
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนนิงาน 
แผนปฏบิัตกิารพฒันาทรัพยากรบคุคล  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติทุกระดับอยางตอเน่ือง 

 
โครงการ ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๑. โครงการจัดทําแนวทางการประเมินและพัฒนา

สมรรถนะบุคลากร (SARCoN) 

1. ประชุมรวมกับ ผชช. วราภรณ วัชรสุรกุล และ 
กกจ. เพ่ือพิจารณาขอคําถามจากเอกสาร IAEA 
TECDOC No. 1757 และ No. 1860 ใหเหมาะสม
และตรงตามบริบทขอบองคกร และเตรียมการ
สําหรับนําขอคําถามมาใชในการประเมินตนเอง
ของบุคลากร ปส. เพ่ือทราบชองวางของสมรรถนะ 
(Competency gap) ตอไป 

2. จัดประชุมคณะทํางานประเมินและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรของ ปส. ครั้งท่ี 1/2565 
ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 

ตุลาคม 2564 – กันยายน 
2565 

 
 
 
 
 
 

1 กรกฎาคม 2565 

 
 
 
 

 

 

 

1,860 บาท 

สํานักงาน

เลขานุการกรม – 

กกจ. 

กองยุทธศาสตร

และแผนงาน –

กฝป. 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรและสื่อเรียนรูแบบ

ออนไลนของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

- พัฒนาการจัดการอบรมและการทดสอบเพ่ือ

ประกอบยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตเจาหนาท่ี

ความปลอดภัยทางรังสี จากเดิมอบรมในรูปแบบ

ปกติ (Onsite) ณ ปส. เปนแบบออนไลนเต็ม

รูปแบบ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ดําเนินการจัดอบรมท้ังสิ้นจํานวน 5 ครั้ง 

                                                              

ตลุาคม 2564 - กันยายน 
2565 

 

45,000 บาท สํานักงาน

เลขานุการกรม – 

กกจ. 

กองยุทธศาสตร

และแผนงาน –

กฝป. 



โครงการ ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

- จัดทําคลิปวิดีโอความรูดานความปลอดภัยทาง

นิวเคลียรและรังสี จํานวน 17 เรื่อง และอัพโหลด

ไวบริเวณหนาเว็บไซต ปส. สําหรับใหผูสนใจเขา

ศึกษาเรียนรูออนไลนยอนหลังได  

3. โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนความกาวหนา

ในสายงาน (Career Path)  และแผนการสืบทอด

ตําแหนง (Succession Plan) 

โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนความกาวหนาใน

สายงาน (Career Path) 5 ตําแหนง ผชช. 

ตลุาคม 2564 - กันยายน 
2565 

 

 สํานักงาน

เลขานุการกรม – 

กกจ. 

4. โครงการทบทวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาขาราชการของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติให

สอดคลองกับยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 ตลุาคม 2564 - กันยายน 
2565 

 

 สํานักงาน

เลขานุการกรม – 

กกจ. 

 

5. โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาบุคลากรดานนิวเคลียร

และรังสี 

1. ศึกษาและทบทวนขอมูลดานตาง ๆ อาทิ การ

พัฒนาศูนยฝกอบรม การพัฒนาบุคลากรดานกํากับ

ดูแลทางนิวเคลียร โครงสรางพ้ืนฐานและภารกิจ

หนวยงานกํากับดูแลความปลอดภัย หลักสูตรท่ี

เก่ียวของ 

 

ตุลาคม 2564 - กันยายน 
2565 

 

 สํานักงาน

เลขานุการกรม – 

กกจ. 

กองยุทธศาสตร

และแผนงาน –

กฝป. กปท. 



โครงการ ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

2. ศึกษาและทบทวนขอมูลเก่ียวกับขอกําหนดของ

มาตรฐาน ISO29993 อาทิ การจัดเตรียมขอมูล

ของหนวยจัดฝกอบรม การพัฒนา Proposal     

การสํารวจความตองการฝกอบรม การพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรม การจัดหาวิทยากร  

การประเมินผลการเรียนรู การประเมินผลการจัด

ฝกอบรม การจัดเตรียมทรัพยากรและบุคลากร  

3. จัดทําเอกสารและรายละเอียดเก่ียวกับ

หนวยงานจัดฝกอบรมของปส. ตามขอกําหนดของ

มาตรฐาน ISO29993 เพ่ือรองรับการจัดทํา

หลักสูตรดาน Nuclear Security ในหัวขอ 

Radiation Source Safety Management 

(RSSM) ซ่ึงจะนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนา

ศูนยฝกอบรมดานนิวเคลียรและรังสีของ ปส. 

ตอไป 

4. กําหนดหลักสูตรสําหรับฝกอบรมท่ัวไปเพ่ือ
บรรจุไวในโครงการศูนยพัฒนาฯ ดังนี้ 
- หลักสูตรสําหรับเจาหนาท่ีสวนหนาเพ่ือการ
ตอบสนองตอเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 



โครงการ ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

ผานระบบออนไลน (WebEx) 
- หลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานกับรังสี 
ผานระบบออนไลน (WebEx) (สําหรับผูปฏิบัติงาน
ทางรังสี) 
- หลักสูตรฝกอบรมสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของกับรังสี (เสนอกรมศุลกากร /สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ) 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับการ

กํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

1. กําหนดหลักสูตรสําหรับฝกอบรมท่ัวไป ดังนี้ 
- หลักสูตรสําหรับเจาหนาท่ีสวนหนาเพ่ือการ
ตอบสนองตอเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 
ผานระบบออนไลน (WebEx) 
- หลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานกับรังสี 
ผานระบบออนไลน (WebEx) (สําหรับผูปฏิบัติงาน
ทางรังสี) ครั้งท่ี 1/2565 
- หลักสูตรฝกอบรมสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของกับรังสี (เสนอกรมศุลกากร /สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ) 

2. กําหนดจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
“การเสริมสรางศักยภาพบุคลากร ปส. ทางดาน
นิวเคลียรและรังสี” รุนท่ี 6 เพ่ือเสริมสรางความรู
ความเขาใจอันดีเก่ียวกับภารกิจองคกรและเพ่ิม
ศักยภาพบุคลากร ปส. ใหมีความพรอมตอการ

5 เมษายน 2565 
 
 
 

23 มิถุนายน 2565 
 
 

ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 
2565 

 

สิงหาคม - กันยายน 2565 

1,745 บาท 
 
 
 

5,500 บาท 
 
 
 
 
 

370,000 
บาท 

 

สํานักงาน

เลขานุการกรม – 

กกจ. 

กองยุทธศาสตร

และแผนงาน –

กฝป. 



โครงการ ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

เปลี่ยนแปลงของประเทศและสามารถดําเนินการ
เพ่ือกํากับดูแลความปลอดภัยดานพลังงาน
นิวเคลียรและรังสีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามผนพัฒนา

รายบุคคลในแตละระดับตําแหนงของสายงาน 

 ตุลาคม 2564 - กันยายน 

2565 

 สํานักงาน

เลขานุการกรม – 

กกจ. 

กองยุทธศาสตร

และแผนงาน –

กฝป. 

8. โครงการสงเสริมทักษะความเชี่ยวชาญดานภาษา

และทักษะดานดิจิทัลไปสู SMART OAP 

 ตุลาคม 2564 - กันยายน 

2565 

 สํานักงาน

เลขานุการกรม – 

กกจ. 

กองยุทธศาสตร

และแผนงาน –

กฝป. กทส. กปท. 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี 2 : สรางระบบการทํางานแบบบูรณาการ เพื่อนําไปสูองคกรท่ีเปนเลิศ 

 
โครงการ ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๑. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูดานการ

กํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี  

 

1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรูของ ปส. 
ครั้งท่ี 1/2565  
2. จัดกิจกรรมถายทอดความรู (KM Day) ครั้งท่ี 
1/2565 เรื่อง การตรวจวัดรังสีและเฝาระวัง
กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอม ผานระบบออนไลน 
(WebEx) มีผูเขารวมจํานวน 69 คน 
3. การสัมภาษณบุคลากร ปส. ท่ีจะเกษียณอายุ    

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรวบรวม

ประเด็นสําหรับการถายทอดและจัดเก็บองคความรู 

จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 

- นางสุชิน  อุดมสมพร  - นายจรูญ  วรวาส 

- นายพิสิฏฐ  สุนทราภัย 

- นายสุขใจ  เกียรติศักดิว์ัฒนา 

11 พฤศจิกายน 2565 
เวลา 10.00 - 12.00 น. 

 
22 มิถุนายน 2565  

เวลา 09.30 - 12.00 น. 
 

ตุลาคม 2564 – กันยายน 
2565 

 

525 บาท 
 
 
1,750 บาท 

สํานักงาน

เลขานุการกรม – 

กกจ. 

กองยุทธศาสตร

และแผนงาน -

กฝป.กปท. 

2. โครงการสรางเครือขายความรวมมือ ดานการ

พัฒนาบุคลากรท้ังภายในและภายนอกเพ่ือรองรับการ

กํากับดูแล 

1. ประสานงานและจัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต กับ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

2. ประชุมหารือการจัดทําหลักสูตรอบรมเจาหนาท่ี
ความปลอดภัยทางรังสี รวมกับ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต และ กอจ. 

5 ตุลาคม 2564 

 

 

ตุลาคม 2564 – กันยายน 
2565 

 กองยุทธศาสตร

และแผนงาน  

–กฝป.  

 



3. โครงการติดตามสงเสริมและผลักดันโครงการความ

รวมมือใหบรรลุเปาหมายภารกิจขององคกร 

- ประสานงานและรวบรวมบันทึกขอตกลงความ
รวมมือระหวาง ปส. และหนวยงานภายนอก 
จํานวน 4 รายการ 

ตุลาคม 2564 - กันยายน 
2565 

 ทุกหนวยงาน 

4. โครงการบูรณาการการจัดทําคูมือ แนวปฏิบัติ 

ขอกําหนดของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1. จัดทําคูมือคุณภาพ (Quality Manual) 
การฝกอบรมหลักสูตรความม่ันคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร (Nuclear Security Training) 
ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

2. จัดทําระเบียบปฏิบัติงานดานการจัดฝกอบรม 
จํานวน 10 เรื่อง ตามขอกําหนดคุณภาพของ ISO 
29993 
- การทบทวนของฝายบริหาร (Management 
Review) 
- การควบคุมเอกสารคุณภาพการรับขอเสนอแนะ 
ขอรองเรียน และปฏิบัติการแกไข 
- การบริหารจัดการวิทยากร (Facilitators) 
- การวิเคราะหความตองการฝกอบรม  
(Needs Analysis) 
- การออกแบบหลักสูตรฝกอบรม  (Design of 
learning service) 
- การจัดฝกอบรม (Learning service delivery) 
- การประเมินผลการฝกอบรม (Assessment of 
learning) 
- การตรวจสอบและการประเมินผลการจัด
ฝกอบรม (Monitoring and evaluation of 

  ทุกหนวยงาน 



learning service) 
- การสื่อสาร (Communication) 
- การบริหารจดัการทรัพยากรการฝกอบรม 
(Resource management) 

3. ปส. ไดรับการรับรองคุณภาพตามขอกําหนด
ของมาตรฐาน ISO29993 : 2017 ภายใตขอบเขต 
“การฝกอบรมหลักสูตรความม่ันคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร (Nuclear Security Training)” 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3: พัฒนาและสงเสริมใหปฏิบัติตามวัฒนธรรมองคกรอยางมีธรรมาภิบาล 

 
โครงการ ผลการดําเนินงาน ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

1. โครงการเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกรท่ีดีของ

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

โครงการตางๆ วัฒนธรรม

องคกรท่ีดีของสํานักงาน

ปรมาณูเพ่ือสันติ 

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565  สํานักงาน

เลขานุการ

กรม – กกจ. 

2. โครงการเสริมสรางจิตสํานึก

การเปนบุคลากรท่ีดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม 

แผนสงเสรมิจริยธรรม ปส. ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565  สํานักงาน

เลขานุการ

กรม – กกจ. 

 

 



  จํานวนบุคลากรของ ปส. ที่การรับการพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

การพัฒนาภายในและตางประเทศ จํานวนหลักสูตร 
/เรื่อง,หัวขอ 

จํานวน
บุคลากร/คน 

ชาย/คน หญิง/คน 

ตางประเทศ(ออนไลน) 30 40 11 29 
ภายในประเทศ(ออนไลน) 15 15 13 2 
ตางประเทศ 37 57 25 32 
ภายในประเทศ 20 20 9 11 
ปฏิบัติราชการองคการระหวางประเทศ 3 3 0 3 
อบรมขาราชการใหม 1 24 3 21 
อบรมระดับสูง 2 2 1 1 
จํานวนรวม 52 108 31 77 

 

รายละเอียดการอบรมพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2565 
1. ปฐมนิเทศขาราชการใหม จํานวน 24 คน การอบรมหลักสูตร หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี”   ตามกรอบหลักสตูรของ สํานักงาน ก.พ.  
2. การพัฒนาขาราชการระดับสูง จํานวน 2 คน 2 หลักสูตร คือ  
    2.1 นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ ลสก. เขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูนําท่ีมีวิสัยทัศนและคุณธรรม (นบส. 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุนท่ี 96 
    2.2 นายกิตตศิักดิ์ ชัยสรรค หศปภ. เขารับอบรมการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝายอํานวยการ รุนท่ี 122 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 
 3. ขาราชการปฏิบัติราชการองคการระหวางประเทศ  
     3.1 นางบุญฉวี ศรีหมอก วิศวกรนิวเคลียรชํานาญการพิเศษ กตส. ไปปฏิบัติงานตําแหนงเจาหนาท่ีตรวจพิทักษทางนิวเคลียร (Nuclear Safeguards Inspector) มกํีาหนดระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 3 ป ตั้งแตวันท่ี 27 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 27 เมษายน 2566 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรยี  
     3.2 นางสาวปยะวรรณ กฤษณังกูร ไปปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาท่ีเทคนิคดานการตรวจวัดและวิเคราะหสเปคตรมัของวัสดุนิวเคลียร (Nuclear Security Officer (Spectroscopic)) ณ 

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย มีกําหนดระยะเวลา 2 ป ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2564 จนถึง
วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 

     3.3 นางสาวนิราวรรณ ปวีณะโยธิน ไปปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาท่ีตรวจพิทักษทางวัสดุนิวเคลียร Nuclear Safeguards Inspector (P3)ณ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ 
(International Atomic Energy Agency : IAEA) กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย มีกําหนดระยะเวลา 3 ป ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 จนถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2568 

           


