
 

โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสี 
หลักสูตร “การฝึกอบรมความปลอดภัยทางรังสี เฉพาะทางด้านการแพทย์” 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.

๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้ผู้รับใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี และเครื่องก าเนิดรังสีจะต้อง
มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่มีศักยภาพเพียงพอในการดูแลความปลอดภัยทางรังสี และรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยต่อต้นก าเนิดรังสี และที่ส าคัญเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาที่เปิดท าการ 
ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ความปลอดทางรังสี 
เฉพาะทางด้านการแพทย์ เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จากส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ ก่อนพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือสร้างความเข้าใจพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  
๒.๒ เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
๒.๓ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพและความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ในการก ากับดูแลด้าน

ความปลอดภัยทางรังสีและรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อวัสดุกัมมันตรังสี  และเครื่องก าเนิดรังสีในงานด้าน
การแพทย ์

๒.๔ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
๒.๕ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยทางรังสีและผู้ปฏิบัติงานทางรังสี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางรังสีและ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อวัสดุกัมมันตรังสี และเครื่องก าเนิดรังสี 

 

 



๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ก่อนพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่เทคนิคทางรังสี บุคลากรของรัฐ และ
ผู้สนใจ จ านวน ๑๐๐ คนต่อครั้ง 
๔. หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยทางรังสี เฉพาะทางด้านการแพทย์ 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เวลา รายการ วิทยากร 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดการฝึกอบรม โดย นางเพ็ญนภา กัญชนะ  

ผู้อ านวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 
 

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.                    พักรับประทานอาหารว่าง 
๐๙.๔๕ – ๑๑.๑๕ น. บรรยายหัวข้อ “พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ.

๒๕๕๙ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง”  
นายป้องนภา พ่ึงทอง 
 

๑๑.๑๕ – ๑๒.๑๕ น. บรรยายหัวข้อ “การขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง 
หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านวัสดุ
กัมมันตรังสี”   

นายศักสิทธิ์ ค าภามิ่ง 
 

๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ “การขออนุญาตท าเครื่องก าเนิดรังสี มีไว้ใน

ครอบครองหรือใช้ และ น าเข้าหรือส่งออกเครื่องก าเนิด
รังสี”  

นายบรรเจิด อินแก้ว 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ “การตรวจสอบ ประเมินความปลอดภัยและ
ความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี ในสถานปฏิบัติการทางรังสีที่
มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีทางการแพทย์”  

นางสาวสุนันทา ภูงามนิล 

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.                  พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๑๕ – ๑๖.๑๕ น. บรรยายหัวข้อ “การตรวจสอบ ประเมินความปลอดภัยและ

ความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี ในสถานปฏิบัติการทางรังสีที่
มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีทางการแพทย์”  

นางสาวเกศรินทร์ สายตา 

 

 



วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เวลา รายการ วิทยากร 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ “การเตรียมแผนและความพร้อมรองรับกรณี

ฉุกเฉินทางรังสี”  
ดร.กิตติศักดิ์ ชัยสรรค์ 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.                      พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๑๕ – ๑๒.๑๕ น. บรรยายหัวข้อ “ศักยภาพ บทบาท หน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยทางรังสี” 
นายจรูญ วรวาส 
 

๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ฝึกภาคปฏิบัติกลุ่ม หัวข้อ “การบริหารจัดการด้านความ

ปลอดภัยทางรังสีภายในองค์กร”  
นางรัตนาภรณ์ ชอบเพราะ
และนายวุฒิศักดิ์ ไตรภพ
ชัยกุล 
 

๑๖.๓๐ – ๑๖.๔๕  น.           พักรับประทานอาหารว่าง และปิดการฝึกอบรม 

หมายเหตุ  หัวข้อการฝึกอบรม วิทยากร ระยะเวลาฝึกอบรม และสถานที่จัดฝึกอบรม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม 

๕. วิธีการฝึกอบรม 
 การบรรยาย การฝึกภาคปฏิบัติ การตอบข้อซักถาม/การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

๖. ก าหนดการรับสมัครฝึกอบรมและสถานที่จัด 

       การจัดฝึกอบรมความปลอดภัยทางรังสี เฉพาะทางด้านการแพทย์ 
สถานที่ฝึกอบรม ห้องประชุมใหญ่ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กรุงเทพมหานคร 

เปิดรับสมัคร เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑เป็นต้นไป (อยู่
ในขั้นตอน ลปส. ลงนามอนุมัติ  จึงยังไม่
เปิดรับสมัคร) 

ปิดรับสมัคร วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  
หมายเหตุ  วันเวลาและสถานที่ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

 



๗. วิทยากร 
 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี มีศักยภาพเพียงพอในการดูแลความปลอดภัยทางรังสี และรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยต่อวัสดุกัมมันตรังสี และเครื่องก าเนิดรังสี 

๘.๒ ได้แนวทางในการพัฒนามาตรฐานงานส าหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
๘.๓ ประชาชนได้รับการคุ้มครองและรักษาสิทธิของความปลอดภัยทางรังสี 
๘.๔ องค์กรเอกชนและส่วนราชการ ได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดอันอาจน ามาซึ่งการให้การสนับสนุน

กิจกรรมที่ต่อเนื่อง และที่เก่ียวข้อง 

๙. ผู้ด าเนินโครงการ 
  กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 


