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แบบทดสอบประเมินสมรรถนะความปลอดภัยทางรังสีด้วยตนเอง 
หลักสูตร  

“ความปลอดภัยทางรังสีเฉพาะทาง ครั้งท่ี 1/2560 ด้านอุตสาหกรรม ส าหรับเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังส”ี 

 
 
ก. บทน า 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีเป็นผู้มีศักยภาพ บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล
ด้านความปลอดภัยทางรังสี (Safety) และด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัย (Security) ต่อต้น
ก าเนิดรังสี ใหถู้กต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ กฎระเบียบและกฎหมาย จึงต้องมีสมรรถนะเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสีตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง 
มาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2549  

RSO ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................................................... 

ใบอนุญาต RSO เลขที่................................................................................................................... 

วันที่ประเมินตนเอง........................................................................................................................ 

 

ข. ประวัติการประเมินตนเอง 
1. วันที่ประเมินครั้งที่แล้ว........................................................................................................... 
2. เรื่องท่ีต้องปรับปรุง........................................................................................................... 

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

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

3. เรื่องท่ีได้ปรับปรุงไปแล้ว.......................................................................................................... 

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

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



แบบประเมินสมรรถนะเจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยทางรังสดี้วยตนเอง 
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ค. ประเมินสมรรถนะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีของตนเอง 

สมรรถนะ 
ผลการด าเนนิการ 

เหตุผล 
√ × ป 

หมวด ก.     

1. การบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยัทางรังสี     

1.1. ทบทวนแผนแนวปฏิบัติการป้องกันอันตรายจากรังสีและความ
ปลอดภัยทางรังสเีป็นประจ าทุกปี 

   
 

1.2. จัดการเอกสาร วธิีการ เพือ่ให้ปฏิบัติได้ตามกฎหมาย     

1.3. บริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางรังสีและงบประมาณ     

1.4. ให้ค าแนะน าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้สาร
กัมมนัตรังสีและเครือ่งก าเนิดรังสีภายในองค์กร 

    

2. การด าเนินการให้เปน็ไปตามกฎหมาย     

2.1. มีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพือ่สันต ิ
พ.ศ.2559 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ 

   
 

2.2. ให้ค าแนะน าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้เขา้ใจและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย 

    

3. การขออนญุาต     

3.1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะต่างๆ ทีร่ะบุในใบอนุญาต     

3.2. ตรวจสอบใบอนญุาตเกี่ยวกับรังสีตามที่ได้รบัอนุญาต ไม่ให้ขาด
อายุ 

    

3.3. ทบทวนหรอืจัดท าค าขออนุญาตเมื่อมีการขออนุญาตใหม่หรอื
เมื่อตอ้งมกีารปรับปรุง 

    

3.4. จัดการช าระล้างความเปรอะเป้ือนทางรังสี ในบริเวณที่เคย
ได้รับอนุญาต หากไมม่ีการต่ออายุใบอนญุาตหรือยกเลิกการใช้ 

    

4. การวางกฎ ระเบียบในการใช้รังส ี     

4.1. วางกฎระเบียบในการปฏิบัติงานทางรังสตีามความจ าเป็นของ
หน่วยงานให้สอดคลอ้งกับกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

   
 

4.2. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับป้ายรังสีที่ควรติดในแต่ละบริเวณ     

4.3. จัดท าวธิีการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของต้นก าเนิดรังสี 
(Safety and Security) 

    

5. การเกบ็บนัทกึและรายงาน     

5.1. จัดท ารายงานตามทีก่ฎหมายก าหนดและตามที่หนว่ยงาน
ภาครัฐหรอืเอกชนผูร้ับผิดชอบงานต้องการ 

   
 

5.2. จัดท าบันทกึทีก่ าหนดเป็นเอกสารและจัดเกบ็/จ าหน่ายอย่าง
เหมาะสม ตามระเบียบคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

    

5.3. จัดส่งรายงานบนัทกึทีก่ าหนดให้กับส านกังานปรมาณเูพื่อสนัติ
ตามก าหนด 

    

หมวด ข.     

6. การใหค้วามรู้ดา้นการป้องกันอนัตรายจากรังสี     

6.1. ให้การฝึกอบรมด้านการป้องกนัอนัตรายจากรังสแีก่
ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับ 

   
 

6.2. ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี 
    

7. การตรวจพสิูจน(์inspection) 
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7.1. ตรวจสอบว่าผู้ใชร้ังสีทกุคนปฏิบัติตามวิธกีารซ่ึงป้องกนัมิให้
ผู้ปฏิบัติงานได้รับรังสีเกนิทีก่ าหนดไว้ตามกฎหมาย และเป็นไป
ตามหลักALARA 

   
 

7.2. ส ารวจรังสี เพือ่ให้มั่นใจว่าการด าเนนิการของผู้ได้รับอนุญาต 
อุปกรณ์และสถานทีท่ี่เกี่ยวข้องเป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

    

8. การตรวจสอบ(audit)     

8.1. ค้นหาจุดบกพร่องในแผนด าเนินการด้านความปลอดภัยทาง
รังสีขององคก์ร 

    

8.2. แนะน ามาตรการการแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขจดุออ่น
หรือจุดบกพรอ่งในแผนด าเนนิการ 

    

9. การสอบสวน(investigation)     

9.1. สอบสวนเหตุผิดปกตกิารได้รับรังสีสูงการเปรอะเป้ือนทางรังสี 
และการสูญหายของวัสดกุัมมันตรังสี 

    

9.2. จัดท ารายงานการสอบสวน เพื่อเสนอต่อส านักงานปรมาณูเพื่อ
สันต ิ

    

10. การควบคุมการได้รบัปริมาณรังสีของผูป้ฏบิตัิงาน     
10.1. บริหารจัดการระดับการได้รับรังสีให้มีประสทิธิภาพตามหลัก 

ALARA 

    

หมวด ค.     

11. การบรหิารจดัการเครื่องมือและอปุกรณท์ี่เกีย่วข้องกบัการป้องกนั 
อันตรายจากรังส ี

    

11.1. จัดเตรียมเครือ่งมอืให้พร้อมทีจ่ะใช้ในงานทีต่้องการ     

11.2. บริหารจัดการ การใช้ และการบ ารุงรกัษาเครื่องบันทึก
ปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคล 

    

11.3. จัดให้มีการปรับเทียบมาตรฐานและบ ารุงรักษาเครื่องส ารวจ
รังสีตามก าหนด และเก็บบันทกึหลักฐานผลการปรับเทียบ
มาตรฐานและบ ารุงรักษา 

    

12. การบรหิารจดัการวัสดกุัมมันตรังสแีละเครือ่งก าเนดิรังสี     

12.1. การจดัซ้ือ 

 การสั่งซ้ือต้องไมเ่กนิก าหนดที่ได้รับอนุญาต 

  บ ารุงรกัษาทะเบียนสารกัมมันตรังสีและวัสดุ
กัมมนัตรังสีชนิดปิดผนึก 

   

 

12.2. การรับ 
 การจดัส่งวัสดกุัมมันตรังสีเป็นไปตามกฎระเบียบ

เกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคง 
  รับและเปิดหีบห่อตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย

และแนวปฏิบัติในการขนส่ง 
  จัดลงบันทึกวัสดกุัมมนัตรังสทีั้งหมดที่ได้รบัในบันทกึ

ทะเบียน 

    

12.3. การขนส่ง 
 จัดเตรียมเอกสารเพือ่ส าแดงตอ่ผูร้ับขนส่ง และเอกสาร

อื่นที่กฎหมายก าหนด 

    

12.4. การเก็บรกัษาวัสดกุัมมันตรังสี 
 บ ารุงรักษาบริเวณที่เก็บรกัษาวัสดกุัมมันตรงัสีและกาก

กัมมนัตรังสี ทั้งที่เก็บชั่วคราวและทีเ่ก็บถาวร 
  ต าแหน่งที่มกีารใชร้ังส ีมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎหมาย เชน่ การติดป้ายรังส ีการจัดพืน้ทีก่ารรักษา
ความมั่นคง และการก าบังรังส ี
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12.5. การจดัการกากกัมมนัตรังสี 
 ด าเนนิการเกี่ยวกับกากกัมมันตรังสี ให้เป็นไปตาม

กฎกระทรวงก าหนด หลักเกณฑ์และวธิีการจัดการกาก
กัมมนัตรังสี พ.ศ.2546 

    

13. การตรวจวดัรังสปีระจ าตัวบคุคล     

13.1. จัดหาเครือ่งบันทึกปริมาณรังสีให้กับผู้ปฏิบัติงาน     

13.2. เฝ้าตรวจการได้รับรังสีจากการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
และตรวจสอบเมือ่ผลการบันทึกรังสีแสดงวา่การได้รับรังสีนัน้
สูงเกนิกว่าที่ควร 

    

13.3. จัดให้มีการด าเนินการเพื่อแก้ไขสาเหตุแห่งการได้รับรังสีสูง
นั้น และจัดท ารายงานเสนอตอ่ส านักงานปรมาณูเพือ่สนัติ 

    

13.4. ให้ค าแนะน าต่อหนว่ยงานที่มีผู้ปฏิบัติงานสตรีทีม่ีครรภ์ ให้
สามารถปฏิบัติงานทางรังสีได้โดยได้รับรังสีไม่เกนิค่าที่
กฎหมายก าหนดหรอืปรับเปลี่ยนงานถ้าจ าเป็น 

    

13.5. จัดให้มีการเฝ้าตรวจการได้รับสารกัมมนัตรงัสีเข้าสู่ภายใน
ร่างกาย ตามข้อก าหนดกฎหมาย 

    

14. การควบคุมความเปรอะเปื้อนทางรังส ี     

14.1. จัดให้มีการส ารวจการเปรอะเป้ือนทางรังสหีรือทดสอบการ
รั่วไหลภายในห้องปฏิบัติการเครือ่งมอื ผู้ปฏบัิติงาน หรอืใน
บริเวณที่เก็บรกัษาวัสดกุัมมนัตรังสี 

    

15. วิธีด าเนินการในกรณีเกดิเหตผุดิปกตหิรือฉุกเฉิน     

15.1. พัฒนาวิธกีารเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับเหตฉุกุเฉนิทางรังสี     

15.2. จัดตั้งทมีระงับเหตุฉกุเฉนิทางรังสี และด าเนนิการฝึกซ้อม     

 
ง. เรื่องท่ีต้องปรับปรุง และวิธีปรับปรุง ในการประเมินครั้งนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

RSO ชื่อ…………………………………………… 

RSO ลงนาม................................................. 

วันที.่................................................. 


