
๑ 

 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต  

การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พ.ศ. .... 

 
 

หลักการ 
 

  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และ 
การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559  
 

เหตุผล 
 
  โดยที่มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘ (๑๙) มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับ
ใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เพ่ือให้การก ากับดูแลความปลอดภัยของการด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 



๒ 

 

 

ร่างกฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต  

การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  
พ.ศ. .... 

   
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘ (๑๙) มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๗ แห่ง
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
การแบ่งระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

   
 
ข้อ ๑ เจาหน้าทีป่ฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณน์ิวเคลียร์มี ๓ ระดับ ดังต่อไปนี้  
(1) เจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณน์ิวเคลียร์ 
(2) เจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณน์ิวเคลียร์อาวุโส 
(3) เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณน์ิวเคลียร์ 
 
ข้อ ๒  ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ดังตอไปนี้  
(๑) เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เริ่มตั้งแตตรวจสอบระบบตาง ๆ ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รักษาระดับก าลังของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหอยูในระดับที่ตองการ เปลี่ยนระดับ
ก าลังของเครื่องปฏิกรณน์ิวเคลียร์ ไปจนถึงดับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งตรวจสอบระบบตาง ๆ หลังจากดับ
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  ตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อาวุโส  หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
เดินเครื่องปฏิกรณน์ิวเคลียร์  และควบคุมการท างานของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหเปนไปดวยความปลอดภัย   

(๒) จดบันทึกขอมูลที่ส าคัญของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ขณะปฏิบัติหนาที่เดินเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ลงในสมุดปูมการเดินเครื่อง (log book) 

(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแทงเชื้อเพลิง เชน การบรรจุ ดึงออก และการเคลื่อนยายแทงเชื้อเพลิง 
(๔) ปฏิบัติงานตามข้ันตอนปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกีย่วกับเครื่องปฏิกรณน์ิวเคลียร์ 
(๕) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อาวุโส หรือเจ้าหน้าที่

ควบคมุการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
 
ข้อ ๓  เจ้าหน้าที่ เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อาวุโส  นอกจากจะมีหนาที่ความรับผิดชอบ

เช่นเดียวกับเจ้าหน้าทีเ่ดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แลว ยังมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 



๓ 

 

 

(๑) แยกแยะสภาวะปกติหรือผิดปกติของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
ขณะเดินเครื่องปฏิกรณน์ิวเคลียร์  

(๒) ท าใหการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เปนไปดวยความปลอดภัย ตามตารางการเดินเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ตองการ  

(๓) สั่งการ และด าเนินการ เพ่ือปองกันอันตรายตาง  ๆที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินเครื่องปฏิกรณน์ิวเคลียร์  
(๔) ควบคุม และก ากับดูแลใหการท างานเปนไปตามขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่อง

ปฏิกรณน์ิวเคลียร์  
(๕) ควบคุม และก ากับดูแล การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ตาง ๆ ของเจ้าหน้าที่เดินเครื่อง

ปฏิกรณน์ิวเคลียร์ 
(๖) ควบคุม และก ากับดูแล การจดบันทึกขอมูลที่ส าคัญของเครื่องปฏิกรณน์ิวเคลียร์ ใหสมบูรณและถูกต้อง 
(๗) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และ

ปฏิบัติงานแทนเจ้าหน้าทีค่วบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณน์ิวเคลียร์ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติงานได ้

 
ข้อ ๔  เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ นอกจากจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบ

เช่นเดียวกันกับเจ้าหน้าทีเ่ดินเครื่องปฏิกรณน์ิวเคลียร์อาวุโสแลว ยังมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้  
(๑) ติดตามแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
(๒) ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการซอมบ ารุงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์   
(๓) ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติงานทดลองที่อาจมีผลกระทบตอความปลอดภัยของเครื่อง

ปฏิกรณน์ิวเคลียร์ หรือตอคารีแอกติวิตี (reactivity)  
(๔) ปฏิบัติการควบคุมเหตุฉุกเฉินทีอ่าจมีผลกระทบตอความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
(๕) ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแทงเชื้อเพลิง  
(๖) ควบคุม และก ากับดูแลการรักษาความปลอดภัยในบริเวณเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  
(๗) ควบคุม และก ากับดูแลการเก็บรักษากากกัมมันตรังสี รวมถึงตรวจตราและควบคุมการ

ปลดปลอยวัสดุกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
(๘) สั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในบริเวณเครื่องปฏิกรณน์ิวเคลียร์ 
 

หมวด ๒ 
คุณวุฒิของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

   
 

ข้อ ๕  ผูที่จะขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แต่ละระดับ  
ต้องมีคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณน์ิวเคลียร์  
(ก) ไดรับวุฒิการศึกษาไมต่ ากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา หรือเทียบเทา  



๔ 

 

 

(ข) ได้รับการฝกอบรมและผานหลักสูตรเจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามมาตรฐาน
หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณน์ิวเคลียร์ที่ก าหนดไว้ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๒) เจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณน์ิวเคลียร์อาวุโส  
(ก) ไดรับวุฒิการศึกษาไมต่ ากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา หรือเทียบเทา 
(ข) ได้รับการฝกอบรมและผานหลักสูตรเจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อาวุโสตาม

มาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณน์ิวเคลียร์ที่ก าหนดไว้ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๓) เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณน์ิวเคลียร์ 

(ก) ไดรับวุฒิการศึกษาไมต่ ากวาปริญญาตรี ดานวิทยาศาสตร หรือ วิศวกรรมศาสตร หรือเทียบเทา  
(ข) ได้รับการฝกอบรมและผานหลักสูตรเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

ตามมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ที่ก าหนดไว้ท้ายกฎกระทรวงนี ้
 

หมวด ๓ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต 

   
 

ข้อ ๖  ผูที่จะขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แต่ละระดับ  
ต้องมหีลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณน์ิวเคลียร์  
 (ก) เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ต้องผานการเปนเจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

ฝกหัดอยางนอยเจ็ดสิบสองชั่วโมง  
(ข) เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพ่ือการผลิตพลังงาน ต้องผานการเปนเจ้าหน้าที่เดินเครื่อง

ปฏิกรณน์ิวเคลียร์ฝกหัดอยางนอยหกเดือน  
(๒)  เจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อาวุโส เป็นผูรับผิดชอบเปนเจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณ์

นิวเคลียร์ซึ่งปฏิบัติงานต่อเนื่องอย่างน้อยห้าป  
(๓)  เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นผูรับผิดชอบเปนเจ้าหน้าที่เดินเครื่อง

ปฏิกรณน์ิวเคลียร์วิจัย ซึ่งปฏิบัติงานตอเนื่องอยางนอยเจ็ดป หรือเป็นผูรับผิดชอบเปนเจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์อาวุโส ซึ่งปฏิบัติงานตอเนื่องอยางนอยสามป  
 

ข้อ ๗  ผูที่จะขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ นอกจากจะต้องมี
คุณวุฒิตามที่ก าหนดในหมวด 2 และต้องผ่านหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตาม ข้อ 6 แล้วนั้น  ต้องท าการทดสอบให้ 
ผานตามแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การสอบใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามที่
ก าหนดไว้ท้ายกฎกระทรวงนี้ด้วย 

ผูที่จะขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงไมเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติหนาที่เปนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และตองมีขอก าหนดขั้นต่ าทางดานสุขภาพ 
ดังตอไปนี้  
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(๑) หู ต้องปราศจากขอบกพรองในการไดยิน หรือถามีขอบกพรองก็ตองผานการแกไขดวยการใช
เครื่องชวยฟงเปนที่เรียบรอย  

(๒) ตา ต้องปราศจากขอบกพรองในการมองเห็น หรือถามีขอบกพรองก็ตองผานการแกไขดวย
การใชเลนส หรือแวนตา เปนที่เรียบรอย 

(๓) ระบบทางเดินหายใจ ผูที่จะขอรับใบอนุญาตเปนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ จะตองไมมีภาวะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ดังตอไปนี้  

(ก) โรคหอบหืดอยางรุนแรงที่ไมสามารถควบคุมไดที่เกิดขึ้นเปนประจ าในสามปที่ผานมา  
(ข) การผาตัดเจาะหลอดลม หรือการตัดกลองเสียงออก  
(ค) โรคปอดรุนแรงเรื้อรัง  

(๔) ระบบหัวใจรวมหลอดเลือด ผูที่จะขอรับใบอนุญาตเปนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่อง
ปฏิกรณน์ิวเคลียร์ จะตองไมมีภาวะเกี่ยวกับระบบหัวใจรวมหลอดเลือด ดังตอไปนี้  

(ก) โรคหัวใจขาดเลือดมาเลี้ยง หรือกลามเนื้อหัวใจตาย   
(ข) โรคหัวใจลมเหลว  
(ค) โรคภาวะหัวใจเตนผิดปกติ เนื่องจากเกิดภาวะการบีบตัวของหัวใจมากเกินไป  
(ง) ใสลิ้นหัวใจเทียม  
(จ) ใสเครื่องกระตนุหัวใจ  
(ฉ) มีความผิดปกติของหลอดเลือดที่มาเลี้ยงหัวใจ  
(ช) หลอดเลือดแดงใหญที่ไปเลี้ยงหัวใจโปงพอง  

(๕) โรคที่เก่ียวกับตอมไรทอ (endocrine) และกระบวนการเผาผลาญอาหารภายในรางกาย ผูที่
จะขอรับใบอนุญาตเปนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณน์ิวเคลียร์ จะตองไมมีประวัติเปนโรค  ดังตอไปนี้  

(ก) เบาหวานชนิดที่รุนแรง และไมสามารถควบคุมได แตถาเปนโรคเบาหวานที่สามารถ
ควบคุมไดโดยใชยารักษา ก็ถือวาบุคคลนั้นมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่เปนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่อง
ปฏิกรณน์ิวเคลียร์  

(ข) ภาวะเลือดเปนกรดที่เกิดจากคีโตน (ketoacidosis)  
(ค) มีประวัติการเกิดภาวะช็อคน้ าตาล (insulin shock) ภายในชวง ๓ ปที่ผานมา  

(๖) โรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท (neurological) ผูที่จะขอรับใบอนุญาตเปนเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ จะตองไมมีประวัติการปวยเปนโรคลมชัก หรือโรคลมบาหมู ในชวงสามป
ที่ผานมา  

(๗) ความมั่นคงทางดานจิตใจ และอารมณ ผูที่จะขอรับใบอนุญาตเปนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เดินเครื่องปฏิกรณน์ิวเคลียร์ จะตองไมมีประวัติ หรือไดรับการวินิจฉัยวามีภาวะทางจิต ดังตอไปนี้  

(ก) มีสัญญาณบงชี้วามีปญหาทั้งทางพฤติกรรมและอารมณ ซึ่งผานการทดสอบและประเมิน
ทางจิตวิทยาโดยจิตแพทย  

(ข) มีพฤติกรรมที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน  
(ค) โรคพิษสุราเรื้อรัง  
(ง) ติดยาเสพติด 
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ทั้งนี้ ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามที่ก าหนดในวรรค
สองทุกๆ สามปี 

 
ข้อ ๘  ผูที่จะขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ต้องท าการ

ทดสอบภาคทฤษฎี การทดสอบปากเปล่า และการทดสอบการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ โดยจะต้องยื่นเอกสาร
หลักฐาน ณ ส านักงาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค าขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  ตามแบบที่ก าหนด
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๒) ส าเนาวุฒิการศึกษา 
(๓) หลักฐานการฝึกอบรมตามมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่อง

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์  
(๔) เอกสารรับรองการเป็นเจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฝึกหัด หรือเอกสารรับรอง

ประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
(๕) ใบรับรองแพทย์ ต้องมีอายุไม่เกินหกเดือนนับถึงวันที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
 
ข้อ ๙  ให้เลขาธิการออกใบอนุญาต กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตสอบผ่านตามแนวปฏิบัติและ

หลักเกณฑ์การสอบใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ก าหนดไว้ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 

หมวด ๔ 
การขอต่ออายุใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต 

   
 

ข้อ ๑๐  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  ที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต 
ต้องท าการทดสอบภาคทฤษฎี โดยจะต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ณ ส านักงาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  ตามแบบที่
ก าหนดท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๒) ใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฉบับเดิม 
(๓) เอกสารรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในสามปีที่ผ่านมา 
(๔) ใบรับรองแพทย์ ต้องมีอายุไม่เกินหกเดือน นับถึงวันทีย่ื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
 
ขอ ๑๑  ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์มีอายุสามปนับตั้งแต่วันที่

ออกใบอนุญาตให้ 
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ขอ ๑๒  การขอตออายุใบอนุญาต  ใหเปนหนาที่ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ที่ถือใบอนุญาตนั้น  ส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ให้ด าเนินการยื่นขอ 
ตออายุใบอนุญาตภายในหกสิบวันกอนใบอนุญาตเดิมหมดอายุ และส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลังงานให้ด าเนินการยื่นขอตออายุใบอนุญาตภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันกอนใบอนุญาตเดิม
หมดอาย ุ

 
 

     ให้ไว้ ณ วันที่   พ.ศ. .... 
 
 

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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[เอกสารแนบท้าย] 
 

แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การสอบใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการปฏิบัติ ส าหรับด าเนินการทดสอบทั้งข้อเขียน 
และทดสอบภาคปฏิบัติซึ่งรวมถึงการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ให้แก่ผู้ขอใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหม่ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เดิมผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต  
 
ชนิดของการสอบ 

1. การสอบข้อเขียน 
2. การสอบปากเปล่า และการทดสอบควบคุมเครื่องปฏิกรณน์ิวเคลียร์  
3. การสอบเพ่ือต่ออายุใบอนุญาต 
4. การสอบซ่อม โดยจะท าการสอบใหม่ในเฉพาะส่วนที่สอบไม่ผ่าน  

 
การสอบข้อเขียน  
1. เนื้อหา 

 เนื้อหาของข้อสอบข้อเขียนจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยให้น้ าหนักในแต่ละส่วนเท่าๆ กันประกอบด้วย 
1.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวกบัเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (reactor theory) ประกอบด้วย 

1.1.1 ความรู้พ้ืนฐานทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์ (nuclear physics) และฟิสิกส์เบื้องต้นของเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ (reactor physics) 

1.1.2 ความรู้เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้วย ในส่วนนี้จะ
ครอบคลุมเนื้อหาเก่ียวกับ  

-  ก าลังของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
-  แกนปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และแท่งควบคุม 
-  ระบบระบายความร้อนภายในแกนปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
-  ระบบควบคุมการท างานของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
-  ระบบสนับสนุนการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (auxiliary systems) 
-  ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า 
-  ระบบต่าง ๆ ภายในห้องควบคุม 
-  ระบบป้องกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือระบบดับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (reactor 

protection system) 
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- อาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (reactor containment or confinement) 
- ระบบระบายความร้อนฉุกเฉินภายในแกนปฏิกรณ์นิวเคลียร์   

1.2  ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างานทั้งในสภาวะปกติและสภาวะ
ฉุกเฉิน ข้อสอบข้อเขียนในส่วนนี้จะครอบคลุมเนื้อหา เช่น 

- ขั้นตอนปฏิบัติที่ใช้ในการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และ ระบบสนับสนุนการเดินเครื่อง
ปฏิกรณ์ (auxiliary systems) 

- ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรเจ้าของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (administrative controls) 
- กฎหมายเกี่ยวกับการก ากับดูแลความปลอดภัย 
- ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการควบคุมการท างาน (technical 

specifications and operating) 
- ขั้นตอนปฏิบัติที่ใช้ในการตรวจสอบและบ ารุงรักษา (surveillance and maintenance 

procedures) 
- วิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางรังสี (radiological safety practices) 
- อุบัติเหตุ และอันตรายจากรังสี 
- การจัดการและการปลดปล่อยสารกัมมันตรังสี  

1.3 ระบบเฝ้าระวังทางรังสีและสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (facility and radiation monitoring 
system) ข้อสอบข้อเขียนในส่วนนี้จะครอบคลุมเนื้อหา ทั้งการออกแบบ การสร้าง และการควบคุมระบบที่ท างาน
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เช่น rod control, emergency power, core flooding 
เป็นต้น 
  ส าหรับเจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อาวุโส และเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ นอกจากจะเลือกสอบจากหัวข้อ 1.1-1.3 แล้วข้อสอบยังควรครอบคลุมถึง 

-  ขั้นตอนการจัดแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และการเปลี่ยนแปลงค่าระบบต่าง ๆ รวมทั้งการ
ควบคุมการทดลองค่าวิกฤต (critical experiment) 

- แผนฉุกเฉินและขั้นตอนฉุกเฉิน 
- ขั้นตอนการรื้อถอน (decommissioning procedure) 
- การบริหารการฝึกอบรม (management training)  

โดยจะเลือกสอบตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล 

2. การตรวจให้คะแนน  
ในการให้คะแนนข้อสอบข้อเขียนนั้น ผู้เข้าสอบที่สอบผ่านเกณฑ์ต้องได้คะแนนอย่างน้อย ร้อยละ 70 

การตรวจข้อสอบจะด าเนินการโดยคณะผู้ที่ออกข้อสอบ คณะผู้ที่ออกข้อสอบไม่สามารถด าเนินการตรวจ เองได้ 
หรือมีผู้เข้าสอบเป็นจ านวนมาก จะอนุโลมให้ตรวจโดยเจ้าหน้าที่จากส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้ 
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การสอบปากเปล่า และการทดสอบควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
  หัวข้อของการสอบนี้จะขึ้นอยู่กับชนิดของใบอนุญาตที่ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 

- การขอใบอนุญาตใหม่ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
  -  การขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เดิม  

ซึ่งการทดสอบภาคปฏิบัติและการทดสอบควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์นี้ใช้เฉพาะเพ่ือการขอ
ใบอนุญาตใหม่ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เท่านั้น ส่วนผู้ที่ขอต่ออายุใบอนุญาตจะสอบ
เฉพาะข้อเขียนโดยไม่ต้องสอบในส่วนนี้ 

การสอบภาคปฏิบัติและการทดสอบควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์นี้ เป็นการสอบแบบสามารถ
เปิดดูหนังสือ หรือคู่มือต่าง ๆ ได้ ทั้งในขณะที่ตอบค าถามและปฏิบัติทดสอบเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แต่ต้อง
แสดงถึงความคุ้นเคยในการใช้คู่มือนั้นๆ ด้วย เปรียบเสมือนเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จริงๆ 

1. ขอบเขตการสอบปากเปล่า 
การสอบปากเปล่าของผู้ที่จะขอใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์นี้ 

แบ่งเป็น  2 ส่วนหลักๆ ตามแบบฟอร์มที่ 1 คือ 
1.1 การสอบถามความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 การสอบถามความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีขอบเขตในการทดสอบเกี่ยวกับของการ

บริหารและการจัดการทั่วไป ภายในองค์กรเจ้าของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน และควา ม
ปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ภายในองค์กรเจ้าของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ โดย
แบ่งเป็นหัวข้อย่อย 4 หัวข้อ คือ 

ก. การประเมินความรู้เบื้องต้น ของผู้ขอการรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

- ข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมการท างานของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
- ข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการดัดแปลงหรือแก้ไขระบบการท างานของเครื่องปฏิกรณ์

นิวเคลียร์แบบชั่วคราว 
- ข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือขั้นตอนปฏิบัติที่ใช้ในการ

ควบคุมการท างานของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
- การควบคุมดูแลทั่วๆ ไปภายในองค์กรเจ้าของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
- การควบคุมดูแลป้ายเตือนภัยและประกาศต่าง ๆ ภายในองค์กรเจ้าของเครื่องปฏิกรณ์

นิวเคลียร์ 
- ข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมดูแลระบบการเก็บรักษากุญแจที่มีส าคัญต่อ

ความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และระบบรักษาความปลอดภัยภายในองค์กรเจ้าของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
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- ข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และระบบต่าง ๆ    
ที่ท างานเกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

- การใช้ประโยชน์จากแผนภูมิต่าง ๆ ที่แสดงถึงการท างานของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และ
ระบบต่าง ๆ ที่ท างานเกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

ข. การประเมินความรู้ที่เกี่ยวกับข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ขององค์กรเจ้าของเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ ที่ใช้ส าหรับการติดเครื่องปฏิกรณ์ และการเปลี่ยนแปลงระดับก าลังของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

การประเมินส่วนนี้อาจจะประเมินหลังจากที่ผู้เข้าสอบปฏิบัติทดสอบการควบคุมเครื่อง
ปฏิกรณ์ หรือประเมินขณะที่ผู้เข้าสอบก าลังปฏิบัติทดสอบควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ก็ได้ โดยประเมินจากการจ าลอง
เหตุการณ์หรือสถานการณ์การจ าลอง และสอบถามผู้เข้าร่วมสอบว่าจะปฏิบัติอย่างไร (oral test) 

ค. การประเมินความรู้ ที่เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายทางรังสี  
การประเมินส่วนนี้จะท าการประเมินตั้ งแต่ เริ่มเข้าไปในเขตควบคุม (radiological 

controlled area) โดยผู้ด าเนินการจัดการสอบหรือเจ้าหน้าที่จากส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ อยู่ในสถานะผู้เยี่ยม
ชมเท่านั้น ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหมดขององค์กรเจ้าของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ มีขอบเขตในการ
ประเมินดังนี้ 

- ความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับ การเข้าไปในบริเวณท่ีมีแหล่งก าเนิดรังสี  
- ความรู้ความเข้าใจในอนัตรายจากสารกัมมันตรังสี  
- ความรู้ความเข้าใจในขีดจ ากัดการได้รับรังสี 
- ความรู้ความเข้าใจในการควบคุมการปนเปื้อนทางรังสี 
- ความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับ ในการอนุญาตให้ท างานบริเวณที่มีรังสี (radiation 

work permits) เช่น สอบถามเกี่ยวกับหลักการ ALARA  เป็นต้น 
- ความรู้ความเข้าใจในกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติที่ใช้ในการควบคุมการปลดปล่อยสาร

กัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อม  
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ท่ีใช้วัดปริมาณรังสี รวมถึงเครื่องวัดรังสีประจ าตัวบุคคล 

ง. การประเมินความรู้ด้านอื่น ๆ ดังนี้ 
- แผนฉุกเฉินภายในองค์กรเจ้าของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
- การจัดการดูแล และการเก็บรักษาเชื้อเพลิงขององค์กรเจ้าของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

(fuel handling) 
- ระบบการรักษาความปลอดภัยขององค์กรเจ้าของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
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 1.2 การทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ภายในห้องควบคุม และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การท างานของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ภายในอาคารเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (control room system and 
facility walkthrough) 

การทดสอบส่วนนี้ จะทดสอบความรอบรู้และความคุ้นเคยกับส่วนประกอบของเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ และระบบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ โดยเจ้าหน้าที่จากส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะ
ทดสอบผู้เข้าสอบขณะเดินส ารวจภายในอาคารเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ตามหัวข้อในเอกสารแนบ 1 อย่างน้อย 2 
หัวข้อต่อ 1 ระบบ ในแต่ละหัวข้อจะมีขอบเขตในการทดสอบ ดังนี้ 
- ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบที่ท างานเกี่ยวข้องกับ

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (systems equipment and components) 
- ความรู้และความสามารถในการควบคุมระบบป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับการท างานของเครื่องปฏิกรณ์

นิวเคลียร์ (system protections and interlock system) 
- ความรู้และความคุ้นเคยในการปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ (procedural knowledge and use) 
- ความรู้ และการตระหนักถึงข้อก าหนด และกฎเกณฑ์ขององค์กรเจ้าของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

2. ขอบเขตในการทดสอบปฏิบัติการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ (integrated facility operations)  
การทดสอบปฏิบัติการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ มีหลักเกณฑ์ 13 หัวข้อ ดังนี้คือ 

- สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนปฏิบัติก่อนที่จะเริ่มติดเครื่องปฏิกรณ์ (pre-startup procedure) 
- สามารถควบคุมแผงควบคุมให้เหมาะสมตามการใช้งานขององค์กรเจ้าของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เช่น 

การเปลี่ยนแปลงระดับก าลังของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นต้น 
- สามารถปฏิบัติการแก้ไขเม่ือพบว่าค่าตัวแปรเบี่ยงเบนไปจากข้อก าหนดทางด้านความปลอดภัยในขณะที่มี

การเดินเครื่องปฏิกรณ ์
- สามารถระบุและอธิบายการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีความส าคัญต่อการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

เช่น ปั๊ม วาล์ว เป็นต้น 
- สามารถสังเกตการณ์และควบคุมความปลอดภัยในขณะที่เครื่องปฏิกรณ์ก าลังท างาน 
- สามารถเปลี่ยนแปลงการควบคุมให้เหมาะสมตามข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ท้ังในสภาวะปกติ และสภาวะที่ผิดปกติ  
- สามารถควบคุมระบบระบายความร้อนให้ท างานได้อย่างปลอดภัย 
- สามารถควบคุมระบบฉุกเฉิน และระบบสนับสนุนการเดินเครื่องปฏิกรณ์ทั้งหมดของสถานปฏิบัติการให้

ท างานได้อย่างปลอดภัย 
- สามารถสาธิต และอธิบายระบบเครื่องมือวัดรังสีได้อย่างถูกต้อง 
- มีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับสัญญาณฉุกเฉินทางรังสีที่แสดงถึงความรุนแรงทางรังสี  
- สามารถสาธิต และอธิบายถึงแผนฉุกเฉินที่มีภายในองค์กรเจ้าของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
- มีความรู้และความสามารถในการควบคุมการท างานของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ให้ท างานอย่างปลอดภัย  
- สามารถสาธิต และอธิบายการท างานภายในห้องควบคุม 
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ซึ่งจะแบ่งการทดสอบปฏิบัติการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์นี้ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
2.1 ทดสอบตามสถานการณ์สมมุติ (transient or event scenarios) ที่สามารถประเมินทั้ง

ความรู้และความสามารถของผู้เข้าสอบ  โดยจะแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
2.1.1 การควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ในสภาวะปกติ (normal evolution) โดยผู้เข้าสอบ 

ต้องเลือกปฏิบัติควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในสภาวะปกติอย่างน้อย 2 สถานการณ์ จาก 3 สถานการณ์ดังนี้ 
- การติดเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
- การเปลี่ยนแปลงระดับก าลังของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
- การดับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์             
2.1.2 การควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในกรณีที่เครื่องมือแสดงสภาวะการท างาน

ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไม่ท างาน เช่น linear recorder ไม่ท างาน เข็มวัดระดับอุณหภูมิของแท่งเชื้อเพลิง   
ไม่ท างาน เป็นต้น 

2.1.3 ควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในกรณีที่อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ไม่ท างาน เช่น หัววัดอุณหภูมิของน้ าในบ่อปฏิกรณ์ไม่ท างาน, ปั๊มน้ าไม่ท างาน เป็นต้น 

2.1.4 ควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะการท างาน
ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อย่างฉับพลัน  

  สถานการณ์สมมุติอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในสภาวะปกตินั้น ผู้
เข้าสอบอาจจะปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติก็ได้ ขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และกฎระเบียบใน
การเดินเครื่องปฏิกรณน์ิวเคลียร์ขององค์กรเจ้าของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

2.2 ทดสอบความรู้และความสามารถในขณะปฏิบัติงาน (knowledge / ability competencies) 
จะทดสอบระหว่างที่ผู้เข้าสอบปฏิบัติการทดสอบการควบคุมเครื่องตามสถานการณ์สมมุติ โดยจะท าการสอบถาม
และสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มที่ 1 และให้คะแนนแบบฟอร์มที่ 2  

2.2.1 ความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์สัญญาณเตือนภัยหรือสัญญาณแจ้ง
เตือน (alarm / annunciators) 

- เข้าใจและสามารถอธิบายความหมายของสัญญาณต่าง ๆ 
- สามารถใช้สัญญาณต่าง ๆ ในการแจ้งเตือนหรือแจ้งให้ทราบ 
- สามารถอธิบายและพิสูจน์ว่าการตอบสนองต่อสัญญาณที่เกิดขึ้นนั้น ตรงกับข้อก าหนด

ในขั้นตอนปฏิบัติที่ใช้ในการตอบสนองต่อสัญญาณฉุกเฉิน 
- พฤติกรรมการปฏิบัติงานได้แสดงถึงการให้ความสนใจและให้ความส าคัญต่อสัญญาณที่

ได้รับแจ้ง 
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2.2.2 ความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์ ที่อาจจะมีผลกระทบกับ
ระบบป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (reactor protection systems)  

   - สามารถรับรู้และวิเคราะห์สถานการณ์ ที่มีแนวโน้มผิดไปจากเหตุการณ์ปกติ 
   - สามารถใช้ประโยชน์จากเอกสารและคู่มือที่มีในห้องควบคุม ช่วยในการวิเคราะห์และ
แก้ไขสถานการณ์เบื้องต้น อย่างคุ้นเคย 
   2.2.3 ความรู้และความสามารถในการตอบสนองต่อระบบต่าง ๆ ที่ท างานเกี่ยวข้องกับ
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
   - ความรู้และความสามารถในการควบคุมระบบต่าง ๆ ที่ท างานเกี่ยวข้องกับเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

- สามารถรับรู้ถึงสภาวะการท างานของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ จากตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่อยู่
ในห้องควบคุม 
   - มีความรู้และความเข้าใจ ในการกระท าที่มีผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ที่ท างาน

เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

2.2.4 ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติ และข้อมูลทางเทคนิค
ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  (procedures and technical specification) 

- ยอมรับและปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติ และข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ โดยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งสถานการณ์ปกติ สถานการณ์ผิดปกติ และสภาวะฉุกเฉิน 

   -  ยอมรับและปฏิบัติตามข้ันตอนปฏิบัติในการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
   -  ยอมรับและปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินขององค์กรเจ้าของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อย่างเคร่งครัด 

2.2.5 ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานบริเวณแผงควบคุม (control board operations) 
- ความรู้และความสามารถในการระบุต าแหน่งของปุ่มควบคุมต่าง ๆ บนแผงควบคุม 
- สามารถเปลี่ยนแปลงและควบคุมสภาวะต่าง ๆ ได้โดยใช้แผงควบคุม 

   - สามารถตอบสนองต่อสภาวะการท างานของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
- สามารถควบคุมระบบที่ท างานอัตโนมัติ และควบคุมด้วยมือได้ เมื่ออยู่ในสถานการณ์ท่ีจ าเป็น 
2.2.6 ความรู้และความสามารถในการส่งผ่านข้อมูล 
- สามารถรับรู้และส่งผ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ทั้งทางวาจาและ

ทางเอกสาร ด้วยการใช้ภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เช่น การกรอกข้อมูลหรือเหตุการณ์ลงในสมุดปูมการ
เดินเครื่อง เป็นต้น 

- สามารถป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่แสดงถึงสถานะของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
ด้วยเหตุผลทางความมั่นคง 
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๓. การประเมินผลการสอบภาคปฏิบัติ (ปากเปล่า) 
เจ้าหน้าที่จากส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะเป็นผู้ประเมินผลการสอบ หรือตรวจให้คะแนน

แก่ผู้เข้าสอบ การให้คะแนนการสอบภาคปฏิบัติ แบ่งเป็น 2 ระดับคือ 
S หมายถงึ ผ่าน ซึ่งแสดงถึง  

- ผู้เข้าสอบ มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
- ผู้เข้าสอบปฏิบัติผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือปฏิบัติผิดพลาดต่อระบบที่มีผลกระทบ

ต่อความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ น้อย 
- ผู้เข้าสอบมีความคุ้นเคย และสามารถควบคุมระบบต่าง ๆ ที่ท างานเกี่ยวข้องกับเครื่อง

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์  
- ผู้เข้าสอบมีความคุ้นเคย และสามารถใช้ขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ใน

การท างานได ้
U หมายถึง  ไม่ผ่าน ซึ่งแสดงถึง 

- ผู้เข้าสอบ มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานน้อย 
- ผู้เข้าสอบ ตอบค าถามด้วยความยากล าบาก หรือตอบผิด หรือไม่สามารถหาค าตอบได ้
- ผู้เข้าสอบมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีความคุ้นเคย และไม่สามารถควบคุม

ระบบต่าง ๆ ที่ท างานเกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
- ผู้เข้าสอบไม่มีความคุ้นเคย และไม่สามารถใช้ขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์

ในการท างานได ้

การให้คะแนนภาคปฏิบัติ(ปากเปล่า)นี้ จะแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนตามหัวข้อหลักๆ ที่ใช้ในการ
สอบ 3 หัวข้อ ดังนี้ 

๓.๑ การทดสอบเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการทั่วไป  
๓.๒ การทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ภายในห้องควบคุม และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การท างานของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ซึ่งอยู่ภายในอาคารเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (control room system 
and facility walkthrough) 

การให้คะแนนในหัวข้อนี้ ต้องรวบรวมคะแนนของทุกระบบแล้วน ามาสรุป ซึ่งมีวิธีการให้
คะแนน ดังต่อไปนี้ 

๓.2.1 เจ้าหน้าที่จากส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เป็นผู้ที่ระบุว่าระบบใดที่ผู้เข้าสอบ   สอบ
ผ่าน หรือระบบใดที่ผู้เข้าสอบสอบไม่ผ่าน (system area) โดยระบบที่สอบผ่านจะต้องมีหัวข้อที่ไม่ผ่านเพียงแค่ 1 
หัวข้อ (subject area) 
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๓.2.2 เจ้าหน้าที่จากส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ต้องค านวณหาร้อยละของระบบที่ผู้เข้าสอบ 
สอบผ่าน โดยค านวณจาก อัตราของระบบที่สอบผ่านต่อระบบทั้งหมดที่ท าการสอบ โดยผู้เข้าสอบจะต้องได้
คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 75 จึงจะสอบผ่านในหัวข้อนี้ 

ร้อยละของระบบที่สอบผ่าน = ระบบทีท่ าการสอบผ่าน / ระบบทั้งหมดที่สอบ x 100  ≥ 75 

๓.3 การทดสอบการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (integrated facility operations)   
การสอบในหัวข้อนี้นั้น เจ้าหน้าที่จากส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติต้อง ให้คะแนนหรือประเมินตาม

แบบฟอร์มที่ 2 ขณะผู้เข้าสอบ มีคะแนนให้ตั้งแต่ 1 จนถึง 3 คะแนน (rating scale) โดยแต่ละข้อจะมีน้ าหนัก
ความส าคัญ (weight) ไม่เท่ากัน โดยสามารถค านวณคะแนนในแต่ละข้อได้จาก  

rating scale x weight = คะแนน 
จากนั้น น าคะแนนที่ได้กรอกลงไปในช่อง “คะแนนรวม” ของแบบฟอร์มที่ 2 แล้วน า

คะแนนทั้งหมดในทุก ๆ ข้อมารวมกันแล้วหารด้วย 6 ซึ่งผลคะแนนที่ออกมาจะต้องได้มากกว่า 1.8 จึงจะสอบผ่านใน
หัวข้อนี้ 
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เอกสารแนบ 1: การสอบถามในส่วนของระบบต่าง ๆ ภายในห้องควบคุม และระบบอ่ืน ๆ ที่อยู่ภายในอาคาร
เครื่องปฏิกรณ์ (control room system and facility walkthrough) 

 
ระบบที่จะทดสอบ 

(systems for operating tests) 

 
หัวข้อทดสอบในแต่ละระบบ 

(topics for operating tests) 
1. major systems (maj) reactor  

reactor power level control 
rods 
control rod drives 
primary system 
secondary system 
mechanical design (fuel assembly) 
reactor vessel-pool 
core construction 

2. auxiliary systems (aux) reactor building cooling water control 
air system 
sampling system 
fire protection system 
service water system 
equipment and floor drainage 
containment air recirculation 
radioactive waste 
demineralized water 
heating ventilation and air conditioning 
reactor water clean-up / make-up  
chemical additions 

4. electrical (elt) normal ac supply 
emergency ac supply 
normal dc supply 
emergency dc supply 
reactor protection 
electrical power system 
batteries 

 
5.reactor facilities (fac) 

 
fuel handling and storage 
exposure rooms 
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ระบบที่จะทดสอบ 

(systems for operating tests) 

 
หัวข้อทดสอบในแต่ละระบบ 

(topics for operating tests) 
incore experiment tubes 
beam tubes 
thermal columns 
pneumatic tube facilities 
liquid waste handling and disposal 
solid waste handling and disposal 
gaseous waste handling  

 
6. nuclear and  radiation systems (nuc) 

 
startup channels 
log n channels 
safety channels 
incore instrumentation / incore probe 
liquid effluent monitors 
area  radiation  monitors 
gaseous effluent 
stack gas 

 
7. reactor transient response 

 
power increase / decrease - auto control 
power increase / decrease - manual control 
emergency shutdown from full power scram - 
hot restart 
sub critical to critical 
normal shutdown from full power 
rod  malfunction 
primary system leak control 
instrument malfunction 
fuel clad failure 
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แบบฟอร์มที่ 1  แบบฟอร์มการสอบภาคปฏิบัติ และทดสอบเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
ก.ส่วนของการบริหารและการจัดการทั่วๆไป  
1. การประเมินความรูเ้บื้องต้น  ผลการประเมิน 
- การควบคุมการท างานของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  
- การดัดแปลงหรือแกไ้ขระบบการท างานของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบช่ัวคราว  
- การควบคุมดูแลทั่วไป ภายในองค์กรเจ้าของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  
- การควบคุมดูแลป้ายเตือนภัยและประกาศต่างๆ ภายในองค์กรเจ้าของเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ 

 

- การควบคุมดูแลระบบการเก็บรักษากุญแจ  
- การซ่อมบ ารุงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ 

 

- การใช้ประโยชน์จากแผนภูมิต่าง ๆ ที่แสดงถึงการท างานของเครื่องปฏิกรณ์ฯ และระบบ
ต่าง ๆ ที่ท างานเกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

 

2. การประเมินความรู้ เกี่ยวกับข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการ เดินเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์และการเปลี่ยนแปลงระดับก าลังของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

ผลการประเมิน 

- การติดเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  
- การเปลี่ยนแปลงสถานะ การท างานของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  
- การตรวจสอบตัวแปรต่าง ๆ  ที่มีความส าคัญต่อการท างานของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  
3. การประเมินความรู้ ท่ีเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายทางรังสี ผลการประเมิน 
- ความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับ ท่ีจะเข้าไปในบริเวณที่มีแหล่งก าเนิดรังสี  
- ความรู้ความเข้าใจในอันตรายจากสารกัมมันตรังสี  
- ความรู้ความเข้าใจในขีดจ ากัดในการได้รับรังสี  
- ความรู้ความเข้าใจในการควบคุมการปนเปื้อนทางรังสี  
- ความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับ ในการอนุญาตให้ท างานบริเวณที่มีรังสี  
- ความรู้ความเข้าใจในกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติ  ที่ใช้ในการควบคุมการปลดปล่อยสาร
กัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อม 

 

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณรังสี รวมถึงเครื่องวัดรังสีประจ าตัวบุคคล  
4. การประเมินความรู้ด้านอื่น ๆ ผลการประเมิน 
- แผนฉุกเฉินท่ีมีภายในองค์กรเจ้าของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  
- การจัดการดูแล และการเก็บรักษาเช้ือเพลิงขององค์กรเจ้าของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  
- ระบบการรักษาความปลอดภัย (security) ขององค์กรเจ้าของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  

 

 



๒๐ 

 

 

แบบฟอร์มที่ 1  แบบฟอร์มที่ใช้ในการสอบภาคปฏิบัติ และทดสอบเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (ต่อ) 
ข.ตรวจตราและสอบถามในส่วนของระบบต่าง ๆ ภายในห้องควบคุม และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน
ของเครื่องปฏิกรณ์ฯ ซ่ึงอยู่ภายในอาคารเครื่องปฏิกรณ์ฯ (control room system and facility 
walkthrough) 

ช่ือระบบ/หัวข้อ 
(ที่ท าการทดสอบ) 

ผลการประเมิน 

equipments / 
components 

protections / 
interlock 

procedural 
knowledge 

and use 

ข้อก าหนด และ
กฎเกณฑ ์

1. major systems (maj) 
     
     
     
2. auxiliary systems (aux) 
     
     
     
3. engineered safety features (esf) 
     
     
     
4. electrical (elt) 
     
     
     
5.reactor facilities (fac) 
     
     
     
6. nuclear and  radiation systems (nuc) 
     
     
7. reactor transient response 
     
     

 



๒๑ 

 

 

ค.เกณฑ์การให้คะแนนในการทดสอบความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน  
ความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์สัญญาณเตือนภัยหรือสัญญาณแจ้งเตือน  
- ผู้เข้าสอบมีความสามารถเข้าใจและสามารถอธิบายความหมายของสัญญาณต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามข้อก าหนด 
รวมถึงสามารถใช้งานได้เมื่อมีเหตุจ าเป็น 
3 ใช้ได้อย่างแม่นย าและมี
ประสิทธิภาพ 

2 ตีความหมายผิดพลาดเพียง
เล็ กน้อยแต่ สามารถตอบสนอง
สัญญาณได้อย่างถูกวิธี 

1 ตีความหมายผิดพลาดท าให้
ตอบสนองสัญญาณอย่างผิดวิธี 

- ผู้เข้าสอบให้ความสนใจและให้ความส าคัญต่อสัญญาณเตือนภัย 
3 ทุกสัญญาณ 2 มองข้ามไปเล็กน้อย 1 ไม่ให้ความส าคัญต่อสัญญาณเลย 

 

ความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์ ที่อาจจะมีผลกระทบกับระบบป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับ
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (reactor protection systems) 
- ผู้เข้าสอบมีความสามารถในการรับรู้ถึงเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มผิดไปจากปกติ 
3 รับรู้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
แม่นย า 

2 ต้องใช้เวลาในการรับรู้ถึง
เหตุการณ์ที่มีแนวโน้มผิดปกติ 

1 รับรู้ล่าช้า/ละเลยอย่างร้ายแรง/
รับรู้ข้อมูลที่ผิดไปจากความเป็นจริง 

- ผู้เข้าสอบมีความสามารถในการใช้เอกสารอ้างอิงที่ถูกต้องช่วยเหลือในการวินิจฉัยเหตุการณ์  
3 ใช้เอกสารอ้างอิงที่ถูกต้อง
ช่วยเหลือในการวินิจฉัยเหตุการณ์ 

2 ใช้เอกสารอ้างอิงผิดพลาด
เล็กน้อย แต่สามารถอาศัยช่วยเหลือ
ในการวินิจฉัยเหตุการณ์ได้ 

1 ไม่ใช้เอกสารอ้างอิงเลย หรือใช้
ผิดพลาดจนไม่ สามารถวินิ จฉั ย
เหตุการณ์ได้ 

- ผู้เข้าสอบมีความสามารถวินิจฉัยเหตุการณ์ได้อย่างแม่นย า 
3 วินิจฉัยเหตุการณ์ได้อย่างแม่นย า 2 วินิจฉัยผิดพลาดแต่เพียงเล็กน้อย  1 วินิจฉัยผิดพลาด แล้วส่งผล

กระทบต่อความปลอดภัยของเครื่อง
ปฏิกรณ์ฯ 
 

 

ความรู้และความสามารถในการตอบสนองต่อระบบต่าง ๆ ที่ท างานเกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
- ผู้เข้าสอบมีความสามารถระบุและอธิบายถึงระบบต่าง ๆ ที่ท างานเกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์ฯ 
3 สามารถระบุและอธิบายได้อย่าง
ชัดเจน 

2 ระบุและอธิบายผิดพลาดแต่เพียง
เล็กน้อย 

1 ระบุและอธิบายผิดพลาดในระบบ
ที่มีผลลกระทบต่อความปลอดภัย
ของเครื่องปฏิกรณ์ฯ 
 

- ผู้เข้าสอบมีความสามารถในการควบคุมการท างานของระบบต่าง ๆ ที่ท างานเกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์ฯ 
3 สามารถควบคุมการท างานด้วย
ความเข้าใจโดยละเอียด 

2 ควบคุมการท างานผิดพลาดแต่
เพียงเล็กน้อย สาเหตุมาจากมีความรู้
ความเข้าใจไม่เพียงพอ 

1 ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการท างาน
ของระบบต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลต่อการท า
ให้เครื่องปฏิกรณ์ฯ เสียหาย 
 



๒๒ 

 

 

ความรู้และความสามารถในการตอบสนองต่อระบบต่าง ๆ ที่ท างานเกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
- ผู้เข้าสอบสามารถแสดงถึงความเข้าใจในการกระท าใดๆ ของเจ้าหน้าที่เดินเครื่อง ที่มีผลต่อ conditions ของ
ระบบต่าง ๆ และ conditions ของเครื่องปฏิกรณ์ฯ 
3 มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 2 มีความเข้าใจผิดเล็กน้อยในเรื่องที่

ไม่ค่อยส าคัญต่อความปลอดภัย 
1 เข้าใจผิดอย่างรุนแรง ในเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อความปลอดภัย 

 

ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติและข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องปฏิกรณ์ นิวเคลียร์ 
(procedures and technical specification) 
- ผู้เข้าสอบสามารถอ้างอิงถึงคู่มือในการท างานอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
3 สามารถอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 
และรวดเร็ว 

2 อ้างอิงผิดพลาดแต่เพียงเล็กน้อย 1 มีปัญหา หรือล้มเหลวในการ
อ้างอิงคู่มือ ในเรื่องที่มีความส าคัญ
ต่อความปลอดภัย 

- ผู้เข้าสอบสามารถจดจ าข้อก าหนด/เง่ือนไข ในแผนฉุกเฉินของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และสามารถปฏิบัติให้
ส าเร็จในทันที โดยไม่จ าเป็นต้องเสียเวลาค้นหาเอกสารอ้างอิง 
3 สามารถจดจ า / ปฏิบัติ ได้อย่าง
แ ม่ น ย า แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม ต า ม
สถานการณ์ 

2 จดจ า / ปฏิบัติ ผิดพลาดเพียง
เล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วเหมาะสม 

1 จดจ า / ปฏิบัติ ไม่ถูกต้องเลย 

- ผู้เข้าสอบสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
3 ปฏิบัติอย่างถูกต้อง และทันต่อ
เวลา 

2 ปฏิบัติผิดพลาดเล็กน้อย แต่มี
เวลาเพียงพอในการแก้ไขปัญหา 
เพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียที่จะตามมา 

1 ปฏิบัติผิดพลาดมาก และต้องมี
การช่วยเหลือแก้ไขปัญหามากเกินไป 

- ผู้เข้าสอบสามารถจดจ าข้อก าหนด/เง่ือนไข ของเครื่องปฏิกรณ์ฯ ที่มีอยู่ในข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องปฏิกรณ์ฯ 
(technical specification) 
3 จดจ า / ปฏิบัติ ได้ถูกต้อง 2 ต้องมีการช่วยเหลือเล็กน้อย ใน

การทีจ่ะปฏิบัติตาม 
1 จดจ า / ปฏิบัติ ไม่ถูกต้องเลย 

 

ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานบริเวณแผงควบคุม (control board operations) 
- ผู้เข้าสอบสามารถระบุที่ตั้งของปุ่มควบคุมต่าง ๆ บนแผงควบคุม  
3 ระบุอย่างถูกต้องแม่นย า 2 ระบุอย่างไม่มั่นใจ 1 ต้องมีการช่วยเหลือ จึงจะ

สามารถระบุได้ 
 

- ผู้เข้าสอบสามารถเปลี่ยนแปลงและควบคุมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ 
3 ถูกต้องและเหมาะสม 2 บกพร่องเล็กน้อย แต่สามารถ

ควบคุมสถานการณ์ได้ 
1 ผิดพลาดจนท าให้เกิดความ
วุ่นวายในระบบหลักๆ 
 



๒๓ 

 

 

- ผู้เข้าสอบสามารถตอบสนองต่อสภาวะการท างานของเครื่องปฏิกรณ์ฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
3 ถูกต้องและเหมาะสม 2 บกพร่องเล็กน้อย แต่สามารถ

ควบคุมสถานการณ์ได้ 
1 ผิดพลาดจนท าให้เกิดความ
วุ่นวายในระบบหลักๆ 

- ผู้เข้าสอบสามารถควบคุมระบบที่เป็น automatic function แบบ manual ได้ เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่จ าเป็น 
3 ท าได้อย่างเหมาะสม และทันต่อ
เวลา 

2 ตอบสนองช้าเล็กน้อย แต่ไม่มี
ผลกระทบใดๆเกิดขึ้น 

1 ต้ อ งมี ก า ร ช่ ว ย เห ลื อ  จึ ง จ ะ
สามารถตอบสนองได้ 
 

 

ความรู้และความสามารถในการส่งผ่านข้อมูล (communication) 
- ผู้เข้าสอบมีความสามารถในการเตรียมข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนท่ีแสดงถึงสถานะของระบบให้แก่ผู้อื่น 
3 เตรียมข้อมูลที่ถูกต้องและตรง
ประเด็น 

2 ข้อมูลบางอย่างไม่สมบูรณ์ หรือ
คลาดเคลื่อน 

1 ผิ ด พ ล า ด ใ น ข้ อ มู ล ที่ ส า คั ญ        
ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของ
เครื่องปฏิกรณ์ฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

 

แบบฟอร์มที่ 2  แบบฟอร์มที่ใช้ในการสอบภาคปฏิบัติ และทดสอบเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  
การทดสอบปฏิบัติเดินเครื่องปฏิกรณ์ (integrated facility operations) 

หัวข้อทดสอบ 
ผลการประเมิน 
rating factors 

weight 3.0 2.0 1.0 total 
1.การวิ เ ค ร าะห์ สัญญาณเตื อนภั ยหรื อ
สัญญาณแจ้งเตือน (alarm / annunciators) 
- interpret / verify 
- prioritize 

 
 

0.50 
0.50 

 
 

 
 

 
 

 

2. diagnosis 
- recognize 
- use reference material 
- diagnose 

 
0.33 
0.33 
0.33 

 
 
 

 
 

 
 

 

3. system response 
- interpret 
- system operation knowledge 
- effect of actions 

 
0.33 
0.33 
0.33 

 
 

 
 
 

 
 

 

4. procedures / tech. specs. 
- reference 
- immediate actions 
- compliance 
- tech. specs. entry 

 
0.20 
0.40 
0.20 
0.20 

 
 

 
 

 
 

 

5. control board operations 
- locate 
- manipulate 
- response 
- manual control 

 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

 
 

 
 

  

6. communications 
- clarity 

 
1.00 
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[เอกสารแนบท้าย] 

มาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
1. บทน า 
1.1  หลักการและเหตุผล 

ด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
และเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ที่จ าเป็น
ส าหรับงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในระดับต่าง ๆ ที่พอเพียงและเหมาะสม จึงจ าเป็นต้องได้รับ การฝึกอบรม 
ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ อีกทั้งต้องมีแผนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องส าหรับบุคลากรทุกระดับ เพ่ือคงไว้ซึ่งทักษะ
และประสบการณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ทั้งนี้ เพ่ือให้การ
เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของประเทศไทยมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ในการนี้ ส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติจึงได้จัดท ามาตรฐานหลักสูตรนี้ขึ้น  
1.2  ขอบเขตมาตรฐาน 

มาตรฐานจัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดหัวข้อวิชาที่ส าคัญส าหรับหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ด้าน
เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  
1.3  วัตถุประสงค ์

1.3.1 เพ่ือก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
1.3.2 เพ่ือใช้เป็นหลักสูตรมาตรฐานส าหรับผู้รับใบอนุญาตน าไปใช้ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
 

2. การจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
2.1 หน่วยงานจัดฝึกอบรม 

องค์กรเจ้าของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทุกระดับ เพ่ือให้มีความรู้และความสามารถตามมาตรฐานสากล โดยจัดให้มีการ
อบรมก่อนการปฏิบัติงานและการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ในระหว่างการปฏิบัติงาน เพ่ือคงไว้และเพ่ิมพูน
องค์ความรู้ที่จ าเป็นและทันต่อเหตุการณ์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และการเดินเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์เป็นไปอย่างปลอดภัยตลอดการใช้งาน  

องค์กรเจ้าของเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ต้องจัดท ารายการสมรรถนะที่ต้องการของบุคลากรแต่ละ
ต าแหน่งให้ชัดเจน เพ่ือออกแบบลักษณะการจัดฝึกอบรมตามหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ต่อไป 

 
2.2  ระบบและวิธีการจัดฝึกอบรม 
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ระบบการจัดการฝึกอบรมส าหรับบุคลากร ที่ปฏิบัติงานในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ควรมุ่งเน้นให้บุคลากร
มีองค์ความรู้ในเทคโนโลยีที่จ าเป็นส าหรับงานที่รับผิดชอบ ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติของเรื่องระบบเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หลักการท างาน แผนผังและการท างานของระบบต่าง  ๆ การปฏิบัติงานตามขีดจ ากัดและ
เงื่อนไขการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (operation limit and condition)  
2.3 หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (initial training program for reactor operator) 

หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ มีหัวข้อวิชา ดังต่อไปนี้  
2.3.1 วิชาพ้ืนฐานเบื้องต้น ดังนี้  

 วัฒนธรรมความปลอดภัย  
 ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  
 การอ่านและวิเคราะห์แบบทางเทคนิค (technical drawing interpretation) 
 ความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม  
 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
 อันตรายจากอัคคีภัย  
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับไฟฟ้า  
 

2.3.2 ทฤษฎีของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และวิชาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจหลักการของทฤษฎีและ
เทคโนโลยีของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 
 นิวเคลียร์ฟิสิกส์พื้นฐาน  
 ทฤษฎีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
 ปัจจัยการเกิดปฏิกิริยาฟิชชันอย่างต่อเนื่อง เช่น neutron multiplication, source effects, 

control rod effects, criticality indications  
 สัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของการเกิดปฏิกิริยาฟิชชัน (reactivity coefficients and poison effects) 
 จลนพลศาสตร์ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (reactor kinetics) 
 ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (nuclear safety) 
 หลักความปลอดภัยทางรังสี (radiation safety principles and procedures) 
 วิธีการตรวจวัดรังสีและอุปกรณ์ตรวจวัดรังสี (radiation monitoring methods and survey 

equipment) 
 การก าบังรังสี (radiation shielding) 
 การถ่ายโอนความร้อน อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของของไหล (heat transfer, thermodynamics 

and fluid mechanics) 
 เทคโนโลยีวัสดุและผลของรังสีต่อโครงสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (material technology, 

including effects of radiation on behavior of reactor structures) 
2.3.3 เทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 



๒๗ 

 

 

เพ่ือให้เข้าใจหลักการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หลักการท างานและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ รวมถึง
การทดสอบระบบ ดังนี้ 

 การจัดวางระบบอุปกรณ์และแผนผังของอาคารโรงงาน 
 ลักษณะทั่วไปของแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รวมทั้ง โครงสร้างแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์    
 แท่ง เชื้อเพลิง แท่งควบคุมและวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ 
 ลักษณะทั่วไปของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รวมถึง 

- ระบบวัดและควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  (reactor instrumentation system) 
- ระบบควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (reactor control system)  
- ระบบป้องกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (reactor protection system) 
- ระบบความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (safety system) 
- ระบบระบายความร้อนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (reactor cooling system) 
- ระบบระบายอากาศ (ventilation systems) 
- ระบบสนับสนุน (auxiliary systems) 
- ระบบกักอากาศของอาคารเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (containment/confinement systems) 

2.3.4 ระบบอุปกรณ์จ าเพาะของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (facility specific systems) 
 อุปกรณ์การทดลองภายในและภายนอกแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งอุปกรณ์อาบรังสี      

(in-core and ex-core experimental and irradiation facilities) 
 อุปกรณ์ผลิตสารไอโซโทป (isotope production facilities) 
 การใช้ประโยชน์จากท่อนิวตรอน (beam tube utilization) 

2.3.5 การเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และความปลอดภัย (reactor operation and safety) 
 ลักษณะการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ภายใต้ภาวะคงที่และภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงชั่วครู่ 

(facility operating characteristics under steady state and transient conditions) 
 ผลการวิเคราะห์ความปลอดภัย (safety analysis results) 
 เหตุการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นขณะเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (anticipated operational occurrences) 
 การทบทวนรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัย (review of safety analysis report) 
 ขีดจ ากัดและเง่ือนไขการเดินเครื่อง (operational limits and conditions (OLCs)) 
 การทดลองปฏิบัติเกี่ยวกับภาวะวิกฤต (performance of critical experiment) 
 การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ควบคุมให้เป็นไปตามขีดจ ากัดและเงื่อนไขการเดินเครื่อง (performance of 

surveillance requirements of OLCs) เช่น instrument checks and calibration, control rod calibration 
 สมดุลความร้อน (thermal balance) 
 การตรวจสอบและควบคุมขีดจ ากัดความปลอดภัยของแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (monitoring 

and control of core safety limits) 



๒๘ 

 

 

 ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ท างานในภาวะปกติและไม่ปกติ (procedures for normal 
and abnormal operation) 

 แผนและขั้นตอนปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน (emergency plans and procedures) 
 การรับรู้การเกิดสภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ (recognition of onset of emergency) 

2.3.6 ข้อก าหนดการบริหารองค์กร (administrative requirement) 
 ข้อก าหนดการบริหารองค์กรภายใต้ OLCs (administrative requirements of OLCs) 
 ข้อก าหนดของเจ้าหน้าที่ (staffing requirements) 
 ขั้นตอนการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (operational procedures) 
 ข้อก าหนดการซ่อมบ ารุงและก าหนดการ (maintenance requirements and scheduling) 
 ขั้นตอนการบริหาร (administrative procedures) 
 การควบคุมการเข้าออก (facility access control) 
 การรักษาความปลอดภัย (security) 
 การป้องกันอัคคีภัย (fire protection) 
 ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ (nuclear criticality safety) 
 การตรวจบัญชีวัสดุนิวเคลียร์ (nuclear material accountability) 
 การคัดเลือกคุณสมบัติเจ้าหน้าที่และข้อก าหนดการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นระยะ  ๆ ( initial 

qualification and re-qualification requirements) 
 การเก็บรักษาบันทึกการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (operational records retention) 
 โครงสร้างองค์กรและการควบคุมการเปลี่ยนแปลง (configuration and change control) 

 

2.3.7 ระเบียบปฏิบัติและกฎระเบียบ  
 คู่มือต่าง ๆ ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฉบับปัจจุบัน  
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
 เจ้าหน้าที่ก ากับดูแลความปลอดภัยและอ านาจหน้าที่  
 ข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัย  
 กฎเกณฑ์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง   
 ใบอนุญาตและเงื่อนไขในใบอนุญาต  
 ข้อก าหนดการรายงาน  
 
 
การฝึกอบรมส าหรับเจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (reactor operator) ควรจัดให้มีทั้งการสอน

ในห้องเรียนที่ผสมผสานกับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการฝึกอบรมแบบทดลองปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่เดินเครื่องได้รับประสบการณ์ตรงได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถปฏิบัติหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การฝึกควบคุมปฏิกิริยานิวเคลียร์นั้น ควรรวมถึง การติดเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การดับ
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การเดินเครื่องระบบต่าง ๆ ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และขั้นตอนการปฏิบัติงานกับ
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เช่น การขนย้ายแท่งเชื้อเพลิง การเคลื่อนย้ายสารตัวอย่างในแกนเครื่องปฏิกรณ์ๆ เป็นต้น 
รวมทั้ง วิธีการการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การท างานเป็นทีมและบริหารงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์   

 
2.4  หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อาวุโสและเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่อง  

 ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (senior reactor operator and shift supervisor) 
นอกเหนือไปจากการฝึกอบรมด้านเทคนิคทั่วไปตามข้อ 2.3  แล้วเจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

อาวุโสและเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  ต้องได้รับฝึกอบรมให้มีความรู้และทักษะในเรื่องของ
การบริหารงาน นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ รวมทั้งขอบเขตอ านาจหน้าที่  เทคนิคการควบคุมและการให้
ค าแนะน า วิธีการติดต่อประสานงาน  การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งจะอบรมความรู้ทั่วไปในด้านต่าง ๆ 
แต่จะเรียนรู้ลึกลงในรายละเอียดตามหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งตามความเหมาะสมอีกขั้นหนึ่ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในต าแหน่งเจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อาวุโส ควรต้องพิจารณาเรื่องของประสบการณ์การเป็น
ผู้น าและทักษะการติดต่อสื่อสารเป็นพิเศษ  ดังนั้น นอกเหนือไปจากการฝึกอบรมตามหัวข้อ 2.3.1 - 2.3.๗        
ดังข้างต้นแล้ว จึงต้องมีการฝึกอบรมเพ่ิมเติมในหัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

2.4.1 ขั้นตอนการจัดแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการเปลี่ยนแปลงค่าระบบต่าง ๆ รวมทั้งการ
ควบคุมการทดลองค่าวิกฤต (critical experiment) 

2.4.2 แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  
2.4.3 ขั้นตอนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  
2.4.4 ขั้นตอนการรื้อถอน (decommissioning procedure) 
2.4.5 การบริหารการฝึกอบรม (management training) 

 
3. การฝึกอบรมแบบต่อเนื่อง 

3.1  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้บุคลากรสามารถคงไว้ซึ่งทักษะ องค์ความรู้และทัศนคติที่จ าเป็นต่องานเดินเครื่องปฏิกรณ์

นิวเคลียร์อย่างปลอดภัย ตลอดเวลาที่มีการเดินเครื่องใช้งาน ดังนั้น หน่วยงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ จึงควร
จัดให้มีการฝึกอบรมแบบต่อเนื่องตามระยะเวลาและเนื้อหาที่เหมาะสมขึ้น โดยรวมไว้ในโปรแกรมการฝึกอบรมรวม
ของหน่วยงาน  

3.2   ก าหนดการฝึกอบรมต่อเนื่อง 
   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยตรง ควรได้รับการฝึกอบรมต่อเนื่องอย่างน้อย
ทุก ๆ 2 ปี  

3.3   หัวข้อวิชาการฝึกอบรม 
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คัดเลือกจากหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  ในแต่ละระดับ รวมทั้ง
ความรู้และความเชี่ยวชาญที่จ าเป็นส าหรับงานเฉพาะด้านของแต่ละบุคคลที่ได้รับมอบหมายและงานที่ได้
มอบหมายในแต่ละช่วงเวลา อาทิเช่น งานซ่อมบ ารุง งานทดสอบคุณสมบัติของแท่งเชื้อเพลิงและ งานขนย้ายแท่ง
เชื้อเพลิง เป็นต้น ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลานั้น ๆ หัวข้อวิชาที่จะ
ท าการฝึกอบรมต่อเนื่องนี้จึงอาจแตกต่างกันไป ตัวอย่างหัวข้อวิชาทั่วไปส าหรับการฝึกอบรมต่อเนื่อง 

3.3.1 ทฤษฎีทางนิวเคลียร์และหลักการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  
3.3.2 ระบบอุปกรณ์ควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (instrumentation and control systems) 
3.3.3 ระบบควบคุมความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (reactor protection systems) 
3.3.4 การทดลองที่เกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และระบบสนับสนุนการเดินเครื่อง

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
3.3.5 ข้อจ ากัดและเงื่อนไขการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
3.3.6 ขั้นตอนการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั้งในสภาวะปกติ สภาวะผิดปกติและใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน 
3.3.7 การควบคุมความปลอดภัยทางรังสี 
3.3.8 แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และแผนรักษาความปลอดภัย  

นอกจากนี้ ต้องมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินย่อย (emergency drill) เป็นประจ าทุกปีและฝึกซ้อมใหญ่ 
(emergency exercise) อย่างน้อยทุก ๆ 2 ปี  

4. การฝึกอบรมกรณีพิเศษ 
4.1 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และเจ้าหน้าที่ ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ มีองค์ความรู้ ทักษะและทันต่อความเปลี่ยนแปลง 

4.2 ก าหนดการฝึกอบรมกรณีพิเศษ 
 ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

4.3 หัวข้อวิชาการฝึกอบรม 
 4.3.1  มีการเปลี่ยนแปลงระบบของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และระบบอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.3.2  มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการเดินเครื่องและข้ันตอนฉุกเฉิน 
 4.3.3    มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใบอนุญาตหรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต เช่น 

SAR, OLCs เป็นต้น 
4.3.4 มีประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่

เกิดข้ึนกับหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
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4.3.5 มีการตรวจพบจุดบกพร่องที่ส าคัญในการปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และอาจ 
ส่งผลกระทบด้านความปลอดภัย 

4.3.6  มีการร้องขอโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
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[เอกสารแนบท้าย] 
     แบบ ปส.  ..... 

แบบค าขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครือ่งปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
 
วันที่  เดือน   พ.ศ.  

ข้าพเจ้า       อายุ  ปี สัญชาติ   
สถานที่ติดต่อของข้าพเจ้าตั้งอยู่เลขท่ี  หมู่ที่  ตรอก/ซอย    
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร    
สถานที่ตั้งของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์         
ตั้งอยู่เลขที่   หมู่ที่   ตรอก/ซอย     
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร    
ประเภทของใบอนุญาต 

□ เจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์   

□ เจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อาวุโส  

□ เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้ส่ง 

□ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

□ ส าเนาวุฒิการศึกษา 

□ ส าเนาหลักฐานการฝึกอบรมตามมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์

 นิวเคลียร์ 

□ ส าเนาเอกสารรับรองการเป็นเจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฝึกหัด 

□ ส าเนาเอกสารรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

□ ใบรับรองแพทย์ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและส าเนาเอกสารข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลายมือชื่อ)       
(      ) 

            ผู้ขอรับใบอนุญาต
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  [เอกสารแนบท้าย]   
     แบบ ปส. .... 

ค าขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
 

วันที่  เดือน   พ.ศ.   
 
ข้าพเจ้า       อายุ  ปี สัญชาติ   
สถานทีต่ิดต่อของข้าพเจ้าตั้งอยู่เลขท่ี  หมู่ที่  ตรอก/ซอย    
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร    
สถานที่ตั้งของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์         
ตั้งอยู่เลขที่   หมู่ที่   ตรอก/ซอย     
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร    
มีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาต         
ใบอนุญาตเลขท่ี            
พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้ส่ง 

□ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

□ ส าเนาเอกสารรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

□ ใบอนุญาต 

□ ใบรับรองแพทย์ 

□ อ่ืน ๆ ระบุ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและส าเนาเอกสารข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลายมือชื่อ)       
(      ) 

                                                                            ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
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ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

 

ใบอนุญาตเลขท่ี      กรม      

       กระทรวง     

     วันที่  เดือน   พ.ศ.   

อนุญาตให้         สัญชาติ    

สถานที่ติดต่อของผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งอยู่เลขท่ี   หมู่ที่  ตรอก/ซอย   

ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    

จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร    

สถานที่ตั้งของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์         

ตั้งอยู่เลขที่   หมู่ที่   ตรอก/ซอย     

ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    

จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร    

ใบอนุญาตนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้         
             
          

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่  เดือน    พ.ศ.    

 

 

เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
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ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่เดินเครือ่งปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

 

ใบอนุญาตเลขท่ี      กรม      

       กระทรวง     

     วันที่  เดือน   พ.ศ.   

อนุญาตให้         สัญชาติ   

สถานทีต่ิดต่อของผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งอยู่เลขท่ี   หมู่ที่  ตรอก/ซอย   

ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    

จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร    

สถานที่ตั้งของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์         

ตั้งอยู่เลขที่   หมู่ที่   ตรอก/ซอย     

ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    

จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร    

ใบอนุญาตนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้         
             
              

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่  เดือน    พ.ศ.     

 

 

 

เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่เดินเครือ่งปฏิกรณ์นิวเคลียร์อาวุโส 

 

ใบอนุญาตเลขท่ี      กรม      

       กระทรวง     

     วันที่  เดือน   พ.ศ.   

อนุญาตให้         สัญชาติ   

สถานที่ติดต่อของผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งอยู่เลขท่ี   หมู่ที่  ตรอก/ซอย   

ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    

จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร    

สถานที่ตั้งของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์         

ตั้งอยู่เลขที่   หมู่ที่   ตรอก/ซอย     

ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    

จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร    

ใบอนุญาตนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้         
             
          

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่  เดือน    พ.ศ.    

 

 

 

       เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 


