลังจาก
เขารวม
โครงการแลว
อยาก
สนับสนุนใหมี
การใช
พลังงาน
นิวเคลียรมาก
ขึ้น  

61 
(54.95) 

25 
(22.52) 

24 
(21.62) 

1 
(0.90) 

0 
(0.00) 

  57 
(26.39) 

100 
(46.30) 

56 
(25.93) 

1 
(0.46) 

2 
(0.93) 

  118 
(36.1) 

125 
(38.2) 

80 
(24.5) 

2 
(0.6) 

2 (0.6)  
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ประเด็น ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจป 2552 ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ป 2553 ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจภาพรวม 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ผล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ผล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ผล 

7. อยากใหมี
การจัด
โครงการ
เชนนี้ใหแก
บุคคลอื่น ๆ  

74 
(66.67) 

33 
(29.73) 

2 (1.80) 0 
(0.00) 

2 
(1.80) 

  141 
(65.28) 

59 
(27.31) 

16 
(7.41) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

  215 
(65.7) 

92 
(28.1) 

18 
(5.5) 

0 
(0.0) 

2 (0.6)  

8. หากมีการ
จัดโครงการ
เชนนี้อีก จะ
มาเขารวม
โครงการดวย 

70 
(63.06) 

36 
(32.43) 

5 (4.50) 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

  126 
(58.33) 

60 
(27.78) 

27 
(12.50) 

3 
(1.39) 

0 
(0.00) 

  196 
(59.9) 

96 
(29.4) 

32 
(9.8) 

3 
(0.9) 

0 (0.0)  

9. รูสึกคุมคาที่
ไดมาเขารวม
โครงการใน
ครั้งนี้ 

59 
(53.15) 

50 
(45.05) 

2 (1.80) 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

  137 
(63.43) 

56 
(25.93) 

22 
(10.19) 

1 
(0.46) 

0 
(0.00) 

  196 
(59.9) 

106 
(32.4) 

24 
(7.3) 

1 
(0.3) 

0 (0.0)  
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ประเด็น ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจป 2552 ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ป 2553 ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจภาพรวม 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ผล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ผล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ผล 

10. การ
ประชาสัมพัน
ธเชิญชวนให
เขารวม
โครงการมี
ความชัดเจน
ทั่วถึง 

11 
(9.91) 

30 
(27.03) 

59 
(53.15) 

9 
(8.11) 

2 
(1.80) 

  41 
(18.98) 

80 
(37.04) 

80 
(37.04) 

15 
(6.94) 

0 
(0.00) 

  52 
(15.9) 

110 
(33.6) 

139 
(42.5) 

24 
(7.3) 

2 (0.6)  

11. รูจักกับ
สํานักงาน
ปรมาณูเพื่อ
สันติมากขึ้น 

48 
(43.24) 

59 
(53.15) 

3 (2.70) 1 
(0.90) 

0 
(0.00) 

  92 
(42.59) 

95 
(43.98) 

26 
(12.04) 

3 
(1.39) 

0 
(0.00) 

  140 
(42.8) 

154 
(47.1) 

29 
(8.9) 

4 
(1.2) 

0 (0.0)  
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ประเด็น ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจป 2552 ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ป 2553 ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจภาพรวม 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ผล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ผล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ผล 

12. รูวา
สํานักงาน
ปรมาณูเพื่อ
สันติมีบทบาท
หนาที่สําคัญ
ในการสงเสรมิ
ความรู ความ
ตระหนักเพื่อ
ความ
ปลอดภัยใน
การใช
พลังงาน
นิวเคลียร 

68 
(61.26) 

31 
(27.93) 

11 
(9.91) 

0 
(0.00) 

1 
(0.90) 

  112 
(51.85) 

85 
(39.35) 

18 
(8.33) 

1 
(0.46) 

0 
(0.00) 

  180 
(55.0) 

116 
(35.5) 

29 
(8.9) 

1 
(0.3) 

1 (0.3)  

13. มีความ
มั่นใจที่จะนํา
ความรูไป
บอกตอแก
ผูอื่น  

44 
(39.64) 

48 
(43.24) 

19 
(17.12) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

  86 
(39.81) 

101 
(46.76) 

27 
(12.50) 

2 
(0.93) 

0 
(0.00) 

  130 
(39.8) 

149 
(45.6) 

46 
(14.1) 

2 
(0.6) 

0 (0.0)  
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ประเด็น ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจป 2552 ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ป 2553 ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจภาพรวม 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ผล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ผล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ผล 

14. คิดวาการ
จัดโครงการ/
กิจกรรมใน
ครั้งนี้ทําให
เกิดผลกระทบ
ในดานบวก
มากกวาดาน
ลบ  

50 
(45.05) 

43 
(38.74) 

18 
(16.22) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

  123 
(56.94) 

69 
(31.94) 

24 
(11.11) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

  173 
(52.9) 

112 
(34.3) 

42 
(12.8) 

0 
(0.0) 

0 (0.0)  

 *ผาน พิจารณาจากตั้งแตรอยละ 70 ของผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นหรือความพึงพอใจอยูในระดับมากถึงมากที่สุด 

   ผาน 

   ไมผาน 
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ผลการประเมินจากผูตอบแบบสอบถามที่เคยเขารวมกิจกรรม ป 2552 
  

ผลการประเมนิการเขารวมโครงการตามความคิดเห็น หรือความพึงพอใจของผูที่เขารวม
โครงการ เม่ือพิจารณาแลวพบวาผานเกณฑ จํานวน 13 ขอ และไมผาน จํานวน 1 ขอ คือ          
การประชาสัมพันธเชิญชวนใหเขารวมโครงการมีความชัดเจนทั่วถึง 

  
ระดับความคดิเห็น/ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามพบวา ระบใุนระดับมากที่สุด 

คือ อยากใหมีการจัดโครงการเชนนี้ใหแกบุคคลอื่น ๆ จํานวน 74 คน (66.67%) รองลงมา คือ 
หากมีการจัดโครงการเชนนีอี้ก จะมาเขารวมโครงการดวย จํานวน 70 คน (63.06%) และระบวุา 
รูวาสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีบทบาทหนาที่สําคัญในการสงเสริมความรู ความตระหนักเพื่อ
ความปลอดภยัในการใชพลงังานนิวเคลียร จํานวน 68 คน (61.26%) 
 
ผลการประเมินจากผูตอบแบบสอบถามที่เคยเขารวมกิจกรรม ป 2553 
  

ผลการประเมนิการเขารวมโครงการตามความคิดเห็น หรือความพึงพอใจของผูที่เขารวม
โครงการ เม่ือพิจารณาแลวพบวาผานเกณฑ จํานวน 13 ขอ และไมผาน จํานวน 1 ขอ คือ        
การประชาสัมพันธเชิญชวนใหเขารวมโครงการมีความชัดเจนทั่วถึง 

  
ระดับความคดิเห็น/ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามพบวา ระบใุนระดับมากที่สุด  

คือ อยากใหมีการจัดโครงการเชนนี้ใหแกบุคคลอื่น ๆ จํานวน 141 คน (65.28%) รองลงมา คือ 
รูสึกคุมคาที่ไดมาเขารวมโครงการในครัง้น้ี จํานวน 137 คน (63.43%) และหากมีการจัดโครงการ
เชนนี้อีก จะมาเขารวมโครงการดวย จํานวน 126 คน (58.33%) 
 
 ผลการประเมนิการเขารวมโครงการตามความคิดเห็น หรือความพึงพอใจของผูที่เขารวม
โครงการในภาพรวม เม่ือพิจารณาแลวพบวาผานเกณฑ จํานวน 13 ขอ และไมผาน จํานวน 1 ขอ 
คือ การประชาสัมพันธเชิญชวนใหเขารวมโครงการมีความชัดเจนทั่วถึง 
  

ระดับความคดิเห็น/ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามพบวา ระบใุนระดับมากที่สุด 
คือ อยากใหมีการจัดโครงการเชนนี้ใหแกบุคคลอื่น ๆ จํานวน 215 คน (65.7%) รองลงมา คือ 
หากมีการจัดโครงการเชนนีอี้ก จะมาเขารวมโครงการดวยและรูสึกคุมคาที่ไดมาเขารวมโครงการ
ในครั้งน้ีประเด็นละ 196 คน (59.9%) และรูวาสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีบทบาทหนาที่สําคญัใน
การสงเสริมความรู ความตระหนักเพื่อความปลอดภัยในการใชพลังงานนิวเคลยีร จํานวน 180 คน 
(55.0%) 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประเด็น 
จํานวน  

(คน) 
1. อยากใหจัดอีก 82 
2. ประชาสัมพันธหนวยงานใหมากกวานี้  65 
3. อยากใหมีการจัดคายใหครบทุกจังหวดั 36 
4. ถามีโอกาสจะไปเขาคายอีกเพราะไดความรูมากมายและสนุกสนาน 36 
5. ถาจัดคายอีกควรใหเวลานานกวานี้จะไดไปบอกเพื่อนไดอยางม่ันใจ 20 
6. มีความตระหนักเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรมากขึ้น 15 
7. การเขาคายทําใหรูจักและเขาใจพลังงานนิวเคลียรมากขึ้น “ไดรูในสิ่งที่เคยรู” 12 
8. อยากใหมีหนังสือนิตยสารหรือวารสารของสํานักงาน 12 
9. อยากใหคนเขาใจเกี่ยวพับพลังงานนิวเคลียรใหมากกวานี้เพราะพลังงาน
นิวเคลียรมีประโยชนมหาศาล  

9 

10. มืสื่อโฆษณาเผยแพร การทําสารคดีทางทีว ี 9 
11. มีการพาไปดูงานของจริง  8 
12. ดําเนินการไดดีมาก 8 
13. จัดกิจกรรมตอยอด 7 
14. อยากใหมีโรงไฟฟาเร็ว ๆ 6 
15. ควรมีการขยายผลไปสูชุมชนดวย 6 
16. อยากใหมีการติดตามผลการดําเนินงานระยะยาว 4 
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ตอนที่ 3  ผลการศึกษาแนวโนมของการกําหนดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ของ
โครงการพัฒนาระบบเฝาระวงัภัยทางรังสีของประเทศไทย และโครงการสราง
ความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร 

 
ขอมูลจากการสนทนากลุมและการสัมภาษณเชิงลึก ผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีนิวเคลียร ไดขอสรุปถึงแนวโนมทิศทางการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของ
ประเทศไทย และการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลยีร ซ่ึงจะนําไปสู
ขอเสนอแนะในการกําหนดแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ของโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัย
ทางรังสีของประเทศไทย และโครงการการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นิวเคลียร  มีรายละเอียดดังประเด็นตอไปนี้ 

  ความรูความเขาใจและเจตคตติอพลังงานนิวเคลยีรของประชาชนทั่วไป 
  ภาพลักษณของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
  แนวโนมทิศทางบทบาทภารกิจของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในอนาคต 
  แนวโนมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียรของประเทศไทย 

 
คณะผูประเมินไดทําการรวบรวม วิเคราะห และสังเคราะห พรอมทั้งสรปุผลการศึกษา

แนวโนมเพ่ือการกําหนดแผนงาน โครงการฯ พรอมกันน้ีผูทรงคุณวฒิุไดใหขอเสนอแนะมาเพื่อ
พิจารณาดวย ในที่น้ีคณะผูประเมินขอนําเสนอความคดิเห็นเกี่ยวกบัประเด็นแนวโนมดังกลาว 
สวนขอเสนอแนะในการพฒันาจะเสนอไวใน บทสรุปและขอเสนอแนะตอไป   

 

3.1  ความรูความเขาใจและเจตคติตอพลังงานนิวเคลียรของประชาชนทั่วไป 
  

ในอดีตที่ผานมาประชาชนคนไทยทัว่ไป มีการรับรูเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรในดานลบ 
จากขาวการรัว่ของโรงไฟฟา ระเบิดปรมาณู รวมทั้งภาพยนตรตาง ๆ จึงทําใหเกิดเจตคตทิี่ไมดี
ตอพลังงานนิวเคลียร เกิดความหวาดกลวั ไมอยากเกี่ยวของหรือกลาวถึง  
  

แตในปจจุบันไดมีการใหขอมูลขาวสารและใหความรูถึงประโยชนของพลังงานนิวเคลียร
มากขึ้น ทําใหประชาชนมีการรับรูในทางที่ถูกตองมากขึ้น แตยังมีขอบเขตเพียงในพื้นที่เปน
กลุมเปาหมาย  
  

ดังคํากลาวของผูทรงคุณวุฒิทานหนึ่งที่ใหขอมูลวา “...การจะใหประชาชนเกิดการยอมรับ
พลังงานนิวเคลียร อาจตองเจาะกลุมเปาหมายที่คาดวาจะมีการสรางโรงงานไฟฟา หรือจัดเปน
จังหวัดนิวเคลยีร เชน  จังหวัดนครนายกที่เคยเปนจังหวัดนิวเคลียร ที่สรางความตระหนักเชิงรุก
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ในครั้งน้ันไดมีการทําสํารวจความคิดเห็นและพบวา ประมาณ รอยละ 70 – 80 เขาใจในเรื่อง
นิวเคลียร และสนับสนุนใหไดมีการใชประโยชนอยางกวางขวางเกิดขึ้นในประเทศไทย ถึงขนาด
ที่วาถาหากจะมีโรงไฟฟานิวเคลียรเกิดขึ้นก็จะสนับสนุน...”  

 
จึงกลาวไดวาความรูความเขาใจเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรดีขึ้น แตยังจํากัดอยูเฉพาะ

กลุมเปาหมายที่ไดรวมโครงการหรือผูที่ศึกษาเกีย่วกบัวิทยาศาสตรนิวเคลียร แตโดยสวนรวม
ประชาชนทัว่ไปมีความรูเกีย่วนิวเคลยีรยงัมีนอย ยังไมเปนที่เขาใจอยางแพรหลาย จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่ตองทําความเขาใจเกี่ยวกับระดับการรบัรูของประชาชนทั่วไปดวย 
  

ระดับการรับรูและความเขาใจของประชาชนตอพลังงานนิวเคลียร สามารถจําแนกไดเปน 
3 ระดับ คือ  
 

ระดับที่หนึ่ง กลุมดานบวก เปนกลุมที่เห็นประโยชนและยอมรับใหมีการใชพลังงาน
นิวเคลยีร หรือการสรางโรงงานนิวเคลยีรในถิ่นที่อยูของตน กลุมน้ีในปจจุบันยังมีนอย แตจะมี
แนวโนมเพ่ิมมากขึ้นหากมีการสรางความตระหนักที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายได 

 
ระดับที่สอง กลุมเปนกลาง รูจักประโยชนและโทษแตไมมีปฏิกิริยาตอการใชพลังงาน

นิวเคลียรอาจมองวาเปนเรื่องไกลตัว ซ่ึงกลุมน้ีมีอยูในประชาชนทัว่ไป 
 

ระดับที่สาม กลุมดานลบ รับรูในดานอันตรายของพลังงานนิวเคลยีร จึงคัดคานและ       
ไมอยากใหมีการใชพลังงานนิวเคลียร กลุมน้ีจะเปนประชาชนทัว่ไปซึ่งยังมีอยูเปนสวนใหญ 
 

ในอนาคตควรไดการทํางานเชิงรุกในการสรางความรู ความเขาใจ เกิดการรับรูทีถู่กตอง
ในการรับรูตอพลังงานนิวเคลียรใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย และพิจารณาระดับการรับรูใน
เบื้องตนของกลุมเปาหมาย เพ่ือประโยชนในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมเพื่อประสิทธิผลบรรลุ
ตามจุดมุงหมาย 
 
3.2  ภาพลักษณของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

  
ภาพลักษณขององคกรในปจจุบันประชาชนทั่วไปยังไมรูจักมากนัก แตมีประชาชน

บางสวน และนักวิชาการทีรู่จักไดมองวาเปนองคกรทีมี่ความเขมแข็งทางวิชาการดาน
วิทยาศาสตรนิวเคลียร แตผูทรงคุณวุฒิเสนอวาสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติควรมภีาพลักษณ       
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ที่เดนชัดในภารกิจหลัก คือ เปนองคกรที่กําหนดมาตรการและการควบคุมกํากบัความปลอดภัย
ดานรังสีและพลังงานนิวเคลียร  

 
ปจจุบันองคกรจะเปนที่รูจักกันดีในกลุมเปาหมายที่ไดเขาโครงการอบรม ซ่ึงมีจํานวน

เพ่ิมขึ้นทุกปและมีเจตคติทีดี่ตอองคกร แตยังเปนประชาชนสวนนอยของประเทศทีไ่ดรับโอกาสนั้น 
จึงควรประชาสัมพันธองคกรใหเปนที่รูจักของประชนทัว่ไป วามีบทบาทภารกิจในเรื่องใด เพ่ือใหมี
ประชาชนมคีวามคุนเคยและเชื่อม่ันวามีหนวยงานที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยดานพลังงาน
นิวเคลียร  

 
สําหรับในอนาคตที่คาดวาพลังงานนิวเคลียรจะเขามามีบทบาทสําคญัในประเทศไทย 

ดังน้ันสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติควรเปนองคกรที่เปนที่รูจัก มีบทบาทสําคัญตอประชาชนทัว่ไป 
นักเรียน นักศกึษา ใหสามารถเขาถึงได เชน อาจมีการจัดตั้งเปนพิพิธภัณฑดานพลังงาน
นิวเคลียรใหเปนแหลงเรียนรูที่มีชีวติ เพ่ือเปนการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรูจักองคกรให
มากขึ้น  

 
ภาพลักษณขององคนอกจากมองในบทบาทหนาที่แลว ควรมีภาพลกัษณทางกายภาพ   

ที่ดี คือ การปรับภูมิทัศนทั้งในดานอาคารสถานที่ สัญลกัษณองคกร หรือแมแตชื่อองคกร ที่
สงเสริมใหประชาชนไดเปลีย่นเจตคติไปในทางบวกตอพลังงานนิวเคลียรดวย รวมทั้งจัดแสดง
ปายชื่อขององคกรใหเดนชดั หรือมีการสรางภาพลักษณขององคกรโดยผานกจิกรรมทางสังคม 
เชน การจัดกิจกรรมการกุศล การรวมทํากิจกรรมทางสังคม เปนตน 

 
นอกจากนี้สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติควรเรงจัดโครงการหรือกิจกรรมประชาสัมพันธ

องคกรเพื่อใหประชาชนทุกภาคสวนในสงัคมไดรับรูและไดรูจักสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมากขึน้ 
เชน การประชาสัมพันธองคกรผานสื่อสารมวลชนอยางตอเน่ือง การเขียนขาวประชาสัมพันธ
กิจกรรมขององคกร การจัดแถลงขาวกอนจัดกิจกรรม การเชิญนักขาวมาทําขาวระหวางการจดั
กิจกรรมขององคกร เปนตน จะเปนการสรางภาพลักษณขององคกรตอสายตาประชาชน 

 
3.3  แนวโนมทิศทางบทบาทภารกิจของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติในอนาคต 
  

บทบาทภารกิจของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในอนาคต ควรมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นจาก
ปจจุบันที่เปนอยู ซ่ึงภารกิจหลักของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีภารกิจหลัก คือ การกําหนด
นโยบายและมาตรการในการควบคุมความปลอดภัยเกี่ยวรังสีและพลังงานนิวเคลียร จึงมีบทบาท
สําคัญที่เปนภารกิจหลักใหมีความแตกตางจากหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับพลงังานนิวเคลียร 
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คือ กําหนดกฎระเบียบขอบังคับการปฏบิัติงาน ของผูใชพลังงานนิวเคลียรใหปฏบิัตติามกฏหมาย 
รวมทั้งปรับปรุงกฏระเบียบใหมีความเหมาะสมทันสมัยสอดคลองกับสถานการณอยูเสมอ ซ่ึง
กฏหมายที่ใชอยูในปจจุบันไมไดแกไขมาหลายปแลว สาํนักงานปรมาณูจึงควรไดมีการทบทวน
และเนนการใหความสําคัญในภารกิจหลัก  
 
3.4  แนวโนมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียรของประเทศไทย 

 
ในอดีตที่ผานมาถึงปจจุบัน วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียรไดเขามามีบทบาทใน

สําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนคนไทยและความเจริญกาวหนาของประเทศอยู
ตลอดเวลา แตประชาชนสวนใหญยังไมคอยไดรับรูและเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียรที่เขามามีบทบาทในชีวติของคนไทย อาทิ การใชรังสีทางการแพทย             
การรักษาโรค ทางการเกษตร คือ การพัฒนาขาวสายพันธุใหม พืชพันธุไมดอกตาง ๆ การถนอม
อาหาร 

 
แนวโนมในอนาคตของประเทศไทยทีเ่ปนประเทศกําลงัพัฒนา มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

มีการพัฒนาดานตางๆ มากขึ้น ประชาชนมีการบริโภคมากขึ้น จึงทําใหมีความตองการใช
เทคโนโลยีนิวเคลียรมากขึ้น รวมทั้งพลังงานที่ไมเพียงพอตองพ่ึงพาประเทศอื่นดานพลังงานอาจ
ทําใหประเทศไทยขาดความมั่นคงทางพลังงาน ที่สวนทางกับความตองการที่มีมากขึ้นอยู
ตลอดเวลา ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นตรงกันทั้งหมดวาแนวโนมในอนาคตประเทศไทย มีความ
จําเปนตองพ่ึงพาพลังงานนิวเคลียรมาทดแทนจึงจะเพียงพอตอความตองการ  

 
จากแนวโนมที่จะเกิดขึ้น สาํนักงานปรมาณูเพ่ือสันติและองคกรที่เกีย่วของ จําเปนตองมี

บุคลากรเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่อาจมีการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร 
สถาบันการศกึษาจําเปนตองสรางนักวิทยาศาสตรนิวเคลียรขึ้นมา ใหเพียงพอกับความตองการ 
ผลิตนักวิทยาศาสตรที่เปนผูรูที่แทจริง มีความทุมเทในการทํางาน ซ่ึงตองใชเวลาอยางนอย 5 ถึง 
10 ป จึงจะผลิตบุคลากรไดตามความตองการ จึงจําเปนตองมีการวางแผนในระยะยาวเพื่อใหมี
บุคลากรที่พอเพียงกับสถานการณดานพลังงานนิวเคลยีรที่เปลีย่นแปลงไป  
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ตอนที่ 4  ผลการศึกษาขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานของสํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันต ิ

 
 คณะผูประเมินไดนําเสนอผลการประเมนิแกบุคลากรของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
เพ่ือใหบุคลากรไดรับทราบผลการประเมนิพรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ
ดําเนินงานของโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย โครงการสรางความ
ตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร และสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีบุคลากรเขา
รับฟงทั้งหมด 33 คน และมีผูใหขอมูล 28 คน (มีบางรายการที่ผูใหขอมูลไมไดตอบแบบสอบถาม) 
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล 
 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

เพศ   
ชาย 6 21.43 
หญิง 22 78.57 

รวม 28 100.00 

อายุ    
นอยกวา 30 ป 4 15.38 
31 – 40 ป 10 38.46 
41 – 50 ป 10 38.46 
มากกวา 50 ป 2 7.69 

รวม 26 100.00 

ระดับการศึกษาสูงสุด   
ต่ํากวาปริญญาตร ี 2 7.41 
ปริญญาตรี 9 33.33 
ปริญญาโท 14 51.85 
ปริญญาเอก 2 7.41 

รวม 27 100.00 
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ขอมูล จํานวน รอยละ 

ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานในสํานักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ   
นอยกวา 5 ป 7 26.92 
5 – 10 ป  1 3.85 
11 -  15 ป 9 34.62 
16 – 20 ป 3 11.54 
21 – 25 ป 2 7.69 
26 – 30 ป  2 7.69 
มากกวา 30 ป   2 7.69 

รวม 26 100.00 

ผูที่มีหนาที่เก่ียวของกับโครงการหรือหนวยงาน   

 ผูประสานงานโครงการ 6 22.22 
 ผูรับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของ
ประเทศไทย 

5 18.52 

 ผูรับผิดชอบโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร  

3 11.11 

 อ่ืนๆ ประกอบดวย ขาราชการ ปส. เจาหนาที่ (ขาราชการ) 
  เจาหนาที่สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติเปนผูดําเนนิการ
กิจกรรมในสวนของการสรางความตระหนัก (จัดอบรม 
สัมมนา) 

  ผูศึกษาโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยฯ 
  ผูสนใจ 
  หัวหนาหนวยงาน 

13 48.15 

รวม 27 100.00 
 
 จากตารางพบวากลุมบคุลากรที่ใหขอมูลสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 78.57 มี
อายุระหวาง 31 -40 ป และ 41 -50 ป จํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 38.46 จบการศึกษาสูงสุดใน
ระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 51.85 มีระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานในสาํนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
ระหวาง 11 -15 ป คิดเปนรอยละ 34.62 และมีหนาที่เกี่ยวของกับหนวยงาน เชน เปนขาราชการ 
เจาหนาที่ ผูสนใจโครงการ คิดเปนรอยละ 48.15 
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ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบเฝาระวงัภัยทางรงัส ี
ของประเทศไทย 

 

ประเด็นขอเสนอแนะ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ระดับความจําเปนในการ 
 พัฒนาโครงการ 

7 
(25.00) 

14 
(50.00) 

7 
(25.00) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

 
บุคลากรสวนใหญเห็นดวยในระดับมากถงึมากที่สุด ในการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบ

เฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย โดยระบุเหตุผลดังน้ี 
1.  การเฝาระวังภัยทางรังสมีีความจําเปน  
2.  ควรสรางความเชื่อม่ันไปถึงประชาชนทั่วไปมากขึน้ 
3.  เทคโนโลยีนิวเคลียรปจจุบันมีบทบาทตอประเทศไทยและโรงไฟฟานิวเคลียรเร่ิมเขา

มามีบทบาทในภูมิภาคอาเซียนในอนาคตอันใกล  จึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบเฝาระวัง
เพ่ิมขึ้น 

4.  แนวโนมการสรางโรงไฟฟาและใชเทคโนโลยีนิวเคลยีรจากประเทศเพื่อนบานมเีพ่ิม
มากขึ้น  ดังน้ันควรมีสถานีเฝาระวังภัยใหครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 

5.  แนวโนมในการนําเทคโนโลยีมาใชประโยชนในหลายๆประเทศ ในภูมิภาคเอเชียมี
เพ่ิมมากขึ้น  

6.  ประชาชนจะไดม่ันใจวาที่ที่เขาอยูไมมีรังสี 
7.  เปนการสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชนเกี่ยวกบัรังสี ซ่ึงจะเปนประโยชนตอ

ประชาชน 
8.  เปนภารกิจของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
9.  เพราะมีความเกี่ยวของโดยตรงกับประชาชนและสิ่งแวดลอม 
10.  เพ่ิงใหระบบการเฝาระวังทางรังสีมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใชงาน

มากที่สุด 
11.  เพ่ิมศักยภาพของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และสามารถทําโครงการใหเขาถึง

ประชาชน 
12.  เพ่ิมสถานีเฝาระวังใหมากขึ้นตามชายแดน 
13.  รองรับการเกิด NPP ประเทศไทยและเฝาระวังเพ่ือนบาน 
14.  อุปกรณและเครื่องมือมีราคาแพงมาก  หากเพิ่มมากเกินไปอาจสงผลตองบประมาณ

ในการดําเนินการตอไปในอนาคต  ควรพจิารณาติดตั้งเฉพาะแนวโนมของการเกิดอุบัติเหตทุี่      
คาดวาจะมีการกระจายของรังสีไปในอากาศมากกวาตดิตั้งไปทั่วประเทศ 
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ประเด็นขอเสนอแนะ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

2. ระดับความจําเปนในการ 
 พัฒนาปจจัยนําเขา เชน  
 บุคลากร งบประมาณ   
 สิ่งอํานวยความสะดวก   

7 
(25.00) 

14 
(50.00) 

2 
(7.14) 

3 
(10.71) 

2 
(7.14) 

 
บุคลากรสวนใหญเห็นดวยในระดับมากถงึมากที่สุด ถึงความจําเปนในการพัฒนาปจจัย

นําเขา เชน บคุลากร งบประมาณ สิ่งอํานวยความสะดวก โดยระบุเหตุผลดังน้ี 
1.  ขาดแคลนบุคลากรและเครื่องมืออํานวยความสะดวกตางๆ 
2.  ควรไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพิม่ขึ้นและใหการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ 
3.  ควรนําบุคลากรที่มีอยูมาดําเนินการอยางคุมคา 
4.  จะทําใหการดําเนินโครงการเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ 
5.  บุคลากรผูปฏิบตัิงานไมเพียงพอ 
6.  บุคลากรและงบประมาณนอย 
7.  ปจจุบันบุคลากรมีผูดูแลศูนยเฝาระวงัภัยทางรังสียังไมเพียงพอ 
8.  เปน Material ที่สําคัญ 
9.  เพ่ิมประสิทธิภาพของบคุลากรที่มีอยู 
10.  หากมีการขยายการดําเนินงานตองมีการพัฒนาปจจุยดังกลาว 

 

ประเด็นขอเสนอแนะ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

3. ระดับความจําเปนในการ 
 พัฒนากระบวนการทํางาน 
 ของโครงการ 

7 
(25.00) 

13 
(46.43) 

5 
(17.86) 

0 
(0.0) 

1 
(3.57) 

 
บุคลากรสวนใหญเห็นดวยในระดับมากถงึมากที่สุด ถึงความจําเปนในการพัฒนา

กระบวนการทํางานของโครงการ โดยระบุเหตุผลดังน้ี 
1.  กระบวนการทํางานไมมีความชัดเจน และไมมีการประเมินผลกระทบและความเสี่ยง

ความพรอม 
2.  ประเทศเพื่อนบานของเรามีการใชและทดลองทางนิวเคลียรเพ่ิมขึ้นอยางมากจึงมี

ความจําเปนในการพัฒนากระบวนการทํางานของโครงการเพื่อประชาชนเกิดความมั่นใจ 
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3.  ผูบริหารระดับสูงของ ปส. ควรใหการสนับสนุนและใหความรวมมือมากขึ้น เชน
วิทยากร หากสงแตเด็กจะขาดความมั่นใจจากผูที่เราไมถายทอดความรูและการไมยอมรับและ
ตอตานตามมา 

4.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององคกร 
5.  มีการทดลองในประเทศเพื่อนบาน  ควรไปตั้งไวตามจังหวัดใกลๆชายแดน 
6.  ไมมีความชัดเจนของโครงการ 
7.  ตองรวมมือกัน  

 

ประเด็นขอเสนอแนะ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

4. ระดับความสําเร็จการ 
 ดําเนินงานของโครงการ 

5 
(17.86) 

10 
(35.71) 

9 
(32.14) 

2 
(7.14) 

1 
(3.57) 

 
บุคลากรสวนใหญเห็นมีความเห็นวา ระดับความสําเร็จการดําเนินงานของโครงการอยูใน

ระดับปานกลางหรือมาก โดยระบุเหตุผลดังน้ี 
1.  กลุมเปาหมายไมเห็นความจําเปนและความสําคัญ  และรูสึกวาไกลตวั 
2.  เปนการสรางความมั่นใจของประชาชน 
3.  เปนไปตามแผน 
4.  ไมเห็นประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ ควรมีการศึกษาวาโครงการใหประโยชนแก

ประชาชนไดอยางไร   
5.  สามารถดําเนินงานเฝาระวังภัยทางรงัสีผานเครือขายสถานีเฝาระวังตามภูมิภาคตางๆ 
6.  อยูในชวงเริ่มตนการดําเนินงาน 

 
5.  ปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีดังน้ี 

1.  กระบวนการทางราชการในการจัดซื้อจัดจาง ความคลองตัวของระบบการบริหาร
งบประมาณ 

2.  ความรู ความชํานาญของบุคลากรตองสงเสริมและพัฒนาเพิ่มขึ้นและควรมีการ
ทบทวนอยูบอยๆ 

3.  ความรูความเขาใจในความจําเปนของการมีระบบเปาระวังภาครฐัและประชาชนมีนอย 
4.  บุคลากรขาดแคลน สถานีเฝาระวังภัยยังไมครอบคลุม 
5.  การประชาสัมพันธนอย 
6.  ผูบริหารของปส.ไมคอยใหการสนับสนุน คดิแตเพียงวาไมใชหนาที่ ควรผลักดัน

ผูบริหารออกหนามากขึ้นไมใชน่ังเฝาแตหอง (บางกลุมงาน)   
7.  ยังขาดประสบการณและความรูในองคกรเพราะเพิง่เริ่มปฏิบัติงาน 
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8.  เรื่องความเขาใจของประชาชน จํานวนบุคลากร 
 
6.  ขอเสนอแนะอื่น ๆ อาทิ ภาพของการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาโครงการในอนาคต มีดังน้ี 

1.  การนําความรูสูชุมชน เพ่ือเพ่ิมเครือขายในดานความมั่นคงและปลอดภัย 
2.  การจัดทําโครงการควรคํานึงถึงประโยชนที่ประชาชนจะไดรับและแสดงผลใหปรากฏ

อยางชัดเจน 
3.  ควรมีการติดตามและประเมินผล 
4.  ควรมีการประเมินความคุมคาใหเห็นชัดเจนขึ้น  เน่ืองจากเปนโครงการที่ใชเงิน

งบประมาณมากอาจเปนการประเมินในเชิงของการทําแบบจําลองหากเกิดอุบัติเหตุจะสงผล
กระทบอยางไร 

5.  ควรมีหองทดลองทางรังสีเคลื่อนที่เพ่ือเจาหนาที่จะไดเขาปฏิบตัิงานในพื้นที่ไดรวดเร็ว
และทันเวลา 

6.  ควรประชาสัมพันธใหมากขึ้น 
7.  ปจจุบันโครงการไดพัฒนาการเฝาระวังกับทางรังสขีองประเทศใหมีประสิทธิภาพระดับ

ที่นาสนใจแตควรเพิ่มเติมในสวนของการเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินทางรังสี 
 
 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทยใน
ประเด็นตาง ๆ มีดังน้ี 1) จํานวนผูใหขอมูลสวนใหญรอยละ 50 แสดงความคดิเห็นวามีความ
จําเปนในการพัฒนาโครงการอยูในระดับมาก โดยระบุเหตุวาโครงการนี้เปนโครงการที่เกี่ยวของ
กับความปลอดภัยของประชาชน และมีแนวโนมของการใชพลังงานนิวเคลียรมากขึ้น 2) จํานวน
ผูใหขอมูลสวนใหญรอยละ 50 แสดงความคิดเห็นวามีความจําเปนในการพัฒนาปจจัยนําเขาของ
โครงการทั้งในดานบุคลากร งบประมาณ สิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก โดยระบุเหตวุา
ปจจุบันบุคลากรยังขาดแคลน ควรใชบุคลากรใหคุมคา และหาแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางานของบุคลากรใหเพ่ิมมากขึ้น 3) จํานวนผูใหขอมูลสวนใหญรอยละ 46.43 แสดงความ
คิดเห็นวามีความจําเปนในการพัฒนากระบวนการทํางานของโครงการอยูในระดับมาก โดยระบุ
เหตุวากระบวนการทํางานในปจจุบันยังไมชัดเจน ยังขาดการประเมินผลและความเสี่ยง ควรมี 
การใหความรวมมือกัน 4) จํานวนผูใหขอมูลสวนใหญรอยละ 35.71 แสดงความคิดเห็นวาการ
ดําเนินการในโครงการนี้ประสบความสําเร็จอยูในระดับมาก  
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ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการสรางความตระหนัก 
ดานวิทยาศาตรและเทคโนโลย ี

 

ประเด็นขอเสนอแนะ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1. ระดับความจําเปนในการพัฒนาโครงการ 
 สรางความตระหนักดานวทิยาศาตรและ 
 เทคโนโลยี   

13 
(46.43) 

11 
(39.29) 

3 
(10.71) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

 
บุคลากรสวนใหญเกินรอยละ 80 มีความเห็นอยูในระดับมากถึงมากที่สุด ถึงความจําเปน

ในการพัฒนาโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาตรและเทคโนโลยี โดยระบุเหตุผลดังน้ี 
1.  ควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจ 
2.  จะทําใหการดําเนินงานบรรลวุัตถุประสงคและเปาหมายที่จะทําใหประชาชนไดรับรูถึง

ภารกิจของสนง. และมีความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลยีร 
3.  ประชาชนโดยทั่วไปยังขาดความรูความเขาใจ 
4.  เปนความจําเปนของประเทศ 
5.  เปนภารกิจของสนง. 
6.  เพ่ือสรางความเขาใจ 
7.  เพ่ือสรางความรูความเขาใจแกประชาชน ซ่ึงเปนโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน 
8.  ไมครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ 
9.  ใหประชาชนทั่วไปทราบบทบาทความสําคัญของนิวเคลียร 

 

ประเด็นขอเสนอแนะ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

2. ระดับความจําเปนในการพัฒนาปจจัยนําเขา  
 เชน บุคลากร งบประมาณ และ 
 สิ่งอํานวยความสะดวก   

7 
(25.00) 

12 
(42.86) 

3 
(10.71) 

4 
(14.29) 

1 
(3.57) 

 
บุคลากรเกินกวาครึ่งมีความเห็นอยูในระดับมากถึงมากที่สุด ถึงความจําเปนในการพัฒนา

ปจจัยนําเขา เชน บุคลากร งบประมาณ และสิ่งอํานวยความสะดวก โดยระบุเหตุผลดังน้ี 
1.  กลุมเปาหมายยังไมมีความรูที่ตองการสื่อสาร 
2.  เจาหนาที่ประชาสัมพันธควรมีความรูดานการสื่อสารและประชาสมัพันธ 
3.  ควรเพิ่มบคุลากร งบประมาณ 
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4.  ปจจุบันยังคงขาดแคลนปจจัยดังกลาว 
5.  เปนงานที่จําเปนที่ตองมีบุคลากรและงบประมาณที่เพียงพอ 
6.  เพ่ิมประสิทธิภาพของบคุลากรได 
7.  เพ่ือใหการดําเนินงานของโครงการเปนไปอยางตอเน่ืองมีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นขอเสนอแนะ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

3. ระดับความจําเปนในการพัฒนา 
 กระบวนการทํางานของโครงการ 

5 
(17.86) 

16 
(57.14) 

3 
(10.71) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

 
บุคลากรสวนใหญเกินรอยละ 80 มีความเห็นอยูในระดับมากถึงมากที่สุด ถึงความจําเปน

ในการพัฒนากระบวนการทํางานของโครงการ โดยใหเหตุผลดังน้ี 
1.  ปจจุบันบุคลากรของโครงการไมไดเปนผูดําเนินการเอง  เปนแตใชระบบจัดจางการ

ดําเนินงานทุกกิจกรรมในหนวยงานเอกชนทั้งสิ้น 
2.  เปนเครื่องมือที่จะสื่อสารการทํางานของโครงการ 
3.  เพ่ือประชาสัมพันธ 
4.  เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่น และควรมีการปรับและการพัฒนาการดําเนิน

โครงการทุกป 
 

ประเด็นขอเสนอแนะ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

4. ระดับความสําเร็จการดําเนินงานของ 
 โครงการ 

1 
(3.57) 

17 
(60.71) 

7 
(25.00) 

1 
(3.57) 

0 
(0.0) 

 
บุคลากรเกินกวาครึ่งมีความเห็นวา ความสําเร็จการดําเนินงานของโครงการอยูในระดับ

มากถึงมากที่สุด แตก็มีสวนหนึ่งที่เห็นวาอยูในระดับปานกลาง โดยระบุเหตผุลดังน้ี 
1.  กลุมเปาหมายซ้ํากลุมเดิมจึงทําใหไมเปนตวัแทนประชาชนอยางแทจริง 
2.  ไดรับความรวมมือจากทุกฝาย 
3.  มีความสําเร็จตามแผน 
4.  ควรรวมมือใหสําเร็จ 
5.  กลุมเปาหมายซ้ํากลุมเดิม จึงทําใหไมเปนตัวแทนประชาชนอยางแทจริง 
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5.  ปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีดังน้ี 
1.  การประชาสัมพันธขององคกรยังไมตรงจุดตามภารกิจของหนวยงาน 
2.  ความรูและการประชาสมัพันธของบุคลากรควรพัฒนา 
3.  งบประมาณไมเพียงพอ งานดําเนินไมครอบคลุม 
4.  บุคลากรทีจ่ะใหความรูยงัไมเพียงพอ และตรงตามความตองการ สวนใหญเปน            

นักประชาสัมพันธทั่วไปอาจไมเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ควรนํานักวทิยาศาสตรไปเรียนรูเทคนิคการ
ประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5.  บุคลากรยงัขาดแคลน 
6.  ประชาชนยังยึดติดกับภาพลบ และยังไมเขาใจมากเทาไร 
 

6.  ขอเสนอแนะอื่นๆ อาทิ ภาพของการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาโครงการในอนาคต มีดังน้ี 
1.  การประชาสัมพันธขององคกรยังไมตรงจุดตามภารกิจของหนวยงาน 
2.  ความรวมมือของคนในองคกรตองมากกวานี ้และใหความสําคัญกับโครงการมากขึ้น 
3.  ตองการใหมีการสรางความตระหนักแกประชาชนทั่วไปมากขึ้น นอกเหนือจาก

นักเรียนและขยายขอบเขตการดําเนินงานใหครอบคลมุทั่วประเทศ 
4.  ปรับวิธีการเพื่อใหขอมูลเขาถึงประชาชน 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ในประเด็นตาง ๆ มีดังน้ี 1) จํานวนผูใหขอมูลสวนใหญรอยละ 46.43 แสดงความคิดเห็นวามี
ความจําเปนในการพัฒนาโครงการอยูในระดับมากที่สดุ โดยระบุเหตุวาโครงการนี้ควรมีการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจและรบัรูถึงภารกิจของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และขยาย
พ้ืนที่ใหครอบคลุมทัว่ประเทศ 2) จํานวนผูใหขอมูลสวนใหญรอยละ 42.86 แสดงความคิดเห็นวา 
มีความจําเปนในการพัฒนาปจจัยนําเขาของโครงการทั้งในดานบุคลากร งบประมาณ สิ่งอํานวย
ความสะดวก อยูในระดับมาก โดยระบุเหตุวาบุคลากรควรไดรับการพัฒนาความสามารถในการ
สื่อสารใหประชาชนเขาใจ ควรเพิ่มจํานวนของบุคลากรและงบประมาณ 3) จํานวนผูใหขอมูลสวน
ใหญรอยละ 57.14 แสดงความคิดเห็นวามีความจําเปนในการพัฒนากระบวนการทํางานของ
โครงการอยูในระดับมาก โดยระบุเหตวุาควรมีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการทํางานทุกป 
เพ่ือทําใหการทํางานสามารถสื่อสารใหประชาชนไดเขาใจ 4) จํานวนผูใหขอมูลสวนใหญรอยละ 
60.71 แสดงความคิดเห็นวาการดําเนินการในโครงการนี้ประสบความสําเร็จอยูในระดับมาก 
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ และสํานักงานปรมาณูเพือ่สันติ 
 

ประเด็นขอเสนอแนะ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1. ระดับความจําเปนในการพัฒนา 
 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

17 
(60.71) 

8 
(28.57) 

1 
(3.57) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

 
บุคลากรสวนใหญเกินรอยละ 80 มีความเห็นอยูในระดับมากถึงมากที่สุด ถึงความจําเปน

ในการพัฒนาสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โดยระบุเหตผุลดังน้ี 
1.  ควรจะมีการพัฒนาสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในทกุดานใหมีคนรูจักและควรมกีาร

ประชาสัมพันธ 
2.  สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติลาหลังมาก 
3.  เปนสรางภาพองคกรใหมีความนาสนใจ 
4.  เปนหนวยงานเดียวดานพลังงานปรมาณู 
5.  เพ่ือสรางความเขมแข็งของหนวยงาน 
 

ประเด็นขอเสนอแนะ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

2. ระดับความจําเปนในการพัฒนาปจจัย 
 นําเขา เชน บุคลากร  งบประมาณ และ 
 สิ่งอํานวยความสะดวก   

11 
(39.29) 

10 
(35.71) 

2 
(7.14) 

1 
(3.57) 

1 
(3.57) 

 
บุคลากรเกินกวาครึ่งมีความเห็นวา มีความจําเปนในการพัฒนาปจจัยนําเขา เชน 

บุคลากร งบประมาณ และสิ่งอํานวยความสะดวก โดยระบุเหตุผลดังน้ี 
1.  การทํางานของบุคลากรตองการทีมทํางาน 
2.  คนตองมีคุณภาพมากอน มีจิตมุงบรกิาร 
3.  ควรมีปจจัยจูงใจใหบุคลากรทํางานกับปส. 
4.  จะทําใหการดําเนินงานในดานตางๆ เกิดประสิทธภิาพมากที่สุด 
5.  บุคลากรทีมี่อยูเพียงพอแลวแตขาดคณุภาพ 
6.  บุคลากรไมเพียงพอ 
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ประเด็นขอเสนอแนะ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

3. ระดับความจําเปนในการพัฒนา 
 กระบวนการทํางานของโครงการ 

10 
(35.71) 

10 
(35.71) 

4 
(14.29) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

 
บุคลากรเกินกวาครึ่งมีความเห็นวา ความจําเปนในการพัฒนากระบวนการทํางานของ

โครงการอยูในระดับมากถงึมากที่สุด โดยระบุเหตุผลดังน้ี 
1.  การทํางานซ้ําซอนและไมชัดเจน และความชัดเจนของนโยบาย 
2.  เปนหนวยงานหลักของประเทศจะตองสามารถใหความมั่นใจกับประชาชนได 
3.  สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เปนหนวยงานเดียวแตกระบวนการทํางานไมเปนระบบ 
 

ประเด็นขอเสนอแนะ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

4. ระดับความสําเร็จการดําเนินงานของ 
 โครงการ 

4 
(14.29) 

8 
(28.57) 

9 
(32.14) 

2 
(7.14) 

0 
(0.0) 

 
บุคลากรสวนใหญมีความเห็นวา สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีความสาํเร็จการดําเนินงาน

อยูในระดับปานกลาง โดยระบุเหตุผล ดังน้ี 
1.  เปนภาพรวมองคกร ซ่ึงภาพรวมยังไมคอยดี 
2.  ยังไมเปนที่รูจักของประชาชนเทาทีค่วร 
 

5.  ปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีดังน้ี 
1.  การใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลยีรยังไมเกิดขึ้น ประชาชนทั่วไปยังไมเขาใจการ

ทํางาน 
2.  การทําความเขาใจในสํานกังานปรมาณูเพ่ือสันติ ความรวมมือของบุคลากร 
3.  คนในองคกรไมสามัคคี การพัฒนาองคกรจึงยังไมเกิดขาดระบบสารสนเทศ ระบบ

ขวัญกําลังใจ 
4.  ทัศนคตขิองบุคลากรในองคกร การเห็นภาพในอนาคตดวยกัน การรวมแรงรวมใจ 
5.  บุคลากรภายในไมใหความรวมมือ,ผูบริหารขาดวิสัยทัศนในการชกัจูงคนภายใน 
6.  ประชาชนไมคอยรูจักและไมคอยเขาใจการทํางานของหนวยงาน 
7.  สื่อยังไมเขาถึง 
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6.  ขอเสนอแนะอื่น ๆ อาทิ ภาพของการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาโครงการในอนาคต มีดังน้ี 
1.  ควรจัดโครงสรางใหชัดเจน 
2.  นโยบายของผูบริการไมชัดเจน เปลี่ยนแปลงบอย  ระบบการทํางานของสวนกลางใน

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ลาชา ซับซอน ยุงยาก ตองเกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากรเสยี
เปนสวนใหญ 

3.  ประชาสัมพันธใหเพ่ิมขึน้ เพ่ิมสถานีเฝาระวังตามชายแดนและโรงไฟฟานิวเคลยีรใน
อนาคต 

4.  ปรับปรุงภูมิทศันของสนง.ใหชัดเจน สะดุดตา  
5.  ปรับปรุงองคกรใหมหมด 
6.  พัฒนาการกํากับดูแลเพื่อความปลอดภัยการนําพลังงานปรมาณู (พลังงานนิวเคลียร)

มาใชในเชิงรกุ 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการและสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ในประเด็นตาง ๆ   

มีดังน้ี 1) จํานวนผูใหขอมูลสวนใหญรอยละ 60.71 แสดงความคิดเห็นวามีความจําเปนในการ
พัฒนาโครงการและสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติอยูในระดับมากที่สุด โดยระบุเหตวุาควรมีการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจและรบัรูถึงภารกิจของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ือสรางภาพ
ขององคกรใหนาสนใจ และสรางความเขมแข็งใหแกหนวยงาน 2) จํานวนผูใหขอมูลสวนใหญ     
รอยละ 39.29 แสดงความคิดเห็นวามีความจําเปนในการพัฒนาปจจัยนําเขาของโครงการทั้งใน
ดานบุคลากร งบประมาณ สิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก โดยระบุเหตวุาบุคลากรควรมี
จิตมุงบริการ มีแรงจูงใจในการทํางาน  ควรเพิ่มจํานวนของบุคลากรและพัฒนาบคุลากรใหทํางาน
อยางมีประสิทธภิาพเพิ่มขึน้ 3) จํานวนผูใหขอมูลสวนใหญรอยละ 35.71 แสดงความคิดเห็นวา       
มีความจําเปนในการพัฒนากระบวนการทํางานของโครงการอยูในระดับมาก และมากที่สุดซึ่งมี
จํานวนเทากนั โดยระบุเหตุวาภาพรวมขององคกรยังไมคอยดี และยังไมเปนที่รูจักของประชาชน
เทาที่ควร 4) จํานวนผูใหขอมูลสวนใหญรอยละ 32.14 แสดงความคิดเห็นวาการดําเนินการใน
โครงการนี้ประสบความสําเร็จอยูในระดับปานกลาง  
 
 



สรุปและขอเสนอแนะ 
 
สรุปผลการประเมิน 

 
วิธีการดําเนินงาน 
 
เน่ืองดวย สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.)  มีพันธกิจที่สําคัญ คอื 1) เสนอแนะนโยบาย

และแผนยุทธศาสตรดานพลังงานนิวเคลยีรเพ่ือนําไปสูการปฎิบัติทีเ่ปนรูปธรรม 2) บริหารจัดการ
ดานพลังงานนิวเคลียรใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 3) เปนหนวยงานกลางในการติดตอ
ประสานงานทั้งภายในและตางประเทศดานพลังงานนิวเคลียร และ 4) สรางความตระหนักดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลงังานนิวเคลยีรใหแกประชาชน  

 
ดังน้ันเพ่ือใหไดขอมูลที่สะทอนผลการดําเนินงานของ ปส. จึงไดจัดใหมีการประเมินผล

การดําเนินงานของโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย และโครงการสราง
ความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลยีร ประจําปงบประมาณ 2552 ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคของการประเมิน เพ่ือ 1) ติดตามและประเมินผลการการดําเนินงาน และ 2)  ศึกษา
แนวโนมของการกําหนดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ของโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัย
ทางรังสีของประเทศไทย และโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นิวเคลียร  คณะผูประเมินกําหนดขอบเขตของการประเมินจาก TOR โดยดําเนินการประเมินผล
การดําเนินงานของโครงการทั้งสอง ในปงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551- กันยายน 2552) โดย
ประเด็นหลักที่ศึกษาคือการบรรลุของผลการดําเนินการตามวตัถุประสงค ผลกระทบของโครงการ 
และแนวโนมของการกําหนดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ของโครงการ  และทําการติดตาม
ผลการดําเนินงานของทั้ง 2 โครงการในปงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553)   
กรอบการประเมินครั้งน้ี ใชระเบียบวิจัยเชิงประเมิน โดยประยุกตหลกัการประเมนิเชิงระบบ ซ่ึง
เปนการประเมินเพ่ือการตัดสินใจ ประกอบกับการประเมินผลกระทบ  ดังน้ี 

 
  การประเมินปจจัยนําเขา (Input) ไดแก บุคลากร พิจารณาในดานปริมาณและ

คุณลักษณะ งบประมาณในการดําเนินงาน และสิ่งอํานวยความสะดวก  
 

  การประเมินกระบวนการ (Process) ไดแก  ประสิทธิภาพในการดําเนินงานเปนไป
ตามแผนและสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงาน  ตลอดจน ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน   
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  การประเมินผลการดําเนินงาน (Product)  ไดแก การบรรลุตามวัตถุประสงคของ
โครงการ ความพึงพอใจของผูรับบริการตอหนวยงาน/โครงการ    ผลการดําเนินงานรวมกับภาคี
เครือขาย และความคุมคาของการดําเนินงาน    

 

  การประเมินผลกระทบ (Impact) ไดแก ผลที่เกิดขึ้นจากดําเนินงานของหนวยงานทั้ง
ดานบวก  และดานลบ 
 

ผลการประเมินโครงการ 
 
ผลการประเมนิโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย ประจําป

งบประมาณ 2552  พิจารณาตามเกณฑการประเมินแลว อยูในระดับดี สวน ผลการประเมิน
โครงการความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร ประจําปงบประมาณ 2552 
พิจารณาตามเกณฑการประเมินแลว อยูในระดับดีเยี่ยม รายละเอียดปรากฏดังน้ี 

 

โครงการ 

 Input  
Process 

 Output  Impact 

การตัด 
สิน 

บุคลากร 
งบ 

ประมาณ 

ส่ิงอํานวย
ความ
สะดวก 

กระบวน 
การ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลกระทบ
(ความคุมคา) จํานวน 

คุณ 
ลักษณะ 

โครงการ
พัฒนาระบบ
เฝาระวังภัย
ทางรังสีของ
ประเทศไทย 

ไมเพียงพอ เหมาะสม เพียงพอ เพียงพอ เหมาะสม บรรลุผลการ
ดําเนินงาน 

ทางบวก 
(มีความคุมคา) 

ระดับดี 

โครงการ
สรางความ
ตระหนัก
ดาน

วิทยาศาสตร
และ

เทคโนโลยี
นิวเคลียร 

 

เพียงพอ เหมาะสม เพียงพอ เพียงพอ เหมาะสม บรรลุผลการ
ดําเนินงาน 

ทางบวก 
(มีความคุมคา) 

ระดับดี
เยี่ยม 
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลหลักที่เกีย่วของ จากผูทรงคุณวุฒิและจากการ
เก็บขอมูลภาคสนาม  เพ่ือนํามาสูการเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัย
ทางรังสีของประเทศไทย และโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นิวเคลียร รวมทั้งบทบาทภารกิจสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ คณะผูประเมินไดนําเสนอแนว
ทางการดําเนินการที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
 
1.  แนวทางการพัฒนาโครงการระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย 
 

ผลการประเมนิโครงการระบบเฝาระวังภัยทางรงัสีของประเทศไทย ที่ดําเนินการที่ผานมา
พบวาผานเกณฑการประเมินเกือบทุกประเด็น และผลการดําเนินงานสามารถบรรลุวตัถุประสงค
ของโครงการในระดับดี แตเพ่ือใหเกิดการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น มีความตอเน่ือง และสอดคลองกับ
สถานการณดานพลังงานนิวเคลียรที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผลจากการสังเคราะหขอมูลทัง้จาก
การสอบถาม การสัมภาษณ และการสนทนากลุม จึงมีขอเสนอแนะตอการพัฒนาโครงการระบบ
เฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย ดังตอไปน้ี 
 

การพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรงัสี เพ่ือใหเกิดประสทิธิผลควรมีแนวทางดังน้ี 
 
1.  ควรเพิ่มสถานีเฝาระวังใหพอเพียง ครอบคลุมพ้ืนทีข่องประเทศไทย รวมทั้งพ้ืนที่

ชายฝงที่ติดตอกับประเทศเพื่อนบาน  
 
2.  กําหนดพื้นที่ในการเฝาระวังแตละแหง โดยนิยามระบบเฝาระวังในแตละสถานีเฝา

ระวังใหชัดเจน จากเหตุผลในการเลือกสถานที่ตั้งสถานีวาเฝาระวังรงัสีที่เกิดจากแหลงใด เชน รังสี
ในธรรมชาติ รังสีที่เกิดจากมนุษยผลติขึน้มา โรงไฟฟานิวเคลียร เหตุผลที่จําเปนตองนิยาม
ความหมายของการเฝาระวงัใหชัดเจน เพ่ือกําหนดมาตรการและเกณฑตัดสินระดับรังสีจากพื้นที่
การเฝาระวังที่แตกตางกันไป 

 
3.  สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานในภูมิภาคทั่วประเทศ การพัฒนาระบบ         

เฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย ควรทําในระบบเครือขายและไมควรจัดตั้งหนวยงานเพิ่ม
ขึ้นมาอีก แตควรสรางเครอืขายความรวมมือกับสถาบนัที่มีอยูในภูมิภาค อาทิ สถาบันการศึกษา 
กระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  จากขอมูลปจจุบันพบวาในทุกจังหวัดมีตําแหนงรองผูวาราชการสาย
วิทยาศาสตร ควรมีการประสานความรวมมือระหวางสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติกับจังหวัดทั่ว
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ประเทศไทย จะทําใหงายตอการประสานความรวมมือในระดับสถาบนั และเปนชองทางที่ชวยให
เขาถึงประชาชนไดครอบคลุมทั้งประเทศมากยิ่งขึ้น 
 

4.  มีการวิเคราะหผลการเฝาระวังรังสีอยางเปนระบบและตอเน่ือง พรอมนําเสนอขอมูล
แกประชาชนและผูเกี่ยวของไดรับทราบอยางตอเน่ืองและทัว่ถึง จะชวยสรางความมั่นใจดานความ
ปลอดภัยแกประชาชน และเปนเสริมสรางภาพลักษณขององคกรใหเดนชัดขึ้น 

   
2.  แนวทางการพัฒนาโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
     นิวเคลียร 
 

ผลการประเมนิโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร       
ที่ผานมาอยูในระดับดีเยี่ยม แตเพ่ือใหเกิดการพัฒนาการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร เพ่ือใหเกิดประสิทธภิาพ เขาถึงประชาชนทุกกลุมเปาหมาย มีความคุมคา
และยั่งยืน จึงมีขอเสนอนะแนวทางดังตอไปน้ี 

 
1.  กําหนดแผนระยะยาว (Road map)  การสรางความตระหนักใหประชาชนยอมรับ

พลังงานนิวเคลียร และเกิดความยั่งยืน จําเปนตองใชวธิีการปลูกฝงซ่ึงตองการระยะเวลาที่นาน
เพียงพอและตอเน่ือง สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ควรสราง Road map กิจกรรมการดําเนินงาน
พรอมกําหนดตัวชี้วัด ระยะยาว 5-10 ป ไวอยางชัดเจน 

 
2.  เตรียมความพรอมดานบุคลากร  ปจจุบันความรูเกีย่วกับพลังงานนิวเคลียร ประชาชน

มีความเขาใจวาเปนเรื่องวชิาการที่ยากซับซอน ควรมีการเตรียมบคุลากรที่เปนนักวิทยาศาสตรที่
สามารถสื่อสารใหประชาชนทั่วไปเขาใจได สามารถอธิบายเรื่องซับซอนทางวิทยาศาสตรให
ประชาชนชาวบานสามารถเขาใจไดงาย อาจเรียกวา “นักวิทยาศาสตรนิเทศ” หรือ “นักสื่อสาร
วิทยาศาสตรนิวเคลียร”  

 
3.  สรางเครือขายความรวมมือ  ประสานความรวมมือกับหนวยงานสื่อสารมวลชน 

สถาบันการศกึษา หนวยงานระดับจังหวดั เพ่ือประชาสัมพันธองคกรและสรางความตระหนักที่
ถูกตองแกประชาชนในการสรางเครือขายความรวมมือ ในการใหขอมูลขาวสารและสรางความ
ตระหนัก โดยเนนกลุมเปาหมายที่จะเปนแกนนําได เชน ครูแกนนําในโรงเรียน ผูนําชุมชน            
ใชวธิีการอบรม หรือศึกษาดูงาน เพ่ือปรับเจตคติ สงเสริมใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง ทีจ่ะนํา
ความรูไปขยายผลถึงนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเปนชองทางสื่อสารขอมูลขาวสารที่
กระจายอยูทั้งประเทศอีกทางหนึ่ง 



 
รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 -122- 

4.  กําหนดเปาหมายหลักที่ชัดเจน เปาหมายการสรางความตระหนักและประชาสมัพันธ
องคกร ควรมีเปาหมายหลักสอง ประการ คือ 

4.1  ประชาชนมีแหลงเรียนรูดานพลังงานนิวเคลียรครบวงจร 
4.2  ประชาชนใหความรวมมือ สนับสนุนการใชพลังงานนิวเคลียร และมีจิตสํานกึ

ดานความปลอดภัยดวย 
 
5.  ปรับวิธีการประชาสัมพันธและสรางความตระหนัก 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและเขาถึงประชาชนทุกกลุม ควรมีแนวทางประชาสัมพันธ
และสรางความตระหนักดังน้ี 

 
5.1  วิเคราะหกลุมเปาหมาย  (Target audiences)  

การสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร ควรครอบคลมุ 
ประชาชนทุกกลุมเปาหมาย ทุกชวงวัยและทุกกลุมประชาชน คือ เยาวชน วัยทํางาน และผูสูงอายุ 
จึงทําใหเกิดผลในดานสรางความเขาใจและมีเจตคติทีดี่ เพราะผูรับผลกระทบจากการมีพลังงานจะ
เปนประชาชนทุกเพศทุกวยั ควรมีการวเิคราะหและจัดประเภทของกลุมเปาหมายกอนดําเนินการ 
ตามกลุมดังทีก่ลาวมา คือ กลุมดานบวก กลุมเปนกลาง และกลุมดานลบ  เพ่ือจะไดมีวิธีสราง
ความตระหนักที่แตกตางกัน ตามความแตกตางเจตคตพ้ืินฐานของแตละกลุม หรือวิเคราะหอายุ
กลุมเปาหมายเพื่อจัดกิจกรรมสอดคลองกับความสนใจ  

 
มีขอเสนอในการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจของกลุมเปาหมายไดดังน้ี 

 
กลุมอายุนอยกวา 15 ป: เนนการประชาสัมพันธสรางความรูผานสื่อที่มุงให

สาระความรูและความบันเทิง เชน  สื่อการตูน การสรางละครทีต่ัวเอกของเรื่องทํางานเกี่ยวกับ
พลังงานนิวเคลียร หรือสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ สรางการรับรูพลังงานสะอาด 

 
อายุ 16-40 ป: Social media/ รวมกจิกรรม/สื่อที่เปนเครือขายทาง

อินเทอรเน็ต เชน face book, hi 5 และสรางการมีสวนรวม/การจูงใจดวยการเนนการอธิบายเชิง
เหตุผล นําแกนนําศึกษาดูงาน 

 
อายุ มากกวา 40 ป: ศึกษาตามอัธยาศัยโดยจัดใหมีแหลงเรียนรูที่

หลากหลายวธิ ี   
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5.2  การกําหนดพื้นที่ในการสรางความตระหนักและประชาสัมพันธ  
พ้ืนที่ในการดําเนินการควรกําหนดไวในสองลักษณะ คือ 
1)  การสรางความรูความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร ให

ครอบคลุมประชาชนทั้งประเทศ ควรกําหนดเปนนโยบายที่ชัดเจนทีต่องทําอยางสม่ําเสมอ มี
วิธีการทีเ่ขาถงึประชาชนกลุมใหญ และตองอยางตอเน่ือง  

2)  การเจาะจงพื้นที่พิเศษทีค่าดวาจะเปนที่ตั้งโรงไฟฟานิวเคลียร  ซ่ึงตองให
ความสําคัญมากเปนพิเศษ อาจจัดตั้งเปนจังหวัดนิวเคลยีร ที่ตองใชวธิีการเขาถึงแกนนําในพื้นที่
ไดเพ่ือใหเกิดการยอมรับกอน จึงขยายผลไปยังประชาชนทั่วไปในพืน้ที่  

 
5.3  กําหนดเน้ือหาสาระในการใหความรู 

เน้ือหาสาระที่จะทําใหประชาชนเกิดความตระหนัก รับรูที่ถูกตอง ควรครอบคลุม
สาระสําคัญสองประการ คือ ความสําคัญและประโยชนของพลังงานนิวเคลียรในชีวติ และจิตสํานึก
ดานความปลอดภัย สรางความมั่นใจในความปลอดภัยของการใชพลงังานนิวเคลียร 

 
เน้ือหาสาระที่ใหแกประชาชน ควรเปนเนือ้หาถึงความสําคัญและประโยชนของ

รังสีและพลังงานนิวเคลียรทีใ่ชอยูในชวีิตประจําวัน เปนสาระเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใกลตวั 
ประชาสัมพันธเรื่องงายๆ กอน เพ่ือใหประชาชนไดรับรูและเปลี่ยนเจตคตไิปในทางที่ถูกตอง  

  
ประเด็นที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการสรางความตระหนักคือ ตองมีการบูรณา

การสาระการเรียนรูเกี่ยวรังสีและพลังงานนิวเคลียร เขาไปในหลักสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐานตั้งแต
ระดับชั้นประถมศึกษา โดยเริ่มจากเรื่องงายๆที่ใกลตวัใหนักเรียนไดรูจักวารังสีและพลังงาน
นิวเคลียรเกี่ยวของอยางไรบางในชีวติประจําวัน  เม่ือถึงระดับชั้นที่สงูขึ้นก็ใหเน้ือหาที่เปนเชิง
วิชาการมากขึน้ เพ่ือสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองและเกิดการรบัรูในทางที่เปนประโยชน 

 
5.4  กิจกรรมและชองทางการสื่อสาร  วธิกีารสื่อสารควรใชชองทางการสื่อสารที่

สามารถเจาะทุกกลุมเปาหมายอยางทั่วถึงและครอบคลุม การเผยแพรและประชาสัมพันธ จําเปน 
ตองใชสื่อและวิธีการที่นาสนใจ สามารถเขาถึงประชาชนไดทุกกลุมเปาหมาย โดยมีชองทางการ
สื่อสารและกิจกรรมดังน้ีคือ 

  สื่อความรู ควรเปนสื่อการตูน บทเรยีนงายๆ นิยายวทิยาศาสตรทีน่าสนใจไม
มีตัวอักษรมากเกินไป  

  กิจกรรมทางสังคมที่เปดโอกาสใหประชาชนและนักเรียนไดมีการเขาถึงและ
รูจักพลังงานงานนิวเคลียรและสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  ไดแก การประกวดเรียงความพลังงาน
นิวเคลียรชิงทนุการศึกษา  กิจกรรมตอบปญหานิวเคลยีร เวที Olympic nuclear ระดับประเทศ 
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การจัดตั้งพิพิธภัณฑนิวเคลยีรที่สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ การมีกิจกรรมทางสังคมเปนหนทาง
หน่ึงที่จะสรางความเขาใจใหประชาชนได 

  การเปดตัวใหเปนที่รูจักสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โดยจัดใหมีกิจกรรมเปด
โอกาสใหนักเรียน นักศึกษาและประชาชนผูสนใจไดเขามาศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรูดวย 

  การรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการบรรจุสาระการเรียนรูเรือ่งรังสีและ
พลังงานนิวเคลียรเขาในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พรอมทั้งมีการเตรียมบุคลากรครูใหมี
ความรูความสามารถในการสอนทั้งในดานเนื้อหาสาระ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหนาสนใจ การใชสื่อและอุปกรณ และหากมีการจัดอบรมครูก็ควรมีการมอบใบประกาศนียบตัร 
เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจแกผูที่มาเขารับการอบรมดวย  

  สื่อมวลชน  (Social media) ควรใหความรูแกสื่อมวลชน ใหมีสวนรวมใน
กิจกรรม 

  ศึกษาดูงานรวมกัน ประสานขอความรวมมือในการใหความรูแกประชาชน 
ผานชองทาง Cable T.V. สถานีโทรทัศน สถานีวิทย ุวทิยุชุมชน หอกระจายขาว การเลือกใชสือ่
พ้ืนบานใหเหมาะสมกับแตละทองถิ่น การเขียนขาวเพือ่การประชาสมัพันธใหสามารถดึงดูดความ
สนใจของประชาชนได การขอพื้นที่จัดมุมสรางความตระหนักและประชาสัมพันธในเวทีสาธารณะ 
ที่หนวยงานรฐัหรือเอกชนจัดขึ้น 

 
3.  แนวทางการพัฒนาสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
 
 ภารกิจ บทบาท และแผนการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ที่เหมาะสม
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะขึ้นในอนาคต ม้ีอเสนอแนะแนวทางดังน้ี 
 
 1.  สรางเสริมภาพลักษณขององคกร โดยเนนการประชาสัมพันธองคกร ปรับปรุง
ภาพลักษณทางกายภาพของสํานักงาน มีกิจกรรมทางสังคม เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึง รูจัก
องคกร เขาใจ มีความรูความเขาใจดานพลังงานนิวเคลยีร กิจกรรมมีความตอเน่ืองและย่ังยืน ซ่ึง
ไดเสนอแนวทางไวในการประชาสัมพันธและสรางความตระหนักทีไ่ดกลาวมาแลว 
  

2.  ควรมีการทบทวนภารกจิมาตรการ กฏหมาย และแนวทางการควบคุมกํากับความ
ปลอดภัยในการใชรังสี ใหมีความเปนมาตรฐานสากล สอดคลองกับสถานการณดานพลังงาน
นิวเคลียรนิวเคลียร   

 
3.  จัดทําแผนระยะยาวเปน Road map ดานพลังงานนิวเคลียรในระยะ 5- 20 ป เพ่ือ

วางแผนอัตรากําลังบุคลากร กําหนดมาตรการดานความปลอดภัย และสรางความตระหนักให
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ประชาชนเหน็ความสําคัญและเกิดความมั่นใจในความปลอดภัย เพ่ือรองรับพลังงานนิวเคลียรทีจ่ะ
มีขึ้นในอนาคต  

นอกจากนี้ตองจัดทําแผนระยะสั้นเพ่ือรองรับแผนระยะยาว ใหเกิดการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม โดยกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จการดําเนินงาน ยุทธวธิีทีจ่ะทําใหบรรลุ
เปาหมาย การกํากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน งบประมาณที่สอดคลองกับภารกิจ 

 
4.  วางแผนเรื่องอัตรากําลังบุคลากรทั้งทางปริมาณและคุณภาพ คือมีการเตรียม

บุคคลากรใหมีความเพียงพอ มีจิตสํานึกดานความปลอดภัย มีความเขมแข็งทางวิชาการดาน
พลังานนิวเคลยีร เพ่ือรองรับอนาคตหากมีการสรางโรงไฟฟานิวเคลยีร เตรียมความพรอม
บุคลากร ทั้งดานการวางแผนอัตรากําลังใหเพียงพอรองรับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคคลากร
ดานวิชาการใหมีความพรอม   
  

5.  เปนผูนําทางความคิดใหความรูที่ถูกตองดานพลังงานนิวเคลียรที่เขาใจงายกับสงัคม  
  

6.  ทํางานอยางตอเน่ือง สงเสริมงานวจัิย เผยแพรผลงานที่เกิดจากผลพลังงานนวิเคลียร
หรือการใชพลงังานในที่ตางๆ ทั่วโลกอยางตอเน่ือง 
  

7.  ปลูกฝงจิตสํานึกดานความปลอดภัย และความรูเรือ่งนิวเคลียรกบัการใชพลังงาน 
ใหแกประชาชนตั้งแตยังเปนเยาวชน 

 
8.  การสนับสนุนทุนวิจัย ทนุการศึกษา เพ่ือสงเสริมใหสรางความรูเกี่ยวพลังงาน

นิวเคลียร และเปนการประชาสัมพันธองคกรใหเปนที่รูจัก  
 

การกาํหนดภารกิจของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบ 
เฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย และโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร เพ่ือใหสอดคลองกับแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงดานพลังงานนิวเคลยีรที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล  จากผลการศกึษาแนวโนมของการกําหนดแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรม จึงขอเสนอรูปแบบการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติดังแสดงในภาพตอไปน้ี 
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รูปแบบการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติในอนาคต 
 
 
 
 
 

             สรางระบบความสัมพันธเครือขาย       
กําหนดมาตรการ 

การเฝาระวงัทางรังส ี

                                        สราง            ควบคุม 
    ความตระหนัก                กํากับติดตาม 
 

 
กิจกรรมผานเครือขาย 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ยึดหลักการ  เขาถึง – เขาใจ – ตอเน่ือง - ยั่งยืน 
 
 
 

 

สถาบันการศกึษา 

จิตสํานึกของประชาชน (สังคม) 

สํานักงาน 
ปรมาณูเพื่อสันติ 

หนวยงาน
ระดับจังหวัด 

ผูนําชุมชน 

ผูนํานักเรียน ตระหนักในความ
รับผิดชอบรวมกัน 

ครูแกนนํา 

สื่อมวลชน 

มีการ 
ประสานงาน 
และกํากับ 
ติดตามที่ดี 

ส่ือสารสนทนา
อยางตอเนื่อง 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผูทรงคุณวฒิุในการสนทนากลุมและสัมภาษณเชิงลึก 

 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/ สังกัด 

ศ.ดร.ชัยวัฒน  ตอสกุลแกว เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
นางประไพพิศ  สุปรารภ ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการดานพลังงานปรมาณ ู
นายบํารุง  ไตรมนตรี อดีตหัวหนาฝายประชาสัมพันธ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ศ.ดร.อรุณี  วงศปยะสถติย อาจารยภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป              

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รศ.พรรณี  พักคง อาจารยภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รศ.ดร.ดวงรัตน  อินทร อาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยและสิ่งแวดลอม 

คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
นายสุพิณ  ปญญามาก สํานักงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟานิวเคลยีร 

กระทรวงพลังงาน  
นายปฐม  แหยมเกต ุ อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ 

อดีตรองเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
รศ.นเรศร  จันทนขาว อาจารยภาควิชานิวเคลียรเทคโนโลย ี                      

คณะวศิวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     
ผศ.ดร.บุปผา  เมฆศรีทองคํา อาจารยสาขาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
นอ.ประภาส   สอนใจดี กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  

กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง 
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ภาคผนวก 2 

เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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ประเด็นการสนทนากลุมและสัมภาษณเชิงลึก 
ผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร 

 
  ในปจจุบันประชาชนไทยโดยทั่วไป มีความรูความเขาใจและเจตคตเิกี่ยวกับพลังงาน

นิวเคลียรเปนอยางไร มีเรื่องใดที่ตองเนนการทําความเขาใจเปนพิเศษ 
 

  แนวโนมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียรของประเทศไทยจะเปนไปใน
ทิศทางใด  

 
  ความคุมคาของโครงการทั้งสองนี้ควรพิจาณาจากประเด็นใด และจะมีแนวทาง

อยางไรโครงการจึงจะมีความคุมคามากที่สุด 
 

  แนวทางในการเผยแพรโครงการทั้งสองโครงการ และประชาสัมพันธหนวยงาน
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ใหเปนที่รูจักและเขาถึงประชาชนไดทุกกลุมเปาหมายอยางทั่วถึง โดย
พิจารณาในดานความเปนประโยชนและความเปนไปได  

 
  ทิศทางและแนวโนมการดําเนินการของโครงการทั้งสองโครงการ และภารกิจบทบาท

ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในอนาคตควรเปนอยางไร  
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แบบสอบถามบุคลากรที่รับผิดชอบ 
โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังทางรังสีของประเทศไทย  

 
ตอนที่ 1   การประเมินดานปจจัยนําเขาของโครงการฯ 
 
1.  ทานมีความเขาใจหลักการและวตัถุประสงคของโครงการฯ มากนอยเพียงใด  

ในปงบประมาณ 2552 

 1 เขาใจ 
 1.1 หลักการคือ…………………………………………………………. 

1.2 วัตถุประสงค  คือ …………………………………………………. 
  2 ไมเขาใจ  เพราะ  ………………………………………………………. 

 
ในปงบประมาณ 2553 

 1 เขาใจ 
 1.1 หลักการคือ…………………………………………………………. 

1.2 วัตถุประสงค  คือ …………………………………………………. 
  2 ไมเขาใจ  เพราะ  ………………………………………………………. 

 
2.  ทานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังทางรังสีของประเทศไทย  

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมากนอยเพียงใด 
 

ในปงบประมาณ 2552 

   มีมากและสามารถใหคาํปรึกษาได 
  มีมากพอที่จะทํางานในความรับผิดชอบใหบรรลเุปาหมายได 
  มีพอสมควร แตยังตองการที่ปรึกษา 
  มีนอยและตองการไดรับการอบรมฟนฟู 
  ไมมีเลย 
 

ในปงบประมาณ 2553 

   มีมากและสามารถใหคาํปรึกษาได 
  มีมากพอที่จะทํางานในความรับผิดชอบใหบรรลเุปาหมายได 
  มีพอสมควร แตยังตองการที่ปรึกษา 
  มีนอยและตองการไดรับการอบรมฟนฟู 
  ไมมีเลย 
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3.  ทานมีความรูสึกอยางไรในการทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบโครงการฯ 
 ในปงบประมาณ 2552 

  กระตือรือรนอยากทํา เพราะเห็นเปนโครงการที่มีประโยชน 
  ทําเพราะเปนบทบาทหนาที่ 
  ลําบากใจที่ตองทําหนาที่ 

ในปงบประมาณ 2553 

  กระตือรือรนอยากทํา เพราะเห็นเปนโครงการที่มีประโยชน 
  ทําเพราะเปนบทบาทหนาที่ 
  ลําบากใจที่ตองทําหนาที่ 
 
4.  ทานมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับโครงการฯ ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือไม  

ในปงบประมาณ 2552 

   เพียงพอ 
  ไมเพียงพอ  เพราะ……………………………………………………………….. 

ในปงบประมาณ 2553 
   เพียงพอ 

  ไมเพียงพอ  เพราะ……………………………………………………………….. 
 
5.  งบประมาณที่ทานไดรับสําหรับใชในการดําเนินงานโครงการฯ มีความเพียงพอหรือไม 

ในปงบประมาณ 2552 
  เพียงพอ 
  ไมเพียงพอ  สิ่งที่ตองการคือ ........................................................................ 

ในปงบประมาณ 2553 

  เพียงพอ 
  ไมเพียงพอ  สิ่งที่ตองการคือ ........................................................................ 

 
6.  การเบิกจายงบประมาณมีขั้นตอนทียุ่งยากซับซอนหรือไม  
 ในปงบประมาณ 2552 

 ไมซับซอน 
 ซับซอน  สิ่งที่เปนปญหาคือ............................................................................... 

ในปงบประมาณ 2553 

 ไมซับซอน 
  ซับซอน  สิ่งที่เปนปญหาคือ............................................................................... 
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7.  การเบิกจายงบประมาณสามารถดําเนินการไดทันกับเวลาที่กําหนดไวตามแผนงานหรือไม 
  

ในปงบประมาณ 2552 

  ทัน 
 ไมทัน เพราะ...……………………………………………………………………….. 

 
ในปงบประมาณ 2553 

  ทัน 
 ไมทัน เพราะ...……………………………………………………………………….. 

 
8.  วัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินโครงการฯ ที่อยูในสภาพที่ใชงานไดจริง มีจํานวนเพียงพอ 

หรือไม   
  

ในปงบประมาณ 2552 

  เพียงพอตอการใชงานไดจริง 
 ไมเพียงพอ  สิ่งที่ตองการคอื……………………………………………………… 

ในปงบประมาณ 2553 

  เพียงพอตอการใชงานไดจริง 
 ไมเพียงพอ  สิ่งที่ตองการคอื……………………………………………………… 

 
ตอนที่ 2  การประเมินปจจัยดานกระบวนการดําเนินงานโครงการฯ 
 
1.  ทานไดจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการฯ หรือไม 
    

 ปงบประมาณ 2552 

  ทํา 
 ไมทํา เพราะ...………………………………………………………… 

 
 ปงบประมาณ 2553 

  ทํา 
 ไมทํา เพราะ...………………………………………………………… 
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2.  ทานสามารถดําเนินงานโครงการฯ ไดตามแผนที่กําหนดไว มากนอยเพียงใด 
ปงบประมาณ 2552 

 มากกวา 80 % ของงานที่ระบุไวในแผน 
 50-80 % ของงานที่ระบุไวในแผน 

  นอยกวา 50%  ของงานที่ระบุไวในแผน 
     ไมสามารถดําเนินงานไดตามที่ระบุไวในแผนเลย  เพราะ…………………. 

ปงบประมาณ 2553 

 มากกวา 80 % ของงานที่ระบุไวในแผน 
 50-80 % ของงานที่ระบุไวในแผน 

  นอยกวา 50%  ของงานที่ระบุไวในแผน 
     ไมสามารถดําเนินงานไดตามที่ระบุไวในแผนเลย  เพราะ…………………. 
 

3. ทานไดรับความรวมมือในการดําเนินโครงการฯ จากหนวยงานหรือบุคคลากรทีเ่กี่ยวของมาก
นอยเพียงใด 

ปงบประมาณ 2552 

 มากกวา 80 % ของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการฯ 
 50-80 % ของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการฯ 

  นอยกวา 50%  ของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการฯ 
     ไมไดใหความรวมมือเลย  เพราะ…………………. 

ปงบประมาณ 2553 

 มากกวา 80 % ของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการฯ 
 50-80 % ของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการฯ 

  นอยกวา 50%  ของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการฯ 
     ไมไดใหความรวมมือเลย  เพราะ…………………. 
 

4. ทานมีกระบวนการกํากบัติดตามการดําเนินงานโครงการฯ ใหเปนไปตามแผนหรือไม 
  ปงบประมาณ 2552 

  ไมมี เพราะ…………………. 
  มี   ดําเนินการอยางไร 
 จากการดําเนินการดังกลาวทานมีปญหา อยางไร…………………………………….. 
  ปงบประมาณ 2553 

  ไมมี เพราะ…………………. 
  มี   ดําเนินการอยางไร 
 จากการดําเนินการดังกลาวทานมีปญหา อยางไร…………………………………….. 
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5. ทานมีปญหาและอุปสรรคในการประสานงานกับหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของ หรือไม 
  

ปงบประมาณ 2552 

  ไมมี  
      มี   ปญหาและอุปสรรคคืออะไร ทานมีวิธีแกไขอยางไร และระดับความสําเร็จที่

เกิดขึ้นเปนอยางไร โดยใชเกณฑตอไปน้ี 
    สําเร็จ  หมายถึง  แกปญหาไดทุกปญหา 
    สําเร็จบางสวน  หมายถึง  แกปญหาไดบางปญหา 

   ไมสําเร็จ หมายถึง   แกปญหาไมไดทุกปญหา 
 

ปญหาและอุปสรรค วิธีการแกไข ระดับความสําเร็จ 
1. 
 

  สําเร็จ 

 สําเร็จบางสวน 

 ไมสําเร็จ 

2. 
 
 

  สําเร็จ 

 สําเร็จบางสวน 

 ไมสําเร็จ 

3. 
 
 

  สําเร็จ 

 สําเร็จบางสวน 

 ไมสําเร็จ 

 
ปงบประมาณ 2553 

  ไมมี  
      มี   ปญหาและอุปสรรคคืออะไร ทานมีวิธีแกไขอยางไร และระดับความสําเร็จที่

เกิดขึ้นเปนอยางไร โดยใชเกณฑตอไปน้ี 
    สําเร็จ  หมายถึง  แกปญหาไดทุกปญหา 
    สําเร็จบางสวน  หมายถึง  แกปญหาไดบางปญหา 

   ไมสําเร็จ หมายถึง  แกปญหาไมไดทุกปญหา 
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ปญหาและอุปสรรค วิธีการแกไข ระดับความสําเร็จ 
1. 
 

  สําเร็จ 

 สําเร็จบางสวน 

 ไมสําเร็จ 

2. 
 
 

  สําเร็จ 

 สําเร็จบางสวน 

 ไมสําเร็จ 

3. 
 
 

  สําเร็จ 

 สําเร็จบางสวน 

 ไมสําเร็จ 

 
6. ทานมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการฯ หรือไม 

ปงบประมาณ 2552 
  ไมมี  เพราะ……………………………………………………. 

      มี   ปญหาและอุปสรรคคืออะไร ทานมีวิธีแกไขอยางไร และระดับความสําเร็จที่
เกิดขึ้นเปนอยางไร โดยใชเกณฑตอไปน้ี 

    สําเร็จ  หมายถึง  แกปญหาไดทุกปญหา 
    สําเร็จบางสวน  หมายถึง  แกปญหาไดบางปญหา 

   ไมสําเร็จ หมายถงึ  แกปญหาไมไดทุกปญหา 
 

ปญหาและอุปสรรค วิธีการแกไข ระดับความสําเร็จ 

1. 
 
 

  สําเร็จ 

 สําเร็จบางสวน 

 ไมสําเร็จ 

2. 
 

 

  สําเร็จ 

 สําเร็จบางสวน 

 ไมสําเร็จ 

3. 
 

 

  สําเร็จ 

 สําเร็จบางสวน 

 ไมสําเร็จ 

ปงบประมาณ 2553 

  ไมมี  เพราะ…………………………………………………….. 
      มี   ปญหาและอุปสรรคคืออะไร ทานมีวิธีแกไขอยางไร และระดับความสําเร็จที่

เกิดขึ้นเปนอยางไร โดยใชเกณฑตอไปน้ี 
    สําเร็จ  หมายถึง  แกปญหาไดทุกปญหา 
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    สําเร็จบางสวน  หมายถึง  แกปญหาไดบางปญหา 
   ไมสําเร็จ หมายถึง  แกปญหาไมไดทุกปญหา 
 

ปญหาและอุปสรรค วิธีการแกไข ระดับความสําเร็จ 

1. 
 
 

  สําเร็จ 

 สําเร็จบางสวน 

 ไมสําเร็จ 

2. 
 

 

  สําเร็จ 

 สําเร็จบางสวน 

 ไมสําเร็จ 

3. 
 

 

  สําเร็จ 

 สําเร็จบางสวน 

 ไมสําเร็จ 

 
7.  ทานคิดวามีปจจัยใดบางที่สงผลตอความสําเร็จของโครงการฯ 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 
ตอนที่ 3  การประเมินผลผลิตและความคุมคาของโครงการฯ 
 
1.  ทานคิดวาโครงการนี้มีประสิทธิภาพเพียงพอในการเฝาระวังทางรังสีแกประชาชนในทุก

ภูมิภาคของประเทศไทยไดหรือไม  
 
 ปงบประมาณ 2552 

   ไมได 
   ได ในระดับ   มากที่สุด  มาก   ปานกลาง 
      นอย  นอยที่สุด
เพราะ……………………………………………………………..................................................... 
 
 ปงบประมาณ 2553 
   ไมได 
   ได ในระดับ   มากที่สุด  มาก   ปานกลาง 
      นอย  นอยที่สุด
เพราะ……………………………………………………………..................................................... 
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2. ทานคิดวาโครงการนี้สามารถเสริมสรางความเชื่อม่ันในการบริหารจัดการดานความปลอดภัย
ในการใชพลังงานปรมาณูของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ

 

 ปงบประมาณ 2552 

   ไมได 
   ได ในระดับ   มากที่สุด  มาก   ปานกลาง 
      นอย  นอยที่สุด
เพราะ……………………………………………………………..................................................... 
 

 ปงบประมาณ 2553 

   ไมได 
   ได ในระดับ   มากที่สุด  มาก   ปานกลาง 
      นอย  นอยที่สุด
เพราะ……………………………………………………………..................................................... 
 
3. ทานคิดวาโครงการฯ มีผลกระทบตอภาพลักษณและทศันคตติอสํานกังานปรมาณูเพ่ือสันติ 

ไดหรือไมสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติหรือไม (ทั้งดานบวกและดานลบ) 
 

 ปงบประมาณ 2552 

   ไมมี 
         มี      โปรดระบุ ................................................ 
 

 ปงบประมาณ 2553 
   ไมมี 
         มี      โปรดระบุ .................................................... 
 
4. ทานคิดวาผลกระทบทีต่ามมาจากโครงการฯ ตอประชาชนและสังคมมีหรือไมและอยางไร (ทั้ง

ดานบวกและดานลบ) 
 

 ปงบประมาณ 2552 
 ไมมี 

         มี      โปรดระบุ...................................... 
 

 ปงบประมาณ 2553 

 ไมมี 
         มี      โปรดระบุ................................................ 
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5. ทานคิดวาโครงการฯ มีผลกระทบตอหนวยงานอ่ืน ๆ หรือไม (ทั้งดานบวกและดานลบ) 
  

ปงบประมาณ 2552 

 ไมมี 
         มี      โปรดระบุหนวยงานที่ไดรับผลกระทบ และผลกระทบที่
หนวยงานนั้นไดรับ................................................................................................................... 
   

ปงบประมาณ 2553 

 ไมมี 
         มี      โปรดระบุหนวยงานที่ไดรับผลกระทบ และผลกระทบที่
หนวยงานนั้นไดรับ................................................................................................................... 
 
6.  ทานคิดวาผลที่ไดคุมคาตอการดําเนินโครงการฯ หรือไม  
  

ปงบประมาณ 2552 
   ไมคุมคา เพราะ......................................................................................... 
    คุมคา เพราะ.............................................................................................. 

 
ปงบประมาณ 2553 

   ไมคุมคา เพราะ....................................................................................... 
    คุมคา เพราะ.............................................................................................. 
 
7.  ทานคิดวาการดําเนินพัฒนาระบบเฝาระวังทางรังสขีองประเทศไทย สํานักงานปรมาณูเพ่ือ

สันต ิในอนาคตควรมีลักษณะอยางไร 
................................................................................................................................................. 
 
8.  ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่น ๆ 
.................................................................................................................................................  
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แบบสอบถามบุคลากรทีรั่บผิดชอบ 
โครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร  

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 

ตอนที่ 1   การประเมินดานปจจัยนําเขาของโครงการฯ 
 

1.  ทานมีความเขาใจหลักการและวตัถุประสงคของโครงการฯ มากนอยเพียงใด  
ในปงบประมาณ 2552 

 1 เขาใจ 
 1.1 หลักการคือ…………………………………………………………. 

  1.2 วัตถุประสงค  คือ ………………………………………………….. 
  2 ไมเขาใจ  เพราะ…………………………………………………………. 

 
ในปงบประมาณ 2553 

 1 เขาใจ 
 1.1 หลักการคือ…………………………………………………………. 

  1.2 วัตถุประสงค  คือ ………………………………………………….. 
  2 ไมเขาใจ  เพราะ…………………………………………………………. 

 

2.  ทานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมากนอยเพียงใด 

 

ในปงบประมาณ 2552 

   มีมากและสามารถใหคาํปรึกษาได 
  มีมากพอที่จะทํางานในความรับผิดชอบใหบรรลเุปาหมายได 
  มีพอสมควร แตยังตองการที่ปรึกษา 
  มีนอยและตองการไดรับการอบรมฟนฟู 
  ไมมีเลย 

 

ในปงบประมาณ 2553 

   มีมากและสามารถใหคาํปรึกษาได 
  มีมากพอที่จะทํางานในความรับผิดชอบใหบรรลเุปาหมายได 
  มีพอสมควร แตยังตองการที่ปรึกษา 
  มีนอยและตองการไดรับการอบรมฟนฟู 
  ไมมีเลย 
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3.  ทานมีความรูสึกอยางไรในการทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบโครงการฯ 
 
 ในปงบประมาณ 2552 

  กระตือรือรนอยากทํา เพราะเห็นเปนโครงการที่มีประโยชน 
  ทําเพราะเปนบทบาทหนาที่ 
  ลําบากใจที่ตองทําหนาที่ 

 
ในปงบประมาณ 2553 

  กระตือรือรนอยากทํา เพราะเห็นเปนโครงการที่มีประโยชน 
  ทําเพราะเปนบทบาทหนาที่ 
  ลําบากใจที่ตองทําหนาที่ 
 
4.  ทานมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัตงิานที่เกี่ยวของกับโครงการฯ ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือไม  
 ในปงบประมาณ 2552 

 เพียงพอ 
 ไมเพียงพอ  เพราะ……………………………………………………. 

 
ในปงบประมาณ 2553 

   เพียงพอ 
  ไมเพียงพอ  เพราะ……………………………………………………….. 

 
5.  งบประมาณที่ทานไดรับสําหรับใชในการดําเนินงานโครงการฯ มีความเพียงพอหรือไม 
 
 ในปงบประมาณ 2552 

  เพียงพอ 
  ไมเพียงพอ  สิ่งที่ตองการคือ …………………………………………….. 

 
ในปงบประมาณ 2553 

  เพียงพอ 
  ไมเพียงพอ  สิ่งที่ตองการคือ ……………………………………………… 
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6.  การเบิกจายงบประมาณมีขั้นตอนทียุ่งยากซับซอนหรือไม  
 ในปงบประมาณ 2552 

 ไมซับซอน 
  ซับซอน  สิ่งที่เปนปญหาคือ……………………………………………… 

 
ในปงบประมาณ 2553 

 ไมซับซอน 
  ซับซอน  สิ่งที่เปนปญหาคือ………………………………………………. 

 
7.  การเบิกจายงบประมาณสามารถดําเนินการไดทันกับเวลาที่กําหนดไวตามแผนงานหรือไม 
 
 ในปงบประมาณ 2552 

  ทัน 
 ไมทัน เพราะ...……………………………………………………………………… 

 
ในปงบประมาณ 2553 

  ทัน 
 ไมทัน เพราะ……………………………………………………………………….. 

 
8.  วัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินโครงการฯ ที่อยูในสภาพที่ใชงานไดจริง มีจํานวนเพียงพอ 

หรือไม   
 ในปงบประมาณ 2552 

  เพียงพอตอการใชงานไดจริง 
  ไมเพียงพอ  สิ่งที่ตองการคือ……………………………………………………. 

 
ในปงบประมาณ 2553 

  เพียงพอตอการใชงานไดจริง 
  ไมเพียงพอ  สิ่งที่ตองการคือ……………………………………………………. 
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ตอนที่ 2  การประเมินปจจัยดานกระบวนการดําเนินงานโครงการฯ 
 

1. ทานไดจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการฯ หรือไม 
 ปงบประมาณ 2552 

  ทํา 
 ไมทํา เพราะ...……………………………………………………………………… 

ปงบประมาณ 2553 

  ทํา 
 ไมทํา เพราะ...……………………………………………………………………… 

 

2. ทานสามารถดําเนินงานโครงการฯ ไดตามแผนที่กําหนดไว มากนอยเพียงใด 
 ปงบประมาณ 2552 

 มากกวา 80 % ของงานที่ระบุไวในแผน 
 50-80 % ของงานที่ระบุไวในแผน 

  นอยกวา 50%  ของงานที่ระบุไวในแผน 
     ไมสามารถดําเนินงานไดตามที่ระบุไวในแผนเลย  เพราะ 
 ปงบประมาณ 2553 

 มากกวา 80 % ของงานที่ระบุไวในแผน 
 50-80 % ของงานที่ระบุไวในแผน 

  นอยกวา 50%  ของงานที่ระบุไวในแผน 
     ไมสามารถดําเนินงานไดตามที่ระบุไวในแผนเลย  เพราะ 
 

3. ทานไดรับความรวมมือในการดําเนินโครงการฯ จากหนวยงานหรือบุคคลากรทีเ่กี่ยวของมาก
นอยเพียงใด 

 ปงบประมาณ 2552 

 มากกวา 80 % ของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการฯ 
 50-80 % ของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการฯ 

  นอยกวา 50%  ของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการฯ 
     ไมไดใหความรวมมือเลย  เพราะ 
 ปงบประมาณ 2553 

 มากกวา 80 % ของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการฯ 
 50-80 % ของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการฯ 

  นอยกวา 50%  ของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการฯ 
     ไมไดใหความรวมมือเลย  เพราะ 
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4. ทานมีกระบวนการกํากบัติดตามการดําเนินงานโครงการฯ ใหเปนไปตามแผนหรือไม 
  ปงบประมาณ 2552 

  ไมมี  เพราะ …………………………………………………………… 
  มี   ดําเนินการอยางไร……………………………………………………. 
 จากการดําเนินการดังกลาวทานมีปญหา อยางไร……………………………… 
 
  ปงบประมาณ 2553 

  ไมมี  เพราะ …………………………………………………………… 
  มี   ดําเนินการอยางไร……………………………………………………. 
 จากการดําเนินการดังกลาวทานมีปญหา อยางไร……………………………… 
 
5. ทานมีปญหาและอุปสรรคในการประสานงานกับหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของ หรือไม 
  
  ปงบประมาณ 2552 

   ไมมี  
      มี   ปญหาและอุปสรรคคืออะไร ทานมีวิธีแกไขอยางไร และระดับ

ความสําเร็จทีเ่กิดขึ้นเปนอยางไร โดยใชเกณฑตอไปน้ี 
    สําเร็จ  หมายถึง  แกปญหาไดทุกปญหา 
    สําเร็จบางสวน  หมายถึง  แกปญหาไดบางปญหา 

   ไมสําเร็จ หมายถึง   แกปญหาไมไดทุกปญหา 
 

ปญหาและอุปสรรค วิธีการแกไข ระดับความสําเร็จ 
1. 
 

  สําเร็จ 

 สําเร็จบางสวน 

 ไมสําเร็จ 

2. 
 
 

  สําเร็จ 

 สําเร็จบางสวน 

 ไมสําเร็จ 

3. 
 
 

  สําเร็จ 

 สําเร็จบางสวน 

 ไมสําเร็จ 
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ปงบประมาณ 2553 

   ไมมี  
      มี   ปญหาและอุปสรรคคืออะไร ทานมีวิธีแกไขอยางไร และระดับ

ความสําเร็จทีเ่กิดขึ้นเปนอยางไร โดยใชเกณฑตอไปน้ี 
    สําเร็จ  หมายถึง  แกปญหาไดทุกปญหา 
    สําเร็จบางสวน  หมายถึง  แกปญหาไดบางปญหา 

   ไมสําเร็จ หมายถึง  แกปญหาไมไดทุกปญหา 
 

ปญหาและอุปสรรค วิธีการแกไข ระดับความสําเร็จ 
1. 
 

  สําเร็จ 

 สําเร็จบางสวน 

 ไมสําเร็จ 

2. 
 
 

  สําเร็จ 

 สําเร็จบางสวน 

 ไมสําเร็จ 

3. 
 
 

  สําเร็จ 

 สําเร็จบางสวน 

 ไมสําเร็จ 

 
6. ทานมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการฯ หรือไม 
 ปงบประมาณ 2552 

   ไมมี  เพราะ 
................................................................................................................................................. 

      มี   ปญหาและอุปสรรคคืออะไร ทานมีวิธีแกไขอยางไร และระดับ
ความสําเร็จทีเ่กิดขึ้นเปนอยางไร โดยใชเกณฑตอไปน้ี 

    สําเร็จ  หมายถึง  แกปญหาไดทุกปญหา 
    สําเร็จบางสวน  หมายถึง  แกปญหาไดบางปญหา 

   ไมสําเร็จ หมายถึง  แกปญหาไมไดทุกปญหา 
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ปญหาและอุปสรรค วิธีการแกไข ระดับความสําเร็จ 

1. 
 
 

  สําเร็จ 

 สําเร็จบางสวน 

 ไมสําเร็จ 

2. 
 

 

  สําเร็จ 

 สําเร็จบางสวน 

 ไมสําเร็จ 

3. 
 

 

  สําเร็จ 

 สําเร็จบางสวน 

 ไมสําเร็จ 

  
 ปงบประมาณ 2553 
   ไมมี  เพราะ 
............................................................................................................................................. 
   มี   ปญหาและอุปสรรคคืออะไร ทานมีวิธีแกไขอยางไร และระดับ
ความสําเร็จทีเ่กิดขึ้นเปนอยางไร โดยใชเกณฑตอไปน้ี 
    สําเร็จ  หมายถึง  แกปญหาไดทุกปญหา 
    สําเร็จบางสวน  หมายถึง  แกปญหาไดบางปญหา 

   ไมสําเร็จ หมายถึง   แกปญหาไมไดทุกปญหา 
 
 

ปญหาและอุปสรรค วิธีการแกไข ระดับความสําเร็จ 

1. 
 
 

  สําเร็จ 

 สําเร็จบางสวน 

 ไมสําเร็จ 

2. 
 

 

  สําเร็จ 

 สําเร็จบางสวน 

 ไมสําเร็จ 

3. 
 

 

  สําเร็จ 

 สําเร็จบางสวน 

 ไมสําเร็จ 
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7. ทานคิดวามีปจจัยใดบางที่สงผลตอความสําเร็จของโครงการฯ 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 
ตอนที่ 3  การประเมินผลผลิตและความคุมคาของโครงการฯ 
 

1. ทานคิดวาโครงการนี้สามารถสรางพื้นฐานความรู ความเขาใจและความระหนักดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียรแกประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทยไดหรือไม  

 
 ปงบประมาณ 2552 

   ไมได 
   ได ในระดับ   มากที่สุด  มาก   ปานกลาง 
      นอย  นอยที่สุด
เพราะ……………………………………………………………..................................................... 
 
 ปงบประมาณ 2553 

   ไมได 
   ได ในระดับ   มากที่สุด  มาก   ปานกลาง 
      นอย  นอยที่สุด
เพราะ……………………………………………………………..................................................... 
 
2. ทานคิดวาโครงการนี้สามารถเสริมสรางความเชื่อม่ันในการบริหารจัดการดานความปลอดภัย

ในการใชพลังงานปรมาณูของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ รวมถึงเสริมสรางภาพลักษณและ
ทัศนคติที่ดีตอสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ไดหรือไม  

 ปงบประมาณ 2552 

   ไมได 
   ได ในระดับ   มากที่สุด  มาก   ปานกลาง 
      นอย  นอยที่สุด
เพราะ……………………………………………………………..................................................... 
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 ปงบประมาณ 2553 

   ไมได 
   ได ในระดับ   มากที่สุด  มาก   ปานกลาง 
      นอย  นอยที่สุด
เพราะ……………………………………………………………..................................................... 
 
3.  ทานคิดวาโครงการฯ มีผลกระทบตอสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติหรือไมหรือไม (ทั้งดานบวก

และดานลบ) 
 ปงบประมาณ 2552 

   ไมมี 
         มี      โปรดระบุ………………………………………………… 
 
 ปงบประมาณ 2553 

   ไมมี 
         มี      โปรดระบุ…………………………………………………. 
 
4. ทานคิดวาโครงการฯ มีผลกระทบตอประชาชนหรือไมหรือไม (ทั้งดานบวกและดานลบ) 
 ปงบประมาณ 2552 

   ไมมี 
         มี      โปรดระบุ…………………………………………………. 
 
 ปงบประมาณ 2553 

   ไมมี 
         มี      โปรดระบุ…………………………………………………. 
 
5. ทานคิดวาโครงการฯ มีผลกระทบตอหนวยงานอ่ืน ๆ หรือไม (ทั้งดานบวกและดานลบ) 
 
 ปงบประมาณ 2552 

 ไมมี 
      มี   โปรดระบุหนวยงานที่ไดรับผลกระทบ และผลกระทบทีห่นวยงานนั้น

ไดรับ............................................................................................ 
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ปงบประมาณ 2553 

 ไมมี 
      มี   โปรดระบุหนวยงานที่ไดรับผลกระทบ และผลกระทบทีห่นวยงานนั้น

ไดรับ............................................................................................ 
  
6.  ทานคิดวาผลที่ไดคุมคาตอการดําเนินโครงการฯ หรือไม  
 
 ปงบประมาณ 2552 

   ไมคุมคา เพราะ .............................................. 
         คุมคา เพราะ.................................................. 

ปงบประมาณ 2553 

   ไมคุมคา เพราะ .............................................. 
         คุมคา เพราะ.................................................. 
 
7.  ทานคิดวาการดําเนินโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ในอนาคตควรมีลักษณะอยางไร 
................................................................................................................................................. 
 
8. ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่น ๆ 
................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถามประชาชน 
การประเมินติดตามโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีนิวเคลียร 
 
คําชี้แจง 

ขอความกรุณาใหทานทําเครื่องหมาย  หรือเขียนตอบตามสภาพทีเ่กิดขึ้นจริงของ
โครงการฯ และคําตอบของทานจะนําเสนอในภาพรวมโดยไมอางอิงถึงผูตอบรายบคุล 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ  

1.  เพศ   ชาย   หญิง 
2.  อาชีพ  รับจาง  คาขาย   รับราชการ/พนักงานของรัฐ  

 เกษตรกร  ลูกจางเอกชน  ไมมีอาชีพ  นักศึกษา 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ ................................................................................. 

3.  อายุ ........................ป 
4.  การศึกษา  ต่ํากวามัธยมศึกษา   มัธยมศึกษา/ปวช.   อนุปริญญา/ปวส. 
   ปริญญาตรี   ปริญญาโทหรือสูงกวา 
5.  ทานรูจัก “สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ” หรือไม 
  ไมรูจัก   เคยไดยินบางแตไมทราบวามีหนาที่อะไร 
  รูจัก  เพราะ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   เปนหนวยงานที่มีชื่อเสียง  

 เปนหนวยงานที่มีผลงานเปนที่ยอมรับ 
   เปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................  
6.  ทานเคยเขารวมโครงการหรือกิจกรรมสรางความตระหนักดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

นิวเคลียร สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
   ในป 2552  จํานวน ..............ครั้ง   ในป 2553  จํานวน ..............ครั้ง   
7.  ทานเคยเขารวมโครงการหรือกิจกรรมสรางความตระหนักดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

นิวเคลียร สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติที่จังหวัดใด 
 กรุงเทพ ฯ  ชุมพร  เลย   ชลบุรี   สตูล 
 นครปฐม  เชียงใหม  ยะลา  ลําปาง   

อุบลราชธาน ี
 พะเยา  ภูเก็ต  ลพบุรี สุราษฎรธาน ี        นครราชสีมา 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................ 
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8. กิจกรรมทานเขารวมกับโครงการคือ 
  กิจกรรม Road Show 
  กิจกรรมการสรางสื่อเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร เชน 
   สื่อสิ่งพิมพรูปแบบการตูน   สื่อมัลติมีเดีย  
   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................ 

 กิจกรรมพัฒนาแหลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรและ
นิวเคลียร เชน  

   คายเยาวชนนิวเคลยีรสมัพันธ   
 สัมมนาเผยแพรความรูดานพลังงานนิวเคลียร 

   จัดตั้งมุมนิวเคลียร 
   แถลงขาวประชาสัมพันธโครงการ 
   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................  
  กิจกรรมเสวนา 
  กิจกรรมเวทีชุมขน 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................  
 
9. สาเหตุที่ทานเขารวมโครงการ เพราะ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  เห็นวาเปนโครงการที่มีความนาสนใจ   เห็นวาเปนโครงการที่มีประโยชน 
  ถูกชักชวนจากผูอ่ืน     ถูกหนวยงานบังคับ 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................ 
 
10. ทานทราบหรือไดรับการเชิญชวนใหเขารวมโครงการ จากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  หนังสือแจงจากสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  หนังสือจากหนวยงานตนสังกัด 
  การบอกตอจากผูอ่ืน     การแจงจากสื่อมวลชน 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................ 
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11. ขอใหทานระบุความคดิเห็น หรือความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมโครงการ  
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. กิจกรรมที่ทานเขารวมมีความนาสนใจ      

2. ทานไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียรจากการเขารวม
โครงการ/กิจกรรม 

     

3. ทานเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการใช
ประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร 

     

4. การใชประโยชนอยางพลังงานนิวเคลียรไมกอใหเกิด
อันตรายอยางที่คิด 

     

5. การใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรมีประโยชน
มากกวามีโทษ 

     

6. หลังจากเขารวมโครงการแลวทานอยากสนับสนุนใหมี
การใชพลังงานนิวเคลียรมากขึ้น  

     

7. ทานอยากใหมีการจัดโครงการเชนนี้ใหแกบุคคลอื่น        

8. หากมีการจัดโครงการเชนนี้อีกทานจะมาเขารวม
โครงการดวย 

     

9. ทานรูสึกคุมคาที่ไดมาเขารวมโครงการในครั้งนี้      
10. การประชาสัมพันธเชิญชวนใหเขารวมโครงการมี

ความชัดเจนทั่วถึง      

 
12. ทานตองการให “สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ” ไดดําเนินการในเรือ่งใดเพิ่มขึ้นบาง (ตอบได

มากกวา 1 ขอ) 
 ประชาสัมพันธหนวยงานใหเปนที่รูจัก 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับระบบการเฝาระวังรงัสีหรือพลังงานนิวเคลียร 
 รณรงคใหความรูถึงประโยชนและโทษของรังสีหรือพลังงานนิวเคลียร 
 พัฒนาระบบการเฝาระวังรังสีหรือพลังงานนิวเคลียรใหมีประสิทธภิาพมากขึ้น 
 จัดตั้งระบบการเฝาระวงัรังสีหรือพลังงานนิวเคลยีรใหมากขึ้น 
 พัฒนาระบบการเตือนภัยเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินทางรังสีใหมีประสทิธิภาพ 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ  

 
13. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ………………………………………………………………………… 
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แบบรวบรวมขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาํเนินงาน 
ของสํานักงานปรมาณูเพือ่สันต ิ

 

 

 

คําชี้แจง วัตถุประสงคของการสัมมนาครั้งน้ี เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมิน 

โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย และโครงการสรางความ

ตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร และขอเสนอแนะเกี่ยวกบัการนําผล

การประเมินไปปรับปรุงเพ่ือพัฒนางานหนวยงาน ทางคณะผูประเมินจึงขอความ

อนุเคราะหจากทานในการแสดงความคิดเห็นที่ตรงกับความเปนจริงใหมากที่สุด       

เพ่ือจะไดนําความคิดเห็นของทานมาวิเคราะหและสรุปเพ่ือนําเสนอผลการประเมินตอไป 

 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1.  เพศ     ชาย   หญิง 

2.  อายุ........................ป 

3.  ระดับการศึกษาสูงสุด  ต่ํากวาปรญิญาตรี   ปริญญาตรี  

     ปริญญาโท   ปริญญาเอก 

4.  ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานในสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ....................ป 

5. เกี่ยวของกบัโครงการ หรือหนวยงาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  ผูบริหารสาํนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ   ผูประสานงานโครงการ 

 ผูรับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย 

 ผูรับผิดชอบโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................................................................................... 
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบเฝาระวงัภัยทางรังส ี
ของประเทศไทย 

 

 

 

1.  ระดับความจําเปนในการพัฒนาโครงการ 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด 

เพราะ........................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 
 

2.  ระดับความจําเปนในการพัฒนาปจจัยนําเขา เชน บคุลากร งบประมาณ สิ่งอํานวยความสะดวก 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด 

เพราะ........................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 
 

3.  ระดับความจําเปนในการพัฒนากระบวนการทํางานของโครงการ 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด 

เพราะ........................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 
 

4.  ระดับความสําเร็จการดําเนินงานของโครงการ 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด 

เพราะ........................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 
 

5.  ปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 

6.  ขอเสนอแนะอื่น ๆ อาทิ  ภาพของการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาโครงการในอนาคต  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร 

 

 
 

1.  ระดับความจําเปนในการพัฒนาโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นิวเคลียร 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด 

เพราะ........................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 
 

2.  ระดับความจําเปนในการพัฒนาปจจัยนําเขา เชน บคุลากร งบประมาณ สิ่งอํานวยความสะดวก 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด 

เพราะ........................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 
 

3.  ระดับความจําเปนในการพัฒนากระบวนการทํางานของโครงการ 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด 

เพราะ........................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 
 

4.  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานของโครงการ 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด 

เพราะ........................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 
 

5.  ปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 

6.  ขอเสนอแนะอื่น ๆ อาทิ  ภาพของการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาของโครงการในอนาคต  
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ และสํานักงานปรมาณูเพือ่สันต ิ 
 
 
 

1.  ระดับความจําเปนในการพัฒนาสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด 

เพราะ........................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 
 

2.  ระดับความจําเปนในการพัฒนาปจจัยนําเขา เชน บคุลากร งบประมาณ สิ่งอํานวยความสะดวก 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด 

เพราะ........................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 
 

3.  ระดับความตองการจําเปนในการพัฒนากระบวนการทํางานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด 

เพราะ........................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 
 

4.  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด 

เพราะ........................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 
 

5.  ปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 

6.  ขอเสนอแนะอื่น ๆ อาทิ ภาพของการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
ในอนาคต  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

********************ขอบคุณที่ใหความรวมมือ*************** 



 
รายงานฉบับสมบูรณ 

 -161- 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 

แผนการดําเนินการ 
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แผนการดําเนินการและรายงานความกาวหนา (เริ่ม 14 กันยายน 2553 ถึง 14 มกราคม 2554) 
 

 
รายการ 

ระยะเวลา (เดือน/สัปดาห) 

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย                 
2. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร                 
3. ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินและติดตามผลโครงการ                 
4. พัฒนาโครงการวิจัย                 
5. พัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลโครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย                 
6. พัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลโครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร 

                

7. เก็บขอมูลโดยการสงแบบสอบถาม                 
8. เก็บขอมูลภาคสนามครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร                 
9. เก็บขอมูลภาคสนามครั้งที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี                 
10. เก็บขอมูลภาคสนามครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม                 
11. เก็บขอมูลภาคสนามครั้งที่ 4 จังหวัดสงขลา                 
12. ประมวลผลขอมูลครั้งที่ 1                 
13. จัดสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ                 
14.ประมวลผลขอมูลครั้งที่ 2                 
15. นําเสนอผลการประเมินใหแกผูเกี่ยวของ และเก็บขอมูลเพื่อสะทอนผลการวิจัย                 
16. จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ                 
17. สงมอบงาน                 

หมายเหตุ  ผูรับผิดชอบการดําเนินงานทุกรายการ 

   รศ.ดร.พนิต เข็มทอง  ผศ.ดร.วสันต  ทองไทย  ผศ.ดร.วรัทยา  ธรรมกิตติภพ  และ  อ.ดร.สุนทรา  โตบัว 
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