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คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบและให้ประกาศใช้นโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 เพ่ือให้เป็นกรอบ
ในการขับเคลื่อนและบูรณาการกิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถพัฒนางาน
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศให้มีศักยภาพและสมรรถนะในการแข่งขันกับนานาประเทศ ซึ่งการก าหนด
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พิจารณาจากสถานภาพของประเทศ
และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งอดีตและปัจจุบัน การค านึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
โมเดล “ประเทศไทย 4.0” และพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 การคาดการณ์
แนวโน้มในระยะ ๑๐ ปีนับจากนี้ไป อีกท้ังการให้ความส าคัญต่อการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของ   
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท านโยบาย 
เพ่ือให้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์นี้ครอบคลุมเกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง 

ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนและบูรณาการกิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศบรรลุตาม
เป้าประสงค์ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ จึงได้บูรณาการความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 โดยได้วิเคราะห์ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาฯ เชื่อมโยงเข้าสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งมีการจัดประชุม เชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
พ.ศ. 2560 – 2569 เมื่อวันที่ 21 และ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการของนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 เพื่อวิเคราะห์
และทบทวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี รวมทั้ง
จัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการในระยะต่างๆ ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้ด าเนินการจนออกมาเป็นแผนปฏิบัติการฉบับนี้ และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ หวัง เป็นอย่างยิ่งว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะน าแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และสามารถบรรลุผลของการด าเนินงาน
ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ต่อไป 
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นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อน
และบูรณาการด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 10 ปี ดังนั้น เพ่ือให้การด า เนินงาน
เป็นไปอย่างชัดเจนทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อยู่ตลอดเวลา จึงได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์แบบบูรณาการอย่างปลอดภัยและมีศักยภาพ
การแข่งขันในระดับน าของกลุ่มประเทศอาเซียน” ตามเป้าหมายหลักที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นผู้น าในการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ของภูมิภาคอาเซียนและยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม 
และการศึกษาวิจัยรวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ของภูมิภาค
ตามมาตรฐานสากลซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน โดยมีแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการในช่วงระยะเวลา 
5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 จ านวน 170 โครงการ งบประมาณ 4 ,538.1828 ล้านบาท โดยแยกตาม
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี ้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ มีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม จ านวน 7 โครงการ งบประมาณรวม 24.9813 ล้านบาท ซึ่งมีโครงการที่ส าคัญในการขับเคลื่อน คือ 

  1. การเสริมสร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือ (MOU) ระหว่างประเทศของหน่วยงานต่างๆ 
  2. พัฒนากระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการของทบวงการพลังงาน

ปรมาณูระหว่างประเทศ ของแต่ละรอบปี ทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค ที่ส่งเสริมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
และสะท้อนความต้องการของประเทศ ตลอดจนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ 

  3. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
  4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้เครือข่าย ASEANTOM 
  5. โครงการพัฒนาแผนสนับสนุนบุคลากรไทยให้มีบทบาทส าคัญในองค์การระหว่างประเทศ 
  6. โครงการผลักดันบุคลากรให้มีบทบาทเป็นผู้น าในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ/

กิจกรรมของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
  7. การเตรียมความพร้อมเพ่ือให้มีผู้แทนไปปฏิบัติงานกับองค์การระหว่างประเทศ 

 เป้าหมายระยะ 5 ปี 

  เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 ตัวช้ีวัด 

  1. จ านวนเรื่องที่เกิดจากความร่วมมือด้านนิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศที่น าไปสู่
การปฏิบัติ 

  2. จ านวนผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยที่เข้าไปมีบทบาทในองค์การระหว่างประเทศ 

  

บทสรปุส าหรับผู้บริหาร 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ มีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม จ านวน 37 โครงการ งบประมาณรวม 407.3664 ล้านบาท ซึ่งมีโครงการที่ส าคัญในการขับเคลื่อน คือ 

1. โครงการศึกษาผลกระทบของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีจากการบังคับใช้
พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

2. โครงการพัฒนาและสร้างความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสีแก่สถานประกอบการ 

3. โครงการประกาศใช้กฎหมายที่อนุวัติการตามสนธิสัญญาและอนุสัญญาระหว่างประเทศ
4. โครงการเฝ้าระวังระดับรังสีพื้นฐาน (background radiation) ของประเทศไทย
5. โครงการตรวจวัดและประเมินผลกระทบทางรังสีบริเวณชายฝั่งทะเลเนื่องจากการ

ผลิตน้ ามันในอ่าวไทย 
6. โครงการสถานีเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีทางอากาศ ประจ าศูนย์ปฏิบัติการ

วิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เป้าหมายระยะ 5 ปี 

 การก ากับดูแลที่มีความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) เป็นไปตามแนวทางของ IAEA 

ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละความส าเร็จในการก ากับดูแลความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการ
พิทักษ์ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) ตามแนวทางของ IAEA 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์มี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จ านวน 69 โครงการ งบประมาณรวม 2,477.6179 ล้านบาท ซึ่งมีโครงการที่
ส าคัญในการขับเคลื่อน คือ 

1. โครงการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
2. โครงการบริหารงานวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Fangchenggang
3. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในด้านเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
4. โครงการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันแบบโทคาแมคของประเทศไทย
5. โครงการพัฒนาเครื่องก าเนิดพลาสมาพลังงานสูงและความหนาแน่นสูงเพ่ือใช้ในการ

ทดสอบวัสดุทนความร้อนสูงในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน 
6. โครงการพัฒนาพลาสมาโฟกัสพลังงานเพ่ือเป็นแหล่งก าเนิดรังสีเอ็กซ์และอนุภาค

นิวตรอน 

เป้าหมายระยะ 5 ปี  

 เพ่ิมศักยภาพและอัตราก าลังบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัด  

1. จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ
2. จ านวนผู้ใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางนิวเคลียร์และรังสี
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เป้าหมายระยะ 5 ปี 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัด 

1. จ านวนห้องปฏิบัติการที่เก่ียวข้องที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
จ านวน 57 โครงการ งบประมาณรวม 1,628.2173 ล้านบาท ซึ่งมีโครงการที่ส าคัญในการขับเคลื่อน คือ 

1. โครงการวัดรังสีที่เลนส์ตา ส าหรับบุคลากรด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์
2. โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้โดยการใช้แมลงที่เป็นหมันด้วยรังสี
3. โครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่
4. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์
5. โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
6. โครงการพัฒนาหลักสูตรบทเรียนการเรียนการสอนด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทุกระดับ

เป้าหมายระยะ 5 ปี 

 เพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านเกษตร 
ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอ่ืนๆ 

ตัวช้ีวัด 

1. จ านวนมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
2. จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

ปัจจัยความส าเร็จ 
1. การสนับสนุนจากผู้บริหารสูงสุดของประเทศ คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
2. การจัดสรรทรัพยากรบุคคลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีเหมาะสม
3. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเป็นกลไกที่ส าคัญในการระดมความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีกลไกการประชุมคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุเป้าประสงค์ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และมีการรายงานผล
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติให้ข้อเสนอแนะเป็นระยะๆ 

5. การประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 

6. การประสานงานในลักษณะเครือข่ายการวิจัยร่วมกันของหน่วยงานวิจัยหลักของประเทศ
7. การสนับสนุนและการยอมรับประเทศไทยให้มีบทบาทในการเป็นผู้น า และความร่วมมือ

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน นานาประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ 
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จ 

การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลของแผนปฏิบัติการและการทบทวนนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ 

 การติดตามและประเมินผลของแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบด้วย 
ระยะเวลา กลไก และข้ันตอนการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

1. ระยะเวลาในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลของแผนปฏิบัติการ แบ่งเป็น
3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การติดตามประเมินผล (ในปีที่ 2) ระยะที่ 2 การติดตามความก้าวหน้า (ในปีที่ 3 และ
ปีที่ 4) ระยะที่ 3 การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนปฏิบัติการฯ (ในปีที่ 5) 

2. กลไกในการติดตามและประเมินผล
2.1 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามและประเมินผล 

ในภาพรวมทุกสิ้นปี 
 2.2 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศพิจารณารายละเอียดผลการติดตามและการประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 - ติดตามการด าเนินงานจากคณะอนุกรรมการเฉพาะด้านชุดต่างๆ ก่อนเสนอ

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
- แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ ใช้ในการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน 
- ติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับพื้นท่ี 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
3.1 คณะท างานฯ ก าหนดกรอบในการติดตามและประเมินผลให้มีความชัดเจน 
3.2 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติด าเนินการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรมทุกสิ้นปี 
 3.3 คณะท างานฯ ด าเนินการจัดท ารายงาน/ข้อเสนอแนะ เสนอคณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
 3.4 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

น าเสนอผลการด าเนินงานและการประเมินผลต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติและคณะรัฐมนตรี 
 3.5 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบผลการประเมิน

และแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องครบถ้วน 
 3.6 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติน าเสนอและเผยแพร่ผลการด าเนินงานและการ

ประเมินผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วน 

การทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 

การทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศจะท าหน้าที่วิเคราะห์ภาพรวมของแผนปฏิบัติการ 
พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ แก่คณะกรรมการพลัง งาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมระยะ 2 – 3 ปี 



ส่วนที่ 1 
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นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศเป็นการด าเนินการภายใต้
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (พ.ป.ส.) ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติได้ตระหนักถึง
ความจ าเป็นต้องมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ เพ่ือใช้อ้างอิงในการ
ขับเคลื่อนกิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเร่งรัดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 

การก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พิจารณาจาก
สถานภาพของประเทศและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งอดีตและปัจจุบัน การค านึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) โมเดล “ประเทศไทย 4.0” และพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
การคาดการณ์แนวโน้มในระยะ ๑๐ ปีนับจากนี้ อีกทั้งยังค านึงถึงการให้ความส าคัญต่อการรับฟังความคิดเห็น
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดท านโยบาย เพ่ือให้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์นี้ครอบคลุมเกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง 

มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ “นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะใช้เป็นกรอบในการ
ขับเคลื่อนกิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศมีศักยภาพและสมรรถนะในการแข่งขันกับนานาประเทศ โดยสามารถก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑. วิสัยทัศน์ 
 ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์แบบบูรณาการอย่างปลอดภัยและมีศักยภาพ

การแข่งขันในระดับน าของกลุ่มประเทศอาเซียน 

๒. พันธกิจ 
 ๑. ประสานงานและด าเนินการด้านความร่วมมือให้เป็นไปตามพันธกิจกับองค์การระหว่าง

ประเทศและหน่วยงานในต่างประเทศ 
๒. บริหารจัดการระบบการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ตามมาตรฐานสากล 

 ๓. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการพัฒนาประเทศเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 

๔. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์สู่สาธารณชน 

ส่วนท่ี ๑ บทน าการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 

หลักการและเหตุผล 
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๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันต่อสังคมนานาชาติส าหรับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย 

 ๒. เพ่ือก่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในภาวะปกติ
และให้มีมาตรการเผชิญภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

 ๓. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

๔. เพ่ือส่งเสริมให้สังคมไทยมีองค์ความรู้และเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้านการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์ 

๔. เป้าหมายหลัก 
1. ประเทศไทยเป็นผู้น าในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ของภูมิภาคอาเซียน
2. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์

ในด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย 
3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ของภูมิภาค

ตามมาตรฐานสากล 

5. ยุทธศาสตร์
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์

ของประเทศตามชื่อนโยบายหลัก ๔ ยุทธศาสตร์ ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ 

กลยุทธ์ 1.1  
ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาค
อาเซียน นานาประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศ 

ตัวช้ีวัด 
1. มีโครงการร่วมมือกับประเทศ

ในภูมิภาคอาเซียนและนานา
ประเทศเพ่ิมขึ้น

2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากองค์การระหว่างประเทศ
และนานาประเทศเพ่ิมขึ้น

1.1.1 เสริมสร้างเครือข่ายและสร้าง
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.1.2 ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศของไทยด้านการใช้
พลังงานนิวเคลียร์ให้ครบถ้วน 

1.1.3 ทบทวนและพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เพ่ือให้มีการ
ด าเนินการสอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ 

1.1.4 เพ่ิมความร่วมมือด้านการวิจัย
พัฒนา และการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ 1.2  
ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาท
ส าคัญในทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ 

ตัวช้ีวัด 
มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
และมาตรการต่างๆ ของทบวง
การพลังงานปรมาณู ระหว่าง
ประเทศมากขึ้น 

1.2.1 ผลักดันให้บุคลากรของไทยเข้าไป
มีส่วนร่วมในกาบริหารงานของ
ทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ (IAEA) 

1.2.2 เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้าง
เครือข่ายและแสดงศักยภาพการ
เป็นผู้น าด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์ 

กลยุทธ์  2.1  
บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ
แนวทาง โครงสร้าง หลักการบริหารและ
มาตรฐานการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์
อย่างมีประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัด 
1. ประชาชนมีความเชื่อมั่นจาก

การก ากับดูแลความปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน

2. มีหน่วยงานกระท าผิดตาม
พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.
2559 ลดลง

2.1.1 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้ได้
มาตรฐานสากล  

2.1.2 บังคับใช้กฎหมายเสมอภาค 
เท่าเทียมทั่วถึงอย่างเป็นธรรม 

2.1.3 ควบคุม ป้องกัน และการ
ปราบปรามให้มีการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ในทางสันติ 

กลยุทธ์ ๒.๒ 
พัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความ
ปลอดภัย และระบบเฝ้าระวังภัย 
ด้านนิวเคลียร์และรังสีตาม
มาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัด 
1. เป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยา

รังสีในภูมิภาคอาเซียน
2. เป็นศูนย์กลางด้านการเฝ้าระวัง

และเตรียมความพร้อมรองรับ
เหตฉุุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสีในภูมิภาคอาเซียน

๒.๒.๑ พัฒนามาตรฐานการก ากับดูแล
เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน 

๒.๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาเกี่ยวกับการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์ 

๒.๒.๓ พัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยและ
เตรียมการรองรับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคนและโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ 

กลยุทธ์  3.1  
ผลิตและพัฒนาบุคลากร 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนบุคลากรด้านนิวเคลียร์

และรังสีที่มีขีดความสามารถ
เพ่ิมข้ึนและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ

3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
ในการผลิตและพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายวิชาชีพ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

3.1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
นิวเคลียร์และรังสีให้มีขีด
ความสามารถตาม
มาตรฐานสากล 

๓.๑.๓ ผลักดันและส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้าน
นิวเคลียร์และรังสีกับนานา
ประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศ 

กลยุทธ์  3.2  
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
กิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

ตัวช้ีวัด 
1. มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ

ที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น
2. จ านวนงานวิจัยด้านเทคโนโลยี

นิวเคลียร์ทีส่ามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
เพ่ิมขึ้น

3.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
และใช้โครงสร้างพื้นฐานด้าน
คุณภาพของชาติ (National 
Quality Infrastructure : NQI) 

3.2.2 ผลักดันให้มีการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามระบอบ
คุณภาพแห่งชาติ (National 
Quality Infrastructure 
Regime) 

3.2.3 ผลักดันการวิจัยและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในสาขาท่ีมี
ศักยภาพเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใน
การพัฒนาประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การใช้พลังงานนิวเคลียร์ 
เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์  4.1  
ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด 
มูลค่าทางเศรษฐกิจจาก 
การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพิ่มขึ้น 

๔.๑.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
พลังงานนิวเคลียร์ในด้าน
การเกษตร การแพทย์
อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม 
การศึกษาวิจัย และอ่ืนๆ 

๔.๑.2 สนับสนุนการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาด้านความปลอดภัย 
ความมั่นคงปลอดภัย และการ
พิทักษ์ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร ์(3S) ภายในประเทศ 

4.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
พลังงานนิวเคลียร์จากเครื่อง
ปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย เพ่ือการ
พัฒนาประเทศ 

๔.๑.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการใช้
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือผลิต
กระแสไฟฟ้า  

กลยุทธ์  4.2  
สร้างความตระหนักและเผยแพร่
ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

ตัวช้ีวัด 
ประชาชนมีความเข้าใจและ 
ตระหนักความส าคัญของพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ิมมากขึ้น 

๔.๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้
และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
พลังงานนิวเคลียร์ให้แก่
ประชาชน 

4.2.2 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล
และสารสนเทศด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชน 

การบริหารจัดการและด าเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 จะบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่ก าหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ต้องมีการจัดท าแผนที่น าทางนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลยีร์
ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและใช้เป็นแนวทางในการน า
พลังงานนิวเคลียร์ไปสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างปลอดภัยและยั่งยืน รวมทั้งสร้าง
ความเชื่อมั่นแกนานาประเทศ โดยการแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนว่าประเทศไทยจะใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์อย่างปลอดภัย สมดุล มั่นคง และยั่งยืน โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 4 ระยะ คือ 
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1. ระยะเร่งด่วนด าเนินการทันที ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พัฒนาและจัดท ากฎหมายด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ 

2. ระยะสั้น 1 - 2 ปี พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3.  ระยะกลาง 3 - 5 ปี สร้างมาตรการและพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการ

ก ากับดูแลความปลอดภัยในภูมิภาคให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4. ระยะยาว 6 - 10 ปี พัฒนาด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์อย่างปลอดภัย เพ่ือให้เกิด

การพัฒนาประเทศอย่างมั่งค่ังและยั่งยืน 

รูปที่ 1: แนวทางการด าเนินงานตามแผนที่น าทางนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
พ.ศ. 2560 - 2569 ทั้ง 4 ระยะ 

จากนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติได้ตระหนัก
ถึงความจ าเป็นของการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จึงให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ของยุทธศาสตร์นี้ โดยก าหนดกรอบเวลาของแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี และให้ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ในฐานะหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติเป็นหน่วยงานหลักในการบริหาร
และประสานงานติดตามประเมินผลความส าเร็จตามเป้าหมายหลักของ “แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔”   

การแปลงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ รวมถึงการสร้างกลไกให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

พัฒนาและจัดท า
กฎหมายด้าน
พลังงานนิวเคลียร์

พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ทั้ง
ในประเทศและ
ต่างประเทศ

สร้างมาตรการและ
พัฒนาศักยภาพของ
ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางด้านการ
ก ากับดูแลความ
ปลอดภัยในภูมิภาค
ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

พัฒนาด้านการใช้
ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์
อย่างปลอดภัย 
เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาประเทศ
อย่างมั่งคั่งและ
ยั่งยืน

วัตถุประสงค์ 

ระยะสั้น 
1 - 2 ป ี

ระยะเร่งด่วน 

ระยะกลาง 
3 – 5 ป ี

ระยะยาว 
6 – 10 ป ี
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2. เพ่ือก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ และแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็น
ต่อการด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศโดยรวม 

3. เพ่ือให้มีก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศในระยะ 5 ปี ที่สามารถน ามาใช้ในการติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 
5 ปี พ  .ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จัดท าขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
เสนอคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ
ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 โดยมีหน้าที่
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
ระยะ 5 ปี พ .ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569” จ านวน 3 ครั้ง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ในการสร้างความรู้ความเข้าใจและระดมความคิดเห็น เพ่ือการวางแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการดังกล่าว  
ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน าไปสู่การปฏิบัติจ านวน 94 หน่วยงาน โดยส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ได้ประสานขอความร่วมมือในการจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการดังกล่าว 

4. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ได้มีการก าหนดค่าเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการในระยะ 5 ปี พร้อมก าหนดตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย โดยการก าหนดทอนค่าเป้าหมายจากระยะ 10 ปี 
ของนโยบายและนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 

5. การวิเคราะห์ความส าคัญของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
สู่เป้าหมายระยะ 5 ปีของแผนปฏิบัติการและบูรณาการกิจกรรมเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการลงทุนด้วยเงิน
งบประมาณ รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมต่างๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 

6. ส่ง (ร่าง) แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแผนงาน/โครงการ/
งบประมาณให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการฯ จ านวนทั้งสิ้น 52 หน่วยงาน

การเชื่อมโยงสอดคล้องของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
พ.ศ. 2560 - 2569 กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แสดงดังผังความเชื่อมโยง รูปที่ 2 

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569
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วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์แบบบูรณาการอย่างปลอดภัยและมีศักยภาพการแข่งขันในระดับน าของกลุ่มประเทศอาเซียน 
ยุทธศาสตร์

ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา 
และเสริมสรา้งศักยภาพคน 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

เพื่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือ

การพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
- - - - - - - - - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1ความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การก ากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคนและ
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

1.1.1 เสริมสร้างเครือข่ายและ
สร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์
เพื่อการพัฒนาประเทศ 

1.1.2 ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศของไทยด้านการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ให้ครบถ้วน 

1.1.3 ทบทวนและพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้มี
การด าเนินการสอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ 

1.1.4 เพิ่มความร่วมมือด้าน
การวิจัย พัฒนา และการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ 

1.2.1 ผลักดันให้
บุคลากรของไทย
เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน
ของทบวง
การพลังงาน
ปรมาณูระหว่าง
ประเทศ (IAEA) 

1.2.2 เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อสร้าง
เครือข่ายและ
แสดงศักยภาพ
การเป็นผู้น าด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ 

กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนความร่วมมือด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาค
อาเซียน นานาประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศ 

กลยุทธ์ 1.2 
ส่งเสริมให้ประเทศ
ไทยมีบทบาท
ส าคัญในทบวง
การพลังงาน
ปรมาณูระหว่าง
ประเทศ 

กลยุทธ์ 2.1 บังคับใช้
กฎหมาย ระเบียบ 
มาตรการ แนวทาง 
โครงสร้าง หลักการ
บริหารและมาตรฐาน
การก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์อย่าง
มีประสิทธิผล 

กลยุทธ์ 2.2 พัฒนา
ศักยภาพก ากับดูแล
ความปลอดภัย และ
ระบบเฝ้าระวังภัยด้าน
นิวเคลียร์และรังสีตาม
มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ 3.1 ผลิตและ
พัฒนาบุคลากรด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ 

กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนากิจการด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ 

กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมใช้
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ
อย่างย่ังยืน 

กลยทุธ ์4.2 สรา้ง
ความตระหนักและ
เผยแพร่ความรู้
ด้านพลังงาน
นิวเคลยีร ์

4.2.1 ส่งเสริม
และสนับสนุนการ
เรียนรู้และ
เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับพลังงาน
นิวเคลียร์ให้แก่
ประชาชน 

4.2.2 เพิ่มโอกาส
ในการเขา้ถึงขอ้มูล
และสารสนเทศ
ด้านพลังงาน
นิวเคลยีร์ของผู้มี
ส่วนได้เสยีและ
ประชาชน 

4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้พลังงานนิวเคลียร์ในด้าน
การเกษตร การแพทย์ 
อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การ
ศึกษาวิจัย และอื่นๆ 

4.1.2 สนับสนุนการศึกษาวิจัย
และพัฒนา ด้านความปลอดภัย 
ความม่ันคงปลอดภัยและการ
พิทักษ์ความปลอดภัย (3S) 
ภายในประเทศ 

4.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้า 

3.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาและใช้โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคุณภาพของชาติ (National 
Quality Infrastructure : NQI) 

3.2.2 ผลักดันให้มีการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามระบอบ
คุณภาพแห่งชาติ (National 
Quality Infrastructure 
Regime) 

3.2.3 ผลักดันการวิจัยและ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ในสาขาที่มีศักยภาพเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศ 

3.1.1ส่งเสริมและ
สนับสนุนหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
ในการผลิตและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ
และสายวิชาชีพดา้น
พลังงานนิวเคลียร์ 

3.2.2 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านนิวเคลียร์และ
รังสีให้มีขีดความสามารถ
ตามมาตรฐานสากล 

3.2.3 ผลักดันและ
ส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากร
ทางด้านนิวเคลียร์และ
รังสีกับนานาประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ 

2.2.1 พัฒนา
มาตรฐานการก ากับ
ดูแลเป็นที่ยอมรับใน
ภูมิภาคอาเซียน 

2.2.2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจยัและ
พัฒนาเกี่ยวกับการ
ก ากับดแูลความ
ปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร ์

2.2.3 พัฒนาระบบ
เฝ้าระวังภัยและ
เตรียมการรองรับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังส ี

2.1.1 พัฒนาและ
ปรับปรุงกฎหมายให้ได้
มาตรฐานสากล 
สากล 
2.1.2 บังคับใช้
กฎหมายเสมอภาค 
เท่าเทียมทั่วถึงอย่าง 
เป็นธรรม 

2.1.3 ควบคุม 
ป้องกัน และการ
ปราบปรามให้มีการใช้
พลังงานนวิเคลียร์
ในทางสนัต ิ

ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์

- - - - -

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

4.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ใช้พลังงานนิวเคลียร์จากเครื่อง
ปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศ 

วทน. มาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา ช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจให้กลุ่มอุตสาหกรรมท้ัง 5 กลุ่มอุตสาหกรรม 

ประเทศไทย 4.0 

รูปที่ 2 : ผังเชื่อมโยงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 



ส่วนที่ 2 



แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 
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แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นแผนปฏิบัติการฯ ที่มีการก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ซึ่งเป็นการ
ทอนค่าเป้าหมาย ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 10 ปี 
เป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี โดยมีรายละเอียดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2560 – 256๔ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
เป้าหมายระยะ 5 ปี : เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ตัวช้ีวัด 1. จ านวนเรื่องท่ีเกิดจากความร่วมมือด้านนิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศที่น าไปสู่การปฏิบัติ 

2. จ านวนผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยที่เข้าไปมีบทบาทในองค์การระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 
เป้าหมายระยะ 5 ปี : การก ากับดูแลที่มีความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) เป็นไปตามแนวทางของ IAEA 
ตัวช้ีวัด 1. ร้อยละความส าเร็จในการก ากับดูแลความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความ

มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) ตามแนวทางของ IAEA 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
เป้าหมายระยะ 5 ปี : เพ่ิมศักยภาพและอัตราก าลังบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัด 1. จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 

2. จ านวนผู้ใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางนิวเคลียร์และรังสี
เป้าหมายระยะ 5 ปี: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัด 1. จ านวนห้องปฏิบัติการที่เก่ียวข้องที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายระยะ 5 ปี : เพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านเกษตร 
ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอ่ืนๆ 
ตัวช้ีวัด 1. จ านวนมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

2. จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

โดยมีความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ เป้าหมายระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569) ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
ระยะ 5 ปีพ.ศ. 2560 - 2564 ตัวชี้วัดเป้าหมายระยะ 5 ปี กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงานตามรูปที่ 3: 
ผังความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 256๔ 

ส่วนท่ี ๒ แผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 256๔) 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน

นิวเคลียร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การก ากบัดแูลความปลอดภัยจากพลังงาน

นิวเคลียร ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การผลติและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านพลังงานนิวเคลียร ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพือ่การพฒันา

ประเทศ 

กลยุทธ์ 1.1 
ส่งเสริมและสนับสนุนความ

ร่วมมือด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน 
นานาประเทศ และองค์การ

ระหว่างประเทศ 

กลยุทธ์ 1.2 
ส่งเสริมให้ประเทศไทยมี
บทบาทส าคัญในทบวง
การพลังงานปรมาณู

ระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร ์

ประเทศไทยเปน็ผูน้ าในการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ของภูมภิาคอาเซียน 

ประเทศไทยเปน็ศนูยก์ลางด้านการก ากบัดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลยีร์ของภูมภิาค

ตามมาตรฐานสากล 

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากการใชป้ระโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
ในด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และการศกึษาวิจัย

เป้าหมาย 
ระยะ 5 ปี 
(60-64) 

เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

การก ากับดูแลทีม่ีความปลอดภยั ความมั่นคง
ปลอดภยัและการพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ (3S) เป็นไปตามแนวทางของ IAEA 

แผนงาน/
โครงการที่

ส าคัญในระยะ
5 ป ี

- โครงการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต
และดุษฏีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร ์

- โครงการบริหารงานวิศวกรรมและ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 
Fang Chenggang 

- โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนในด้านเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร ์

-  โคร งการพัฒนา เครื่ อ งป ฏิกร ณ์
นิวเคลียร์ฟิวชันแบบโทคาแมคของ
ประเทศไทย 

- โครงการพัฒนาเครื่องก าเนิดพลาสมา
พลังงานสูงและความหนาแน่นสูงเพื่อใช้
ในการทดสอบวัสดุทนความร้อนสูงใน
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน 

-  โคร งการพัฒนาพลาสมาโฟกั ส
พลังงานเพื่อเป็นแหล่งก าเนิดรังสีเอ็กซ์
และอนุภาคนิวตรอน 

- โครงการวัดรังสีที่เลนส์ตา ส าหรับ
บุคลากรด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร ์

- โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้โดย
การใช้แมลงที่เป็นหมันด้วยรังส ี

-  โครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจยัเครื่องใหม่ 

- การเสริมสร้างเครือข่ายและสร้าง
ความ ร่ วมมื อ  ( MOU) ร ะห ว่ า ง
ประเทศของหน่วยงานต่างๆ 

- พัฒนากระบวนการจัดท าข้อเสนอ
โครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ
ของทบวงการพลั งงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ ของแต่ละรอบปี 
ทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค ที่
ส่งเสริมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
และสะท้อนความต้อ งการของ
ประเทศ ตลอดจนสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของประเทศ 

- โครงการพัฒนายุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

- โครงการศึกษาผลกระทบของ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์
และรังสีจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. 
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 
2559 และกฎกระทรวงที่
เก่ียวข้อง 

- โครงการพัฒนาและสร้างความ
เข้าใจด้านกฎหมายที่เก่ียวกับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสีแก่สถานประกอบการ 

-  โครงการประกาศใช้กฎหมายที่
อนุวัติการตามสนธิสัญญาและ
อนุสัญญาระหว่างประเทศ 

กลยุทธ์ 2.1 
บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ 

มาตรการ แนวทาง โครงสร้าง 
หลักการบริหารและมาตรฐาน
การก ากับดูแลความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์

อย่างมีประสิทธิผล 

กลยุทธ์ 2.2  
พัฒนาศักยภาพก ากับ
ดูแลความปลอดภัย 

และระบบเฝ้าระวังภัย
ด้านนิวเคลียร์และรังสี
ตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ ์

กลยุทธ์ 3.1 
ผลิตและพัฒนา

บุคลากรด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ 

กลยุทธ์ 3.2 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนากิจการ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

กลยุทธ์ 4.1 
ส่งเสริมใช้พลังงาน

นิวเคลียร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศอย่าง

ยั่งยืน 

กลยทุธ ์4.2  
สร้างความตระหนกั
และเผยแพร่ความรู้

ด้านพลังงาน
นิวเคลยีร ์

-  โครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านพลังงาน
นิวเคลียร์- โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ์ด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ 

- โครงการพัฒนา
หลักสูตรบทเรียนการ
เรียนการสอนด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ในทุก
ระดับ 

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ระยะ 5 ปี 

จ ำนวนเร่ืองที่เกิดจำกควำม
ร่วมมือด้ำนนิวเคลียร์และ

รังสีระหว่ำงประเทศที่
น ำไปสู่กำรปฏบิัติ 

ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภยั 
ควำมมั่นคงปลอดภัยและกำรพิทักษ์ควำมมั่นคง

ปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ (3S) ตำมแนวทำงของ IAEA 

- จ ำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยที่
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
- จ ำนวนกิจกรรมที่ใช้พัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรมีคุณภำพและ
เหมำะสม/หลักสูตรกำรผลิต
บุคลำกร 

- โครงการพัฒนาแผนสนับสนุน
บุคลากรไทยให้มีบทบาทส าคัญใน
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ 

- โครงการผลักดันบุคลากรให้มี
บทบาทเป็นผู้น าในโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการ/กิจกรรมของ
บวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ 

- การเตรียมความพร้อมเพื่อให้มี
ผู้ แทนไปป ฏิบั ติ ง านกับอง ค์กร
ระหว่างประเทศ 

- โครงการเฝ้าระวังระดบัรงัสี
พื้นฐาน (background 
radiation) ในตัวอย่างธรรมชาติ
บริเวณภาคตะวันออก เฉียงเหนือ
ของประเทศไทย 

-  โครงการตรวจวัดและ
ประเมินผลกระทบทางรงัสี
บริเวณชายฝัง่ทะเลเนื่องจากการ
ผลิตน้ ามันในอ่าวไทย 

- โครงการ สถานีเฝ้าระวังภัยทาง
นิวเคลียร์และรงัสทีางอากาศ 
ประจ าศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรงัสี
รักษาจากโบรอนจบัยึดนิวตรอน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

เพิ่มศักยภาพและอัตราก าลัง
บุคลากรด้านนิวเคลียร์ 

และรังส ี

- จ ำนวนมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ
- จ ำนวนนวัตกรรมที่เกดิจำกผลงำนวิจัย 

วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์แบบบูรณาการอย่างปลอดภัยและมีศักยภาพการแข่งขันในระดับน าของกลุ่มประเทศอาเซียน 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงานนิวเคลียร์

และรังส ี

เพิ่มศักยภำพด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้ำนเกษตร ด้ำนอำหำรและ

โภชนำกำร ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข และด้ำนอื่นๆ 

จ ำนวนผู้เช่ียวชำญของ
ประเทศไทยที่เข้ำไปมี

บทบำทในองค์กำรระหว่ำง
ประเทศ 

จ ำนวนหอ้งปฏิบัตกิำรที่
เกี่ยวขอ้งที่ได้รับกำรพัฒนำ

ให้ได้มำตรฐำน 

เป้าหมาย 
ระยะ 10 ปี 
(60-69) 



แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 
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การรวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จากหน่วยงานต่างๆ สามารถแบ่งการด าเนินงานเป็น 
2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2564 และ ระยะที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2565 - 2569 
แบ่งออกได้ดังนี้

ตารางท่ี 2 ภาพรวมของแผนปฏิบัติการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ระยะเวลา ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ระยะที่ 1 
2560 - 2564 

รวม 231 11,128.6819 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศดา้นพลังงาน
นิวเคลียร ์

7 24.9813 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร ์

37 407.3664 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลติและพฒันาก าลังคนและโครงสร้าง
พื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลยีร ์

69 2,477.6179 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 57 1,628.2173 

รวม 170 4,538.1829 

ระยะที่ 2  
2565 - 2569 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศดา้นพลังงาน
นิวเคลียร ์

6 42.0000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร ์

16 1,099.4500 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลติและพฒันาก าลังคนและโครงสร้าง
พื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลยีร ์

22 5,121.3060 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 17 327.7430 

รวม 61 6,590.4990 

หมายเหตุ : จ านวนโครงการที่ด าเนินการในระยะที่ 1 ซึ่งมีบางโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่องไปจนถึงระยะที่  2 

แผนปฏิบัติการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
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(หน่วย : ล้านบาท) 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณพ.ศ. 
รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 - 2569 

รวมโครงการ/งบประมาณทั้งสิ้น 181 
11,128.681๙ 

รวมงบประมาณรายปี 382.4952 750.8078 1,310.8599 682.8624 1,411.1575 6,590.4990 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความร่วมมือระหวา่งประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 7 1.8621 1.8621 4.7571 5.5000 11.0000 42.0000 66.9813 

กลยุทธ์ที ่1.1 : ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือดา้นพลังงานนิวเคลียร์ใน
ภูมิภาคอาเซียนนานาประเทศ และองค์การระหวา่งประเทศ 

4 1.8621 
(2) 

1.8621 
(2) 

4.7571 
(2) 

4.5000 
(4) 

4.0000 
(3) 

18.0000 
(3) 

34.9813 

กลยุทธ์ที ่1.2 : ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ 

3 - - - 1.0000 
(1) 

7.0000 
(3) 

24.0000 
(3) 

32.0000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร ์ 39 89.2523 134.8657 57.7028 66.7928 58.7528 1,099.4500 1,506.8164 

กลยุทธ์ที ่2.1 : บังคับใช้กฎหมาย ระเบยีบ มาตรการแนวทาง โครงสร้าง
หลักการบริหารและมาตรฐานการก ากับดูแลความปลอดภยัจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิผล 

16 20.5958 
(9) 

8.3292 
(5) 

1.1999 
(3) 

1.2899 
(4) 

1.2499 
(4) 

0.7000 
(4) 

33.3647 

กลยุทธ์ที ่2.2 : พัฒนาศักยภาพก ากับดแูลความปลอดภัยและระบบ 
เฝ้าระวังภัยด้านนวิเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล 

23 68.6565 
(14) 

126.5365 
(19) 

56.5029 
(16) 

65.5029 
(16) 

57.5029 
(16) 

1,098.7500 
(12) 

1,473.4517 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงานนิวเคลียร ์

74 63.0626 412.6939 824.4671 223.5171 953.8772 5,121.3060 7,598.9239 

กลยุทธ์ที ่3.1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ 39 29.0066 
(12) 

53.5518 
(22) 

41.5882 
(26) 

44.6382 
(27) 

39.9983 
(27) 

60.8060 
(13) 

269.5891 

กลยุทธ์ที ่3.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจยัและ
พัฒนากิจการด้านพลังงานนิวเคลียร ์

35 34.0560 
(7) 

359.1421 
(18) 

782.8789 
(23) 

178.8789 
(23) 

913.8789 
(21) 

5,060.5000 
(9) 

7,329.3348 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 61 228.3182 201.3861 423.9329 387.0525 387.5275 327.7430 1,955.9603 

กลยุทธ์ที ่4.1 : ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน 

58 180.1882 
(25) 

174.8777 
(29) 

359.2008 
(33) 

348.0658 
(31) 

348.5408 
(30) 

226.1090 
(15) 

1,636.9824 

กลยุทธ์ที ่4.2 : สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ 

3 48.1300 
(2) 

26.5084 
(2) 

64.7321 
(3) 

38.9867 
(3) 

38.9867 
(3) 

101.6340 
(2) 

318.9779 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเลบ็แสดงจ านวนโครงการที่ด าเนนิการในแต่ละปี ซึง่มีบางโครงการทีด่ าเนินการต่อเนื่อง 

ตารางท่ี 3 สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 
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แผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์สามารถแบ่งรายละเอียดการด าเนินงานในระยะ 5 ปี ได้ดังนี้ 

 
ประกอบด้วย 7 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 24.9813 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ ดังตารางที่ 4 
ตารางท่ี 4 จ านวนโครงการและงบประมาณตามกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 1.2 

 (หน่วย : ล้านบาท) 

กลยุทธ ์
จ านวน
โครงการ 

ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

กลยุทธ์ที่ 1.1 : ส่งเสริมและ
สนับสนุนความร่วมมือด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาค
อาเซียนนานาประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศ 

4 1.8621 1.8621 4.7571 4.5000 4.0000 16.9813 

กลยุทธ์ที่ 1.2 : ส่งเสริมให้
ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญ
ในทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ 

3 - - - 1.0000 7.0000 8.0000 

รวม 7 1.8621 1.8621 4.7571 5.5000 11.0000 24.9813 

กลยุทธ์ที่ 1.1 : ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน นานาประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศ จ านวน 4 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 16.9813 ล้านบาท โดยมีโครงการที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อน ดังนี้ 

1. การเสริมสร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือ (MOU) ระหว่างประเทศของหน่วยงานต่างๆ 
2. พัฒนากระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการของทบวงการพลังงานปรมาณู

ระหว่างประเทศ ของแต่ละรอบปี ทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค ที่ส่งเสริมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
และสะท้อนความต้องการของประเทศ ตลอดจนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ 

3. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้เครือข่าย ASEANTOM 

กลยุทธ์ที่ 1.2 : ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
จ านวน 3 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 8.0000 ล้านบาท โดยมีโครงการที่ส าคัญในการขับเคลื่อน ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาแผนสนับสนุนบุคลากรไทยให้มีบทบาทส าคัญในองค์การระหว่างประเทศ 
2. โครงการผลักดันบุคลากรให้มีบทบาทเป็นผู้น าในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ/กิจกรรมของ

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
3. การเตรียมความพร้อมเพ่ือให้มีผู้แทนไปปฏิบัติงานกับองค์กรระหว่างประเทศ 

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2560 - 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
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ประกอบด้วย 37 โครงการ เป็นจ านวนเงินงบประมาณ 407.3664 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 
2 กลยุทธ์ ดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 จ านวนโครงการและงบประมาณตามกลยุทธ์ที่ 2.1 และ 2.2 
(หน่วย : ล้านบาท) 

กลยุทธ ์
จ านวน
โครงการ 

ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 
กลยุทธ์ที่ 2.1 : บังคับใช้
กฎหมาย ระเบียบ 
มาตรการแนวทาง 
โครงสร้างหลักการบริหาร
และมาตรฐานการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยจาก
การใช้พลังงานนิวเคลียร์
อย่างมีประสิทธิผล 

14 20.5958 8.3292 1.1999 1.2899 1.2499 32.6647 

กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนา
ศักยภาพก ากับดูแลความ
ปลอดภัยและระบบเฝ้า
ระวังภัยดา้นนิวเคลยีร์และ
รังสีตามมาตรฐานสากล 

23 68.6565 126.5365 56.5029 65.5029 57.5029 374.7017 

รวม 37 89.2523 134.8657 57.7028 66.7928 58.7528 407.3664 

กลยุทธ์ที่ 2.1 : บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวทาง โครงสร้าง หลักการบริหารและมาตรฐาน
การก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิผล  จ านวน 14 โครงการ 
เป็นจ านวนเงิน 32.6647 ล้านบาท โดยมีโครงการที่ส าคัญในการขับเคลื่อน ดังนี้ 

1. โครงการศึกษาผลกระทบของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

2. โครงการพัฒนาและสร้างความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี แก่
สถานประกอบการ 

3. โครงการประกาศใช้กฎหมายที่อนุวัติการตามสนธิสัญญาและอนุสัญญาระหว่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัยและระบบเฝ้าระวังภัยด้านนิวเคลียร์และ
รังสีตามมาตรฐานสากล จ านวน 23 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 374.7017 ล้านบาท โดยมีโครงการที่
ส าคัญในการขับเคลื่อน ดังนี้ 

1. โครงการเฝ้าระวังระดับรังสีพ้ืนฐาน (background radiation) ในตัวอย่างธรรมชาติบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

2. โครงการตรวจวัดและประเมินผลกระทบทางรังสีบริเวณชายฝั่งทะเลเนื่องจากการผลิตน้ ามันในอ่าวไทย
3. โครงการสถานีเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีทางอากาศ ประจ าศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษา

จากโบรอนจับยึดนิวตรอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 
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ประกอบด้วย 69 โครงการ เป็นจ านวนเงินงบประมาณ 2,477.6179 บาท แบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ 

ดังตารางที่ 6 
ตารางท่ี 6 จ านวนโครงการและงบประมาณตามกลยุทธ์ที่ 3.1 และ 3.2 

(หน่วย : ล้านบาท) 

กลยุทธ ์
จ านวน
โครงการ 

ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 
กลยุทธ์ที่ 3.1 :  
ผลิตและพัฒนา
บุคลากรด้าน
พลังงานนิวเคลียร ์

39 29.0066 53.5518 41.5882 44.6382 39.9983 208.7831 

กลยุทธ์ที่ 3.2 : 
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนากิจการ
ด้านพลังงาน
นิวเคลียร ์

30 34.0560 359.1421 782.8789 178.8789 913.8789 2,268.8348 

รวม 69 63.0626 412.6939 824.4671 223.5171 953.8772 2,477.6179 

กลยุทธ์ที่ 3.1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ จ านวน 39 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 
208.7831 ล้านบาท โดยมีโครงการที่ส าคัญในการขับเคลื่อน ดังนี้ 

1. โครงการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 
2. โครงการบริหารงานวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Fangchenggang 
3. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในด้านเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

กลยุทธ์ที่ 3.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ จ านวน 30 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 2,268.8348 ล้านบาท โดยมีโครงการที่ส าคัญ 
ในการขับเคลื่อน ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันแบบโทคาแมคของประเทศไทย 
2. โครงการพัฒนาเครื่องก าเนิดพลาสมาพลังงานสูงและความหนาแน่นสูงเพ่ือใช้ในการทดสอบวัสดุทน

ความร้อนสูงในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน 
3. โครงการพัฒนาพลาสมาโฟกัสพลังงานเพื่อเป็นแหล่งก าเนิดรังสีเอ็กซ์และอนุภาคนิวตรอน 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
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ประกอบด้วย 57 โครงการ เป็นจ านวนเงินงบประมาณ 1,628.2173 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ 
ดังตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 จ านวนโครงการและงบประมาณตามกลยุทธ์ที่ 4.1 และ 4.2 
(หน่วย : ล้านบาท) 

กลยุทธ ์
จ านวน
โครงการ 

ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 
กลยุทธ์ที่ 4.1 : 
ส่งเสริมใช้พลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 

54 180.1882 174.8777 359.2008 348.0658 348.5408 1,410.8734 

กลยุทธ์ที่ 4.2 : 
สร้างความตระหนัก
และเผยแพร่ความรู้
ด้านพลังงาน
นิวเคลียร ์

3 48.1300 26.5084 64.7321 38.9867 38.9867 217.3439 

รวม 57 228.3182 201.3861 423.9329 387.0525 387.5275 1,628.2173 

กลยุทธ์ที ่ 4.1 : ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื ่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งยืน  
จ านวน 54 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 1,410.8734 ล้านบาท โดยมีโครงการที่ส าคัญในการขับเคลื่อน ดังนี้ 

1. โครงการวัดรังสีที่เลนส์ตา ส าหรับบุคลากรด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์
2. โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้โดยการใช้แมลงที่เป็นหมันด้วยรังสี
3. โครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่

กลยุทธ์ที่ 4.2 : สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ จ านวน 3 โครงการ 
เป็นจ านวนเงิน 217.3439 ล้านบาท โดยมีโครงการที่ส าคัญในการขับเคลื่อน ดังนี้ 

1. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์
2. โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรบทเรียนการเรียนการสอนด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 
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แผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 มีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมด าเนินการตามนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ฯ จ านวน 52 หน่วยงาน แบ่งการด าเนินงานได้ดังนี้ 

1. โครงการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน จ านวน 30 โครงการ งบประมาณ 470.2458 ล้านบาท
2. โครงการเดี่ยวของหน่วยงาน จ านวน 133 โครงการ งบประมาณ 3,933.8695 ล้านบาท
โดยสามารถด าเนินการแยกรายละเอียด จ าแนกตามโครงการบูรณาการและโครงการเดี่ยว ดังตารางที่ 8 
ตารางท่ี 8 แสดงรายละเอียดโครงการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(หน่วย : ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 30 470.2458 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร ์

1. สทน., ปส. 1 1.0000 

2. วท., กต., ก.พ. 1 5.0000 

3. ปส., กต.,สทน., มช. 1 2.3000 

รวม 3 8.3000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร ์

1. รพ.ราชวิถี, ปส. 1 0.1400 

2. มทส., ปส. 1 0.6999 

3. มทษ., ปส. 2 2.4000 

รวม 4 3.2399 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

1. รพ.ราชวิถี, ปส. 2 21.0000 

2. สอ., ปส. 1 6.0000 

3. สทน., ปส. 3 31.6000 

4. รพ.มะเร็งชลบรุี, ปส. 1 20.0000 

5. ม.วลยัลักษณ์ (รับผดิชอบหลัก), สทน.,มช., ม.มหดิล, จุฬาฯ, มจธ., สจล., มธ. 2 24.9999 
6. ม.วลยัลักษณ์ (รับผดิชอบร่วม),  สทน., มช., ม.มหิดล, จุฬาฯ, มจธ., สจล., มธ.
, มมส., มนพ., มบ. 

1 30.0000 

รวม 10 103.5999 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

1. รพ.ราชวิถี, ปส. 2 1.1000 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานด าเนินการ และการบูรณาการร่วมกันตามหน่วยงานที่เห็นตาม
แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2560 – 256๔
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หน่วยงาน 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

2. สทน., มจธ.,มนพ. 1 6.0000 

3. สทน., ปส. 3 147.5999 

4. ปส., กฟผ.,สทน., มก. 1 93.9454 

5. กปส., ปส.,สทน., กฟผ. 1 49.3387 

6. สทน., มจธ.,มนพ., ม.มหิดล., มมส. 1 19.9998 

7. สทน./ โรงพยาบาลที่ร่วมด าเนนิการ 1 1.4025 

8. สทน./ กลุ่มจังหวัดต่าง ๆ 1 8.0000 

9. สทน./ ภาคเอกชน, ภาครัฐที่มคีวามสนใจ 1 27.4698 

10. กษ., สทน. 1 0.2499 

รวม 13 355.1060 

ตารางท่ี 9 แสดงรายละเอียดโครงการภายใต้การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

รวม 133 3,933.8695 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร ์

1. ปส. 4 16.6813 

รวม 4 16.6813 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร ์

1. ปส. 19 339.2284 

2. มช. 1 0.1980 

3. รพธ. 2 2.1000 

4. กสร. 2 0.1500 

5. พณ. 1 9.5000 

6. สมช. 1 1.9998 

7. สธ. 1 2.8205 

8. สทน. 4 39.9298 

9. รพ.นพรตันราชธานี 1 5.0000 

10. ศธ. 1 0.2000 

รวม 33 401.1265 
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หน่วยงาน 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

1. ปส. 14 370.5489 
2. มช. 5 11.3738 
3. รพธ. 4 371.4999 
4. กสร. 2 0.7111 
5. มก. 4 142.7120 
6. กฟผ. 2 18.0000 
7. มทส. 2 0.9996 
8. มทษ. 2 0.5900 
9. สทน. 6 237.5997 
10. สธ. 1 - 
11. วศ. 1 0.0608 
12. มร.สน. 3 1.8230 
13. จุฬาฯ 9 27.3992 
14. สซ. 1 491.0000 
15. รพ.จุฬาฯ 4 588.0400 

16. รพ.รามาธิบด ี 1 5.1600 

17. รพ.มะเร็งอุดรธาน ี 2 72.2000 

รวม 63 2,339.7180 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

1. ปส. 13 32.8677 

2. มก. 3 4.6000 

3. สทน. 4 1,040.4995 

4. กษ. 7 8.3583 

5. ดศ. 3 11.5000 

6. มช. 8 30.1800 

7. ทส. 1 55.9260 

8. มจธ. 3 11.0000 

9. มศว. 1 1.5000 

10. รพ.รามาธิบด ี 2 9.7800 

11. รพ.ราชวิถี 1 3.0000 

รวม 33 1,176.3438 
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ดังนั้น ปัจจัยส าคัญของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศเน้นหลักส าคัญ คือ 

1. ยึดความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และเป้าหมายในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นกรอบในการขับเคลื่อนนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ เพ่ือบรรลุเป้าหมายสุดท้ายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. บูรณาการเป้าหมายทิศทางและเป้าหมายในนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ เข้าสู่แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย 

3. ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา 

4. จัดท าฐานข้อมูลและสร้างกลไกในการติดตามการปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ รวมถึงการก าหนดแนวทางในการประเมินผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่องเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ 



ส่วนที่ 3 
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ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการน านโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งส าคัญ คือ การมีส่วนร่วมและบูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของการจัดท าแผน 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงลึกได้ว่ามีความคุ้มค่า เกิดปัญหาอุปสรรคอย่างไร และมีการทบทวน
ผลการด าเนินงานหรือโครงการโดยเฉพาะโครงการต่อเนื่อง สุดท้ายต้องมีการประเมินผลการท างานหรือ
ประเมินผลความส าเร็จของยุทธศาสตร์ การติดตามความก้าวหน้าโครงการ ตลอดไปจนถึงการวัดผลโครงการ 

ดังนั้น การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มีปัจจัยความส าเร็จที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทั้งหน่วยงานหลัก และหน่วยงานร่วมที่ระบุไว้ในแผนงาน/โครงการ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. การสนับสนุนจากผู้บริหารสูงสุดของประเทศ คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ
ทั้งด้านงบประมาณ และการบริหารจัดการ โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งจะเป็นกลไกหลัก
ในการบริหารจัดการเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ โดยมีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติท าหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการของ
คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักคือเป็นหน่วยงานกลางในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การจัดสรรทรัพยากรบุคคลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม การจัดสรรงบประมาณ
ให้เหมาะสมและเพียงพอในการสนับสนุนแผนงาน/โครงการที่ได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์นี้ การบูรณาการ
แผนงานและโครงการที่ระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลักหลายหน่วยงานควรมีการท างานอย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 
ซึ่งอาจจัดตั้งเป็นคณะท างานในการรับผิดชอบการด าเนินงานร่วมกัน 

๓. แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
ที่เป็นแผนงาน/โครงการที่ส าคัญที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ โดยคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ควรเสนอต่อคณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะด้านเพ่ือด าเนินการเฉพาะเรื่องนั้นๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น
และจะต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะด้านตามจ านวนที่เหมาะสม ซึ่งคณะอนุกรรมการ
เป็นกลไกที่ส าคัญในการระดมความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถติดตามผล
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนท่ี 3 ปัจจัยความส าเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
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4. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และด าเนินการ
รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผล และรายงานผลการด าเนินการ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการทุกระดับ 
และส่งมอบผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือทราบ และหาแนวทางปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินงานให้เกิดสัมฤทธิ์ผลและเสนอให้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติทราบ โดยอาจใช้
กลไกการประชุมคณะอนุกรรมการต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และมีการ
รายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติให้ข้อเสนอแนะเป็น
ระยะๆ 

5 . การประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับทราบ เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานและเป็นการบูรณการการด าเนินงานร่วมกันด้วย 

6. การสนับสนุนของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ ในการประสานงานในลักษณะ
เครือข่ายการวิจัยร่วมกันของหน่วยงานวิจัยหลักของประเทศ เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านเกษตร อาหารและโภชนาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
และด้านอ่ืนๆ ผลงานได้รับการต่อยอดในการน าไปใช้ประโยชน์สร้างมูลค่าเพ่ิม 

7. การสนับสนุนและการยอมรับประเทศไทยให้มีบทบาทในการเป็นผู้น า และความร่วมมือ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน นานาประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ ปัจจุบันความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในลักษณะของความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นมาตรการส าคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ในทุกด้านของการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ เพราะมีส่วนการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยด้านการแพทย์ เกษตร 
อุตสาหกรรม และด้านการศึกษาวิจัย เป็นต้น ที่จะท าให้เกิดความก้าวหน้าด้านวิชาการและการสร้างเครือข่าย
การพัฒนาด้านวิชาการท่ีมีคุณภาพเท่าเทียมกับนานาประเทศ 



ส่วนที่ 4 
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การติดตามและประเมินผลของแผนงาน/โครงการ ภายใต้ แผนปฏิบัติการนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นส่วนที่ส าคัญ
เพ่ือให้ทราบว่าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
แนวทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ รวมทั้งการด าเนินงานต่างๆ 
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ มากน้อยเพียงใด 
ทั้งนี้ การติดตามประเมินผล ประกอบด้วย ระยะเวลา กลไก และข้ันตอนการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

1. ระยะเวลาการติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผลของแผนงาน/โครงการ จะติดตามและประเมินผลตามเป้าหมายของนโยบาย

และแผนยุทธศาสตร์ฯ ทุกปี เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความก้าวหน้า และน าผลการประเมินที่
ได้มาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและ
แนวทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และใช้ก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านักงบประมาณ แล้วจึงเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยมีระยะเวลาการ
ติดตามประเมินผล แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 

 ๑) ระยะที่ 1 การติดตามประเมินผลตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ ในระยะ 2 ปี หลังจาก
การประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ เพ่ือรายงานความก้าวหน้าในส่วนงบประมาณ/ผลการด าเนินงาน/ผลผลิต/
ผลลัพธ์และรายงานปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน 

2) ระยะที่ 2 การติดตามความก้าวหน้าในปีที่ 3 และปีที่ 4 เพ่ือรายงานความก้าวหน้า รายงาน
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน และน าผลที่ได้มาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนงาน โครงการและ
แนวทางการปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ และใช้ก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3) ระยะที่ 3 การติดตามประเมินผลตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ของแผนปฏิบัติการฯ ปีที่ 5 ติดตามความก้าวหน้าพร้อมประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินการตามประเด็นการพัฒนาในภาพรวมของแผนรวบรวมปัญหา อุปสรรคจากการด า เนินงาน
ตามแนวทางการปฏิบัติที่ได้เสนอไว้ในแผนปฏิบัติการฯ มาใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ในระยะ 
พ.ศ. 2564 – 2569 ต่อไป 

2. กลไกในการติดตามและประเมินผล
2.1 หน่วยงานหลักในการติดตามและประเมินผล โดยส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติท าหน้าที่ก าหนด

แนวทางการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ ประสานการติดตาม
ประเมินผลกับคณะกรรมการระดับชาติชุดต่างๆ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาในภาพรวมทุกสิ้นปี  โดยมี

ส่วนท่ี 4 การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลของแผนปฏิบัติการและ
การทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 

การติดตามและประเมินผลระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564
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การด าเนินงานจัดท าระบบติดตามและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564
ซึ่งมีข้อมูลตัวชี้วัด รายะเอียดโครงการ งบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามารายงานและสามารถตรวจสอบรายละเอียดการด าเนินงานได้ 

 2.2 การพิจารณารายละเอียดผลการติดตามและการประเมินผลการด าเนินงาน โดยคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์และรังสีจาก
สถาบันการศึกษา ซึ่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลฯ สามารถด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้ 

- ติดตามการด าเนินงานจากคณะอนุกรรมการเฉพาะด้านชุดต่างๆ เพ่ือด าเนินการติดตาม
และประเมินผล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลฯ พิจารณา 
ก่อนเสนอคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

- แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
และจัดท ารายงานความก้าวหน้าทุกปี ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลฯ ทราบ ซึ่งหากมีกรณีที่
บางแผนงานไม่สามารถด าเนินการได้ ควรมีการหารือระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานด้านนโยบาย
และแผน ผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

 2.3 การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับพ้ืนที่ด าเนินการ โดยส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการนโยบายบริหารงานจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)
คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ก.ก.ภ.) และปรับระบบการตรวจราชการให้เป็นเครื่องมือในการ
ก ากับและติดตามประเมินผลการแปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนและแนวทางการติดตามและประเมินผลของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยส านักงาน

ปรมาณูเพ่ือสันติเป็นหน่วยงานกลางในการติดตามผลการด าเนินงานโครงการรายปี ตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้กลไกของคณะอนุกรรมการเฉพาะด้านชุดต่างๆในการประเมินผลและการให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อน าเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื ่อนและประเมินผล ก่อนเสนอคณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 คณะท างานฯ ก าหนดกรอบในการติดตามและประเมินผลให้มีความชัดเจน 
 3.2 ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติด าเนินการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ทุกสิ้นปีในส่วนงบประมาณ/ผลการด าเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพธ์รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานด าเนินการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบการด าเนินงานกับแผน
ที่ก าหนดไว้ เช่น เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น 

3.3 คณะท างานฯ ด าเนินการจัดท ารายงาน/ข้อเสนอแนะ เสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและ
ประเมินผลฯ เพ่ือพิจารณารายละเอียดของผลการติดตามและการประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 3.4 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลฯ น าเสนอผลการด าเนินงานและการประเมินผล
ต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และคณะรัฐมนตรี 

 3.5 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้รับทราบผลการประเมินและแก้ไข
ปรับปรุงให้ถูกต้องครบถ้วน 

 3.6 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติน าเสนอและเผยแพร่ผลการด าเนินงานและการประเมินผลต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วน 
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รูปที่ 4 : แสดงขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

การทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งได้เปรียบเทียบเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ตั้งไว้กับผลการประเมิน
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ ระยะ ๕ ปี  โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลฯ จะท าหน้าที่วิเคราะห์ภาพรวมของ
แผนปฏิบัติการ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ แก่คณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมระยะ 2 – 3 ปี 

การทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

แต่งตั้งคณะท างานฯ เพื่อก าหนดกรอบและแนวทางการติดตามประเมินผล 

ให้มีความชัดเจน 

คณะท างานฯ ติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการทุกสิ้นปีในส่วนงบประมาณ/ 

ผลการด าเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพธ์ วิเคราะห์ ประเมินผลเทียบกับเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการฯ 

คณะท างานฯ รายงาน/ข้อเสนอแนะ เสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและ
ประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

ของประเทศ 

อนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลฯ น าเสนอผลการด าเนินงานต่อ 

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติและคณะรัฐมนตรี 

คณะท างานฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วน 

ทราบผลการด าเนินงาน 

คณะท างานฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไข 

ให้ถูกต้องครบถ้วน 



ภาคผนวก 



ภาคผนวก ก 

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลยีร์ของประเทศ 



ยุทธศาสตร์ท่ี 1   :  ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
กลยุทธ์ท่ี 1.1     :  ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน นานาประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
เป้าหมาย          :  เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ตัวช้ีวัด             :  จ านวนเร่ืองท่ีเกิดจากความร่วมมือด้านนิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศ

ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ

1. การเสริมสร้างเครือข่ายและ
สร้างความร่วมมือ (MOU) 
ระหว่างประเทศของ
หน่วยงานต่างๆ

0.1500 0.1500 1.0000 1.0000 5.0000 1. ปส.
2. กต.

3. สทน.
4. มช.

   1.1 โครงการความร่วมมือกับ 
IAEA : Coordinated Research 
Projects on Development of 
Heavy-Ion PIXE Analysis for 
Establishment of MeV-SIMS-
PIXE Molecular Mapping 
Technique (F11019)

0.1500 0.1500 แนวทางการด าเนินงาน : 
เป็นโครงการท่ีต่อเน่ืองมา 3 ปีแล้ว โดยท าการทดลองวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปประชุม
เสนอผลงานในต่างประเทศ
ผลผลิต : ประชุมเสนอผลงานงานวิจัย/ถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้ บทความทางวิชาการ
ผลลัพธ์ : ผู้น าและประสานงานเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ (IAEA)

มช.

   1.2 การพัฒนาความร่วมมือใน
การวิจัยร่วมกับ IAEA

1.0000 1.0000 5.0000 แนวทางการด าเนินงาน : 
1. เพ่ิมความร่วมมือด้านการวิจัย และการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
ผลผลิต : ประชุมเสนอผลงานงานวิจัย/ถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้ บทความทางวิชาการ
ผลลัพธ์ : ผู้น าและประสานงานเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ (IAEA)

ปส.

งบประมาณ (ล้านบาท)

2560 2561 2565 - 25692562 2563 2564

26 กลยุทธ์ท่ี 1.1



ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ (ล้านบาท)

2560 2561 2565 - 25692562 2563 2564

2. พัฒนากระบวนการจัดท า
ข้อเสนอโครงการความร่วมมือ
เชิงวิชาการของทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศของแต่ละ
รอบปีท้ังในระดับประเทศ และ
ภูมิภาคท่ีส่งเสริมบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานและสะท้อน
ความต้องการของประเทศ 
ตลอดจนสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของประเทศ

1.0000 1.0000 3.0000 แนวการด าเนินงาน : 
1. เสริมสร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้ครบถ้วน
3. ทบทวนและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือให้มีการด าเนินการสอดคล้อง
กับแผนการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
4. เพ่ิมความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
ผลผลิต : ประชุมเสนอผลงานงานวิจัย/ถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้ บทความทางวิชาการ
ผลลัพธ์ : ผู้น าและประสานงานเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ (IAEA)

ปส.

3. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์
ความร่วมมือระหว่างประเทศ

0.10000 0.50000  -  - แนวทางการด าเนินงาน : รวบรวมและศึกษาเอกสารและยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ จัดท าบทสรุปสถานะและความจ าเป็นของประเทศ 
จัดการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ก าหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาและรักษา
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ รวมท้ังความร่วมมือด้านการแลกเปล่ียน
บุคลากรทางด้านนิวเคลียร์และรังสีระดับประเทศ น าเสนอต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติเพ่ือขอความเห็นชอบ จัดท าและตีพิมพ์ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพ่ือเผยแพร่และให้ภาคส่วนต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป มีกิจกรรมการด าเนินงาน ดังน้ี
1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางนิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศและพันธกรณี
โดยมีการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
2. การวิเคราะห์ผลประโยชน์และความคุ้มค่าท่ีจะได้รับจากพันธกรณีและความร่วมมือต่างๆ
ร่วมท้ังกระบวนการด าเนินงานทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
ผลผลิต : ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
ผลลัพธ์ : มีการก าหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาและรักษาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ท่ีชัดเจน น าไปสู่การใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาประเทศท่ีเหมาะสมตรง
ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ปส.

27 กลยุทธ์ท่ี 1.1



ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ (ล้านบาท)

2560 2561 2565 - 25692562 2563 2564

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ในภูมิภาคอาเซียนภายใต้
เครือข่าย ASEANTOM

1.7121 1.7121      4.6571      2.0000      2.0000      10.0000          แนวทางการด าเนินงาน : ผลักดันให้เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ เทคนิค วิธีการ ท่ีเก่ียวข้อง
กับการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี สนับสนุน
ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิก ASEANTOM รวมไปถึงการร่วมกัน
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาและรับองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านการก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีจากผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ โดยมีกิจกรรม
การด าเนินงาน ดังน้ี
1. ส ารวจประเด็นด้านนิวเคลียร์และรังสีท่ีจ าเป็นและเป็นความต้องการของแต่ละประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือเตรียมผลักดันและสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาและความช่วยเหลือจาก 
IAEA
2. รวบรวมประเด็นท่ีประเทศไทยมีความเช่ียวชาญและพร้อมท่ีจะถ่ายทอดให้กับประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน
3. ออกแบบกิจกรรมตามประเด็นท่ีจ าเป็นจะต้องได้รับการพัฒนา
ผลผลิต : ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านนิวเคลียร์และรังสี
ท่ีตรงตามความต้องการของแต่ละประเทศ รวมท้ังเกิด Cost-Sharing ระหว่างประเทศสมาชิก
ผลลัพธ์ : ประเทศไทยเป็นผู้น าในด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน

ปส.

28 กลยุทธ์ท่ี 1.1



ยุทธศาสตร์ท่ี 1   :  ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
กลยุทธ์ท่ี 1.2     :  ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
เป้าหมาย          :  เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ตัวช้ีวัด             :  จ านวนผู้เช่ียวขาญของประเทศไทยท่ีเข้าไปมีบทบาทในองค์การระหว่างประเทศ

หน่วยงานท่ี
ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนาแผนสนับสนุน
บุคลากรไทยให้มีบทบาทส าคัญใน
องค์กรระหว่างประเทศ

1.0000       1.0000      2.0000              แนวทางการด าเนินงาน : รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ปัจจัยท่ีทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศใช้ในการตัดสินใจรับบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในฐานะผู้เช่ียวชาญ ผู้ประสานงาน 
และผู้บริหาร รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์กฎ ระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ จัดการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและจัดท าแผน
สนับสนุนบุคลากรไทยให้มีบทบาทส าคัญในทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ เผยแพร่
ผลักดัน และส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถและสนใจปฏิบัติงานในทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ
ผลผลิต : ประเทศไทยมีแผนสนับสนุนบุคลากรไทยให้มีบทบาทส าคัญในทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ
ผลลัพธ์ : ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ และมี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศมากข้ึน

ปส.

2. โครงการผลักดันบุคลากรให้มี
บทบาทเป็นผู้น าในโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการ/
กิจกรรมของบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ

1.0000      2.0000 แนวทางการด าเนินงาน : 
1. ผลักดันให้บุคลากรของไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ
2. เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างเครือข่ายและแสดงศักยภาพการเป็นผู้น าด้านพลังงานนิวเคลียร์
ผลผลิต : ประเทศไทยเป็นผู้ก าหนดนโยบายด้านต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ
ผลลัพธ์ : ประเทศไทยเป็นผู้น าในการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์

1. ปส.
2. สทน.

งบประมาณ (ล้านบาท)

2560 2561 2562 2563 2564 2565 - 2569
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หน่วยงานท่ี
ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (ล้านบาท)

2560 2561 2562 2563 2564 2565 - 2569

3. การเตรียมความพร้อมเพ่ือให้มี
ผู้แทนไปปฏิบัติงานกับองค์การ
ระหว่างประเทศ

5.0000 20.0000 แนวทางการด าเนินงาน : 
1. การส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมระดับนโยบายของ IAEA
2 จัดต้ังคณะกรรมการ/คณะท างาน เพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือให้มีผู้แทนไปปฏิบัติงานกับ
องค์การระหว่างประเทศ
3. จัดท าข้อเสนอโครงการเสนอต่อ คณะท างาน คณะอนุกรรมการโครงสร้างบุคลากร และ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศในระดับชาติ 
4. น าเสนอเร่ืองการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้มีผู้แทนไปปฏิบัติงานกับองค์การระหว่างประเทศ
เข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
5. ด าเนินการเก่ียวกับการสรรหาบุคลากรและสถานท่ีปฏิบัติงาน
ผลผลิต : มีผู้ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ผลลัพธ์ : มีช่องทางการผลักดันและสนับสนุนทางด้านนิวเคลียร์และรังสีของไทยในต่างประเทศ

1. วท.
2. กต.

3. ส านักงาน ก.พ.
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2     :  การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
กลยุทธ์ท่ี 2.1       :  บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวทาง โครงสร้าง หลักการบริหารและมาตรฐานการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิผล
เป้าหมาย  :  การก ากับดูแลท่ีมีความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3s) เป็นไปตามแนวทางของ IAEA

ตัวช้ีวัด  :  ร้อยละความส าเร็จในการก ากับดูแลความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3s) ตามแนวทางของ IAEA

ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการศึกษาผลกระทบของ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์
และรังสีจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. 
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ
พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวง  
ท่ีเก่ียวข้อง

0.5000           0.2000           0.2000         0.2000           แนวทางการด าเนินงาน : 
ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560      
มาตรา 77 และพระราชกฤษฎีกาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558        
โดยจะต้องมีการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน ผลกระทบท่ีเกิดกับสังคม และ
ผลประโยชน์ของประชาชน ท้ังน้ี การควบคุมก ากับดูแลด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ปส. 
จ าเป็นต้องมีระบบรวบรวมความคิดเห็นในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ .ศ. 2559 และกฎหมายล าดับรอง โดยวิธีระบบทางอิเล็กทรอนิกส์
ผลผลิต : กฎหมายของ ปส. ท่ีทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ผลลัพธ์ : การก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีเป็นไปตามกรอบกฎหมายท่ีทันสมัยและ
เป็นมาตรฐาน

ปส.

2. โครงการพัฒนาและสร้าง
ความเข้าใจด้านกฎหมาย
ท่ีเก่ียวกับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีแก่
สถานประกอบการ

0.4000 0.4000 0.3333           0.3333         0.3333           0.4000              แนวทางการด าเนินงาน : 
ด าเนินการจัดท า พัฒนา และปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองการบังคับใช้กฎหมาย
1. การประชุมเพ่ือท าประชาพิจารณ์ของข้อกฎหมายท่ีได้จัดท าข้ึน
2. การประชุมเชิงวิชาการ/การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การถ่ายทอดความรู้/การสัมมนาวิชาการ
3. จัดท าส่ือส่ิงพิมพ์
ผลผลิต : ร้อยละของสถานประกอบการท่ีครองครองวัสดุกัมมันตรังสีประเภท 1 และ 2        
ท่ีเข้าร่วมประชุมและท าประชาพิจารณ์
ผลลัพธ์ : สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี รับทราบถึงกฎหมายและมีความเข้าใจใน 
การปฏิบัติตามกฎหมายด้านเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

ปส.

2560 2561 2562 2563 2564 2565 - 2569

งบประมาณ (ล้านบาท)
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 2565 - 2569

งบประมาณ (ล้านบาท)

3. โครงการประกาศใช้กฎหมาย
ท่ีอนุวัติการตามสนธิสัญญาและ
อนุสัญญาระหว่างประเทศ

1.0000           แนวทางการด าเนินงาน : ออกกฎหมายอนุวัติการตามสนธิสัญญาและอนุสัญญาระหว่างประเทศ
 จ านวนท้ังส้ิน 2 ฉบับ ดังน้ี
1. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายทางนิวเคลียร์และรังสี
พ.ศ. ....
2. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลอง
นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....
ผลผลิต : พระราชบัญญัติคุ้มครองความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายทางนิวเคลียร์และรังสี 
พ.ศ. .... จ านวน 1 ฉบับ
ผลลัพธ์ : ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาเวียนนาและตราสารท่ีเก่ียวข้องกับความรับผิดทาง
แพ่งต่อความเสียหายทางนิวเคลียร์ และเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์
โดยสมบูรณ์

ปส.

4. ร่างพระราชบัญญัติการควบคุม
สินค้าท่ีเก่ียวข้องกับการแพร่ขยาย
อาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง 
พ.ศ. .... (Thailand’s Control 
on Weapons of Mass 
Destruction related Items 
Act. : TCWMD Act) หรือ พ.ร.บ.
 TCWMD)

9.5000 แนวทางการด าเนินงาน :   
1. จัดการประชุมคณะกรรมการควบคุมสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง ซ่ึงมีองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นรองประธานกรรมการ เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร และเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นกรรมการโดยมีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
2. หน้าท่ีของคณะกรรมการฯ เพ่ือเสนอนโยบายและแผนงานเสนอแนะมาตรการและแนวทาง
เพ่ือก าหนดมาตรการ รวมท้ังตรวจสอบและให้ค าแนะน าการด าเนินงานของ
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้องในการควบคุมการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพท าลายล้างสูง เป็นต้น
ผลผลิต : ประชุมคณะกรรมการฯ ปีละ 1 – 2 คร้ัง เพ่ือขับเคล่ือนนโยบายการด าเนินมาตรการ
ภายใต้กฎหมายและระบบการบริหารการควบคุมสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพท าลายล้างสูงให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักสากล
ผลลัพธ์ : มติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบการปฏิบัติตามข้อมติ UNSCR 1540 ว่าด้วย
การไม่แพร่ขยายและป้องกันการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูงสู่นานาประเทศ

พณ. (คต.)
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 2565 - 2569

งบประมาณ (ล้านบาท)

5. โครงการพิจารณาจัดท า
กฏหมายล าดับรองท่ีอยู่ภายใต้
กฎกระทรวง

0.0500           แนวทางการด าเนินงาน : 
ด าเนินการยกร่างกฎหมายล าดับรองภายใต้กฏกระทรวงฯ และพิจารณาร่าง
โดยคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เก่ียวกับรังสีชนิดก่อไอออน
ผลผลิต : มีการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างกฏหมายล าดับรองแล้วเสร็จ
ผลลัพธ์ : ร่างกฎกหมายล าดับรองเสร็จสมบูรณ์ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการมาท างาน ผ่านการพิจารณากระทรวง
เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและกฤษฏีกา

กสร.

6. โครงการพิจารณาทบทวน
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานใน
การบริหารและจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน
เก่ียวกับรังสีชนิดก่อไอออน

0.1000              แนวทางการด าเนินงาน : 
ด าเนินการยกร่างกฎกระทรวงฯ และพิจารณาร่างโดยคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการ
บริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน เก่ียวกับรังสีชนิดก่อไอออน
ผลผลิต : มีการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างกฎกระทรวงฯ และร่างกฎหมายล าดับรองแล้วเสร็จ
ผลลัพธ์ : ร่างกฎกระทรวงฯ และร่างกฎหมายล าดับรองเสร็จสมบูรณ์ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการมาท างาน ผ่านการ
พิจารณากระทรวงเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและกฤษฏีกา

กสร.

7. โครงการจัดท าแนวทาง
การด าเนินการเพ่ือป้องกัน
การแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ท าลายล้างสูงของประเทศไทย

0.6666 0.6666 0.6666 แนวทางการด าเนินงาน :
1. ศึกษารายละเอียดการจัดท าแนวทางการด าเนินการเพ่ือป้องกันการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพท าลายล้างสูงของประเทศไทย
2. ระดมความคิดเห็นจากส่วนราชการและผู้เช่ียวชาญเพ่ือร่วมกันจัดท าร่างแนวทาง
การด าเนินการเพ่ือป้องกันการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูงของประเทศไทย
3. จัดท าแนวทางการด าเนินการเพ่ือป้องกันการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูงของ
ประเทศไทย    
ผลผลิต : แนวทางการด าเนินการเพ่ือป้องกันการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูงของ
ประเทศไทยท่ีมีความสอดคล้องกับสถานการณ์และบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
ผลลัพธ์ : แนวทางการด าเนินการเพ่ือป้องกันการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูงของ
ประเทศไทยผ่านอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

สมช.
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8. โครงการผลักดันนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
(พ.ศ. 2560 - 2569) ให้เกิด
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

1.8760           แนวทางการด าเนินงาน : ด าเนินการถ่ายทอด สร้างความรู้ความเข้าใจและจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนงาน/โครงการภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ (พ.ศ. 2560 - 2569) และเผยแพร่แก่บุคลากร
ด้านนิวเคลียร์และรังสีท่ีเก่ียวข้องในทุกภาคสาขาท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน 
เพ่ือผลักดันให้เกิดการปฏิบัติและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนท่ีก าหนดอย่างเป็นรูปธรรม
สร้างความเข้าใจถึงความส าคัญ และความเช่ือมโยงของ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ
พ.ศ. 2559 กับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีหน่วยงานและบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีท่ัวประเทศ
ต้องปฏิบัติตาม เพ่ือให้การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย 
เกิดความปลอดภัยท้ังกับผู้ใช้งานและส่ิงแวดล้อม เป็นไปตามมาตรฐานสากล และบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
ผลผลิต : ปส. และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมีแนวทางในการด าเนินงานภายใต้นโยบายและ   
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ (พ.ศ. 2560 - 2569)
ผลลัพธ์ : ประเทศไทยเกิดการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ ม่ันคง
ปลอดภัย และมีทิศทางท่ีชัดเจน ผ่านการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วน
ท้ังภาครัฐและเอกชนอย่างแท้จริง โดยเป็นไปตามมาตรฐาน กฎระเบียบ และข้อบังคับทาง
กฎหมายท้ังหมดท่ีเก่ียวข้อง

ปส.

9. โครงการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติด้าน
การเฝ้าระวังเตรียมความพร้อม
และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี

0.2000           แนวทางการด าเนินงาน : จัดท าแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสีให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี และข้อก าหนดของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ นโยบาย
ความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2558 จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติด้านฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองแผนและมาตรฐาน
ในการปฏิบัติการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี มีการด าเนินงานดังน้ี
1. ประชุมภายใน ปส. จ านวน 20 คน จัดประชุม 5 คร้ังต่อปี ในช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2562
2. ประชุม ปส. กับหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 30 คน จัดประชุม 3 คร้ังต่อปี ในปี
พ.ศ. 2561 - 2562
ผลผลิต : 1. ประเทศไทยมีแผนบริหารจัดการและแผนปฏิบัติการในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี จ านวน 1 ฉบับ ซ่ึงสอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
 และประเมินความเป็นอันตรายจากนิวเคลียร์และรังสี

ปส.
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2. ประเทศไทยมีแผนบริหารจัดการและแผนปฏิบัติการในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี จ านวน 1 ฉบับ ซ่ึงสอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และ
ประเมินความเป็นอันตรายจากนิวเคลียร์และรังสี
3. ประเทศไทยมีการตอบโต้สาธารณภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ภายใต้กฎหมายของ ปภ.
 ท่ีเหมาะสม
4. ประเทศไทยมีกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ ท่ีเก่ียวข้องกับการเตรียมความพร้อมและ
ตอบโต้เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ท่ีเกิดจากสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี 
ท้ังในและต่างประเทศ

10. โครงการบริหารจัดการศูนย์
ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค

4.5000           แนวทางการด าเนินงาน : บริหารจัดการศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค เพ่ือด าเนินงาน
ในฐานะสาขาย่อยของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โดยปฏิบัติหน้าท่ีในการควบคุมและก ากับ
ดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ ปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ ปส. เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลากร การเก็บตัวอย่าง
ในส่ิงแวดล้อม เป็นต้น รวมท้ังสร้าง พัฒนา และขยายเครือข่ายภาคประชาชนด้าน
การเฝ้าระวังภัยทางรังสี
ผลผลิต : ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาคสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีก าหนดได้อย่าง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ : สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีในพ้ืนท่ีภูมิภาคได้รับการอ านวย
ความสะดวกจากการให้บริการ รวมท้ังประชาชนมีความม่ันใจในการก ากับดูแลความปลอดภัย
ของ ปส.

ปส.

11. โครงการเพ่ิม
ขีดความสามารถและบริการ
เบ็ดเสร็จในการก ากับดูแล
อุตสาหกรรมด้านนิวเคลียร์และ
รังสีในเขตภาคตะวันออก 
(Rayong Model)

2.1198           7.6792           แนวทางการด าเนินงาน : จัดต้ังหน่วยก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์
แบบครบวงจร โดยในปี 2562 จะน าร่องในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ ศปส.ภาคตะวันออก 
จังหวัดระยอง (Rayong Model) เน่ืองจากมีสถานท่ีต้ังอยู่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัด ถือเป็น
ศูนย์กลางของการให้บริการ รวมท้ังเป็นภูมิภาคท่ีมีสถานประกอบการทางนิวคลียร์และรังสี
จ านวนมาก และขยายพ้ืนท่ีในการด าเนินโครงการในปี 2563 – 2564 ในพ้ืนท่ีภาคใต้ 
(จังหวัดสงขลา) ภาคเหนือ  (จังหวัดเชียงใหม่) และภาคตะวันออกฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)

ปส.
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12. โครงการจัดท าระเบียบ
ข้ันตอน และมาตรฐานการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีของสถานปฏิบัติการทาง
นิวเคลียร์และรังสี

0.5000           แนวทางการด าเนินงาน : ด าเนินการจัดท าระเบียบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานต่างๆ 
ในกระบวนการท างานท่ีเก่ียวข้องกับการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์
และรังสี เช่น กระบวนการอนุญาต การตรวจสอบสถานปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 
Criteria ในการประเมินสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี เป็นต้น โดยมีความสอดคล้อง
ตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 กฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐาน      
การปฏิบัติงานต่างๆ ประเภทของสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี จ านวนอัตราก าลัง
ของหน่วยงาน ฯลฯ เพ่ือให้ ปส. มีแนวทางการปฏิบัติงานทุกอย่าง ท่ีเก่ียวข้องกับการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีท่ีเป็นแบบแผนชัดเจน
ผลผลิต : 1. ปส. มีระเบียบคู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีท่ีสอดคล้องตามมาตรฐานสากล จ านวน 1 ฉบับ (SOP)
2. ปส. มีคู่มือและหลักเกณฑ์การตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี 1 ฉบับ
ผลลัพธ์ : บุคลากร ปส. สามารถปฏิบัติงานก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ มาตรฐาน และหลักเกณฑ์     
ท่ีก าหนด ซ่ึงจะช่วยให้สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีและประชาชนท่ัวไปเกิดความ
ม่ันใจในการปฏิบัติงานของ ปส. มากย่ิงข้ึน

ปส.

 ตามล าดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหน่วยงานย่อยท่ีปฏิบัติตามภารกิจของ ปส. ในการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและครบวงจร     
 ณ จุดเดียว โดยมีการด าเนินการดังน้ี
1. บริการให้ค าปรึกษาและรับใบค าขออนุญาตด้านนิวเคลียร์และรังสี ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีสามารถ
ประเมินใบค าขออนุญาตได้ทันที ณ จุดให้บริการ
2. การออกตรวจสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี
3. การเฝ้าระวังปริมาณรังสีในส่ิงแวดล้อม
4. การประเมินและเข้าระงับเหตุฉุกเฉินเบ้ืองต้นทางนิวเคลียร์และรังสีในพ้ืนท่ีได้อย่างทันท่วงที
5. การสร้างความตระหนักและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เก่ียวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์
และรังสี
โดยหน่วยก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์แบบครบวงจร (Rayong 
Model) จะประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีจากส่วนงานต่างๆ ภายใน ปส. ดังน้ี
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งบประมาณ (ล้านบาท)

1. เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค (ศปส.)
2. เจ้าหน้าท่ีกลุ่มอนุญาตทางรังสี (กอร.) จ านวน 1 คน
3. เจ้าหน้าท่ีกลุ่มตรวจสอบความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสี (กภร.) จ านวน 2 คน
4. เจ้าหน้าท่ีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) จ านวน 1 คน
5. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป จ านวน 1 คน
6. พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) จ านวน 1 คน
ผลผลิต : 1. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว จากการให้บริการในพ้ืนท่ี ช่วยลดระยะเวลา
ในการเดินทางของประชาชน
2. ปริมาณผู้ขอรับใบอนุญาตด้านนิวเคลียร์และรังสีเพ่ิมข้ึน
3. สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี มีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน
4. มีความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในพ้ืนท่ี
ภูมิภาค
ผลลัพธ์ : 1. ประชาชนมีความเช่ือม่ันในการก ากับดูแลฯ ของ ปส.
2. การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ในระดับภูมิภาคมีประสิทธิภาพ
มีความเข้มแข็ง ตามมาตรฐานสากล
3. หน่วยงานกระท าผิดตาม พรบ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ลดน้อยลง
4. ขยายพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานของ ปส. และประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับทราบถึงบทบาทหน้าท่ีของ
ปส. เพ่ิมข้ึน

13. โครงการจัดต้ังหน่วยงาน /
คณะท างาน / คณะกรรมการ 
ด้านความปลอดภัยทางรังสี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0.1000 แนวทางการด าเนินงาน : 
1. เสนอบุคคลท่ีเก่ียวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ เข้าเป็นคณะท างาน
2. รวบรวมข้อสังเกต ปัญหาเก่ียวกับการใช้สารรังสีในรูปแบบต่างๆ จากหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
3. จัดท าแนวทางและวิธีการป้องกันและรับมือเหตุฉุกเฉินทางรังสี ท่ีเป็นรูปแบบมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐานสากล 
4. งบประมาณใช้เพ่ือการอบรมและสร้าความพร้อมกับคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง
ผลผลิต : คณะกรรมการ/คณะท างานด้านความปลอดภัยทางรังสี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลลัพธ์ : แนวทางการป้องกันและรับมือเหตุฉุกเฉินทางรังสีท่ีเป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฯ 
และหน่วยงานกลางด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรในและนอก
มหาวิทยาลัยฯ

รพธ.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 2565 - 2569

งบประมาณ (ล้านบาท)

14. โครงการปรับปรุง
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการด้าน
ความปลลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
เก่ียวกับรังสีชนิดก่อไอออน       
พ.ศ. 2547

0.1000           แนวทางการด าเนินงาน : 
ด าเนินการยกร่างกฏกระทรวงฯและพิจารณาร่างโดยคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างานเก่ียวกับรังสีชนิดก่อไอออน
ผลผลิต : มีการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างกฏกระทรวงฯ แล้วเสร็จ
ผลลัพธ์ : ร่างกฏกระทรวงฯ เสร็จสมบูรณ์ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการมาท างาน ผ่านการพิจารณากระทรวงฯ 
เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและกฤษฏีกา

กสร.

15. โครงการจัดท าคู่มือ
แนวปฏิบัติส าหรับพนักงานตรวจ
ความปลอดภัย นายจ้าง        
และผู้ท่ีเก่ียวข้อง

0.1000              แนวทางการด าเนินงาน : 
จัดต้ังคณะท างานร่วมกันระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือพิจารณาจัดท าคู่มือ แนวปฏิบัติ ส าหรับพนักงานตรวจความปลอดภัย นายจ้าง 
และผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ผลผลิต : มีการประชุมจัดท าคู่มือ แนวปฏิบัติ ส าหรับพนักงานตรวจความปลอดภัย นายจ้าง 
และผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ผลลัพธ์ : มีคู่มือ แนวปฏิบัติ ส าหรับพนักงานตรวจความปลอดภัย นายจ้าง และผู้ท่ีเก่ียวข้อง

กสร.

16. โครงการจัดท าคู่มือ
แผนจัดการฉุกเฉินทางการแพทย์
ด้านรังสีของโรงพยาบาลราชวิถี

0.0900 0.0500 0.1000              แนวทางการด าเนินงาน : 
1. ศึกษารายละเอียดการจัดท าแผนด้านฉุกเฉินทางการแพทย์ด้านรังสี จากหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องท้ังในและต่างประเทศ
2. ระดมความเห็นจากเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีของโรงพยาบาลราชวิถี  เพ่ือจัดท าคู่มือ
แผนจัดการฉุกเฉินทางการแพทย์
3. จัดท าคู่มือแผนจัดการฉุกเฉินทางการแพทย์ด้านรังสี ผ่านคณะอนุกรรมการด้านการจัดการ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ด้านรังสีของโรงพยาบาลราชวิถี
4. เผยแพร่เอกสาร
ผลผลิต : คู่มือแผนจัดการฉุกเฉินทางการแพทย์ด้านรังสีของโรงพยาบาลราชวิถี
ผลลัพธ์ : คู่มือแผนจัดการฉุกเฉินทางการแพทย์ด้านรังสีท่ีผ่านการอนุมัติจากผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลราชวิถี

1. รพ.ราชวิถี
2. ปส.
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2   :  การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
กลยุทธ์ท่ี 2.2     :  พัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัย และระบบเฝ้าระวังภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล
เป้าหมาย  :  การก ากับดูแลท่ีมีความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3s) เป็นไปตามแนวทางของ IAEA

ตัวช้ีวัด  :  ร้อยละความส าเร็จในการก ากับดูแลความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3s) ตามแนวทางของ IAEA

ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการเฝ้าระวังระดับรังสี
พ้ืนฐาน (background radiation
ในตัวอย่างธรรมชาติบริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย

0.5000            0.5000          0.5000          2.5000              แนวการด าเนินงาน :   
1. เขียนโครงการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเฝ้าระวังระดับรังสีพ้ืนฐานในต้วอย่างธรรรมชาติ 
โดยเฉพาะตัวอย่างดินท่ีเก็บจากบริเวณต่างๆ ในจังหวัดทางภาคอีสานของประเทศไทย
ก่อนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศเวียดนาม                         
2. ด าเนินการเก็บและเตรียมตัวอย่างตามวิธีมาตรฐานสากล และท าการตรวจวัดและวิเคราะห์
โดยใช้หัววัดรังสีแบบเจอร์มาเนียมบริสุทธ์ิสูงและระบบวิเคราะห์แบบแกมมาสเปกโตรเมตรี   
3. ค านวณและประเมินค่าระดับรังสีพ้ืนฐานในธรรมชาติก่อนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ในประเทศเวียดนาม                             
ผลผลิต : ได้ค่าระดับรังสีพ้ืนฐานในธรรมชาติบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ก่อนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศเวียดนาม  
ผลลัพธ์ : ได้ค่าระดับรังสีพ้ืนฐานในธรรมชาติบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ก่อนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศเวียดนามท่ีเป็นค่าท่ียอมรับได้

1. มทษ.
2. ปส.

2. โครงการตรวจวัดและ
ประเมินผลกระทบทางรังสีบริเวณ
ชายฝ่ังทะเลเน่ืองจากการผลิต
น้ ามันในอ่าวไทย

0.3000            0.3000          0.3000          1.5000              แนวการด าเนินงาน : 
1. เขียนโครงการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับตรวจวัดและประเมินผลกระทบทางรังสีบริเวณชายฝ่ังทะเล
เน่ืองจากการผลิตน้ ามันในอ่าวไทย                                                
2. ด าเนินการเก็บและเตรียมตัวอย่าง (ทรายชายหาด) ตามวิธีมาตรฐานสากล 
และท าการตรวจวัดและวิเคราะห์โดยใช้หัววัดรังสีแบบเจอร์มาเนียมบริสุทธ์ิสูงและระบบ
วิเคราะห์แบบแกมมาสเปกโตรเมตรี                                                            
3. ค านวณและประเมินผลกระทบทางรังสีบริเวณชายฝ่ังทะเลเน่ืองจากการผลิตน้ ามันในอ่าวไทย
ผลผลิต : ได้ค่ากัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในธรรมชาติบริเวณชายฝ่ังทะเล
ของประเทศไทยและทราบผลกระทบทางรังสีบริเวณชายฝ่ังทะเลเน่ืองจากการผลิตน้ ามัน
ในอ่าวไทย
ผลลัพธ์ : ได้ค่ากัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในธรรมชาติบริเวณชายฝ่ังทะเล
ของประเทศไทยและทราบผลกระทบทางรังสีบริเวณชายฝ่ังทะเลเน่ืองจากการผลิตน้ ามัน
ในอ่าวไทยท่ีเป็นมาตรฐานและยอมรับได้

1. มทษ.
2. ปส.

2560 2561 2562 2563 2564 2565 - 2569

งบประมาณ (ล้านบาท)
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 2565 - 2569

งบประมาณ (ล้านบาท)

3. โครงการสถานีเฝ้าระวังภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีทางอากาศ 
ประจ าศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสี
รักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

0.2333            0.2333          0.2333          แนวการด าเนินงาน :
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมสัมมนา/ข้อหารือ ด้านการจัดเก็บข้อมูลทางรังสีประจ า
หน่วยงาน หรือสถานประกอบการทางนิวเเคลียร์ กับหน่วยงานก ากับดูแล
2. ถ่ายทอดความรู้และแผนปฏิบัติการด้านการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และ          
การจัดเก็บข้อมูลร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับหน่วยก ากับดูแล              
3. จัดต้ังสถานีเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีทางอากาศประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
สุรนารี
ผลผลิต : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีสถานีเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และเป็น
หน่ึงในหน่วยงานเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย
ผลลัพธ์ : ประเทศไทยมีสถานีเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุมพ้ืนท่ี
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศ

1. มทส.
2. ปส.

4. แผนงานการติดตามและ
ตรวจสอบสถานปฏิบัติการ         
ทางนิวเคลียร์และรังสี

          5.0000 11.5500       13.5431          13.5431       13.5431                 105.3820 แนวทางการด าเนินงาน : ด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์
และรังสีในทุกประเภทให้ครบถ้วนและครอบคลุมท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีหลักเกณฑ์ 
วิธีการประเมินความเส่ียง และการคัดเลือกตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี
อย่างเป็นระบบ รองรับต่อแนวโน้มของจ านวนสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีเพ่ิมข้ึน 
รวมถึงปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ          
การก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศให้สูงมากย่ิงข้ึน 
และสอดคล้องตามบทบาทหน้าท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559
ผลผลิต : มีจ านวนสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีได้รับการตรวจสอบจ านวน         
500 แห่ง
ผลลัพธ์ : สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีท่ัวประเทศได้รับการตรวจสอบโดย ปส.    
อย่างเป็นประจ า สม่ าเสมอ เกิดความปลอดภัย ลดความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์
และรังสี และสร้างความม่ันใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี

ปส.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 2565 - 2569

งบประมาณ (ล้านบาท)

5. โครงการพัฒนาศักยภาพ
การก ากับดูแลด้วยระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล

2.0000          4.0000         แนวทางการด าเนินงาน : น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการพัฒนาศักยภาพการก ากับดูแล
ซ่ึงเป็นภารกิจหลักของ ปส. โดยครอบคลุมด้านการจัดท าฐานข้อมูลสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสี การขนส่ง กากกัมมันตรังสี ทะเบียนครุภัณฑ์ รวมท้ังการพัฒนาระบบ
วางแผนและบริหารจัดการด้านการก ากับดูแล เพ่ือช่วยให้การวางแผนงานตรวจสอบ
สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยมีกิจกรรมย่อยดังน้ี
กิจกรรมท่ี 1 : จัดท าระบบการวางแผนตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี 
(2,000,000 บาท ในปี พ.ศ. 2562 และ 4,000,000 บาท ในปี พ.ศ. 2563 - 2564)
     ด าเนินการพัฒนาระบบในการวิเคราะห์ประมวลผลฐานข้อมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับ         
 สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี ท้ังแหล่งท่ีต้ัง สถานะใบอนุญาต ประเภทของ         
สถานประกอบการ ฯลฯ เพ่ือวางแผนการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี
ท่ัวประเทศในแต่ละปี

ปส.

กิจกรรมท่ี 2 : จัดท าฐานข้อมูลการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี
     ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกับเส้นทางการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และรังสี
ภายในประเทศท้ังหมดของสถานประกอบการแต่ละแห่ง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูล
ผ่านระบบได้แบบ Real-Time
กิจกรรมท่ี 3 : จัดท าฐานข้อมูลกากกัมมันตรังสี
     ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกับกากกัมมันตรังสีท้ังหมดภายในประเทศ 
โดยอ้างอิงจากข้อมูลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีท้ังหมดภายในประเทศ ส าหรับใช้
ในการบริหารจัดการ ก ากับ และควบคุมดูแลเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อไป
ผลผลิต :
1. ฐานข้อมูลการข้ึนทะเบียนวัสดุกัมมันตรังสีและเคร่ืองก าเนิดรังสี
2. ปส. มีเคร่ืองมือและครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี รวมท้ังมีระบบประมวลผลส าหรับการวางแผนการตรวจสอบท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ : การตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
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งบประมาณ (ล้านบาท)

6. โครงการเพ่ิมศักยภาพ
การตรวจสอบสถานประกอบการ
เชิงรุกเพ่ือป้องกันการกระท าผิด
กฎหมายของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี

0.2000          0.4000         0.3333            0.3333          0.3333                        1.0000 แนวทางการด าเนินงาน : ด าเนินการวางแผนและตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และ
รังสี โดยมุ่งเน้นสถานปฏิบัติการในด้านอุตสาหกรรมหรือ สถานปฏิบัติการท่ีมีความเส่ียง
- ความเส่ียงสูง (เป็นการสุ่มตรวจตามความเส่ียง) รวมท้ังสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร
ท่ีปฏิบัติงานภายในสถานปฏิบัติการน้ันๆ (เช่น เร่ืองการออกใบอนุญาต) อย่างใกล้ชิด เพ่ือเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศให้สูงมากย่ิงข้ึน และช่วยลดความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสีมาก
ย่ิงข้ึน
ผลผลิต : ปส. มีแผนการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีเฉพาะกลุ่มในแต่ละปี
 และด าเนินการตรวจสอบฯ ตามแผนท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ : สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีเฉพาะกลุ่มท่ัวประเทศได้รับการตรวจสอบโดย
 ปส. อย่างเป็นประจ า สม่ าเสมอ เกิดความปลอดภัย ลดความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุทาง
นิวเคลียร์และรังสี และสร้างความม่ันใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี

ปส.

7. โครงการเตรียมความพร้อม
ก ากับดูแลเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งอนาคต (Nuclear Fusion, 
Proton Therapy, BNCT และ 
New Research Reactor)

0.7000          1.2000         0.8333            0.8333          0.8333                        2.5000 แนวทางการด าเนินงาน : พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรด้าน Inspectors ของ ปส. 
ให้มีความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ท่ีมีแนวโน้มการใช้งานเพ่ิมข้ึนในอนาคต ได้แก่ 
1.Nuclear Fusion 2.Proton Therapy 3.BNCT และ 4.New Research Reactor เพ่ือวาง
มาตรการ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของ ปส. และเตรียมความพร้อมในการ
รองรับการก ากับดูแลในอนาคต โดยมีกิจกรรมการด าเนินงานดังน้ี
กิจกรรมท่ี 1 : การจัดท า Statement เพ่ือรองรับการก ากับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอนาคต
กิจกรรมท่ี 2 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างสมรรถนะบุคลากร ปส. เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการก ากับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอนาคต
กิจกรรมท่ี 3 : การวิจัยและรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ในพ้ืนท่ีท่ีมีการก่อสร้าง
เคร่ืองปฏิกรณ์ BNCT
ผลผลิต : บุคลากรด้านกระบวนการอนุญาต ด้าน Inspectors รวมถึงบุคลากรด้านอ่ืนๆ         
 ท่ีเก่ียวข้องของ ปส. มีความรู้เก่ียวกับ เทคโนโลยี Nuclear Fusion, Proton Therapy, BNCT
 และ New Reasearch Reactor
ผลลัพธ์ : ปส. มีความพร้อม สามารถก ากับดูแลการใช้งานเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ปส.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
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งบประมาณ (ล้านบาท)

8. โครงการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการก ากับเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่สถานประกอบการ

1.5000          แนวทางการด าเนินงาน : จัดท าระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแล พร้อมท้ัง
จัดต้ังศูนย์ One Stop Service เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ประกอบด้วยกิจกรรม
การด าเนินงาน ดังน้ี
กิจกรรมท่ี 1 : จัดท าฐานข้อมูลการก ากับดูแล วัสดุกัมมันตรังสีและเคร่ืองก าเนิดรังสีผ่านระบบ 
Application QR Code (1,000,000 บาท ปี พ.ศ. 2562)
     จัดท าฐานข้อมูลวัสดุกัมมันตรังสีและเคร่ืองก าเนิดรังสี ส าหรับตรวจสอบฐานข้อมูลการข้ึน
ทะเบียนวัสดุกัมมันตรังสีและเคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่านระบบ Application QR Code เพ่ือเป็น
การอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าท่ีในการตรวจสอบฐานข้อมูล และตรวจสอบ               
สถานปฏิบัติการ การข้ึนทะเบียนวัสดุกัมมันตรังสีและเคร่ืองก าเนิดรังสี การขอต่ออายุ
ใบอนุญาต การแจ้งยกเลิกแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลผ่าน Application QR Code ซ่ึงในปัจจุบัน
วัสดุกัมมันตรังสี มีประมาณ 20,000 เคร่ือง เคร่ืองก าเนิดรังสี ประมาณ 30,000 เคร่ือง
กิจกรรมท่ี 2 : พัฒนาศูนย์ One Stop Service เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ 
(500,000 บาท ปี พ.ศ. 2562)
พัฒนาศูนย์ One Stop Service ท่ีสามารถด าเนินงานครอบคลุมภารกิจหลัก (Core 
Functions) ต้ังแต่กระบวนการอนุญาต ไปจนถึงการโดยด าเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับ ปส. มากท่ีสุดก่อน เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากน้ัน
จึงขยายขอบเขตงานให้เช่ือมโยงกับหน่วยงานอ่ืนต่อไป

ปส.

ผลผลิต :
1. Application QR Code ส าหรับตรวจฐานข้อมูลการข้ึนทะเบียนวัสดุกัมมันตรังสีและ         
เคร่ืองก าเนิดรังสี
2. ปส. มีศูนย์ One Stop Service ท่ีสามารถด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงานและ
ให้บริการแก่สถานประกอบการได้อย่างเบ็ดเสร็จในจุดเดียว
ผลลัพธ์ : 
1. ปส. สามารถตรวจสอบฐานข้อมูลการข้ึนทะเบียนวัสดุกัมมันตรังสีและเคร่ืองก าเนิดรังสี 
ผ่านระบบ Application QR Code
2. สถานประกอบการสามารถติดต่อประสานงาน รับบริการ และด าเนินการท่ีเก่ียวข้อง จาก 
ปส. ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
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งบประมาณ (ล้านบาท)

9. โครงการตรวจจับและ
การตอบสนอง การลักลอบ 
การก่อการร้ายวัสดุนิวเคลียร์และ
รังสีท่ัวภูมิภาคประเทศไทย

1.2000          2.4000         3.3333            3.3333          3.3333                      10.0000 แนวทางการด าเนินงาน : พัฒนาความรู้ความสามารถ และสมรรถนะการตรวจจับ 
และการตอบสนอง การลักลอบ การก่อการร้าย วัสดุนิวเคลียร์และรังสี ให้กับบุคลากร
ในหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถช่วยสนับสนุน ปส. ในการตวจจับการลักลอบ 
การก่อการร้าย วัสดุนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในระยะแรก จะเร่ิมในพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ได้แก่ จ.เลย จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ จ.นครพนม และ จ.มุกดาหาร 
จากน้ันในระยะต่อมาจึงจะด าเนินการขยายขอบเขตการด าเนินงานไปสู่ภูมิภาคอ่ืนต่อไป  โดยมี
การด าเนินงานดังน้ี
1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการตรวจจับและการตอบสนอง การลักลอบ 
การก่อการร้ายวัสดุนิวเคลียร์และรังสีกับหน่วยงานรัฐอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
     - ประชุมร่วมกับ 5 จังหวัด เพ่ือน าเสนอ วทน. ด้านความม่ันคง
     - สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 5 จังหวัด ในด้านการตรวจจับ และการตอบสนอง          
การลักลอบ การก่อการร้าย วัสดุนิวเคลียร์และรังสี
2. ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะ สมรรถนะหน่วยงานรัฐอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในการตรวจจับ 
และการตอบสนองการลักลอบ การก่อการร้าย วัสดุนิวเคลียร์และรังสี
     - การให้ความรู้การตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์และรังสี และการให้ความรู้การตอบสนอง      
การลักลอบ การก่อการร้าย วัสดุนิวเคลียร์และรังสี
ผลผลิต : บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและเพ่ิมพูนทักษะ
ด้านการตรวจจับ และการตอบสนอง การลักลอบ การก่อการร้าย วัสดุนิวเคลียร์และรังสี 
สามารถช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของ ปส. ได้

ปส.

ผลลัพธ์ :
1. ปส. สามารถตรวจจับ และการตอบสนอง การลักลอบ การก่อการร้าย วัสดุนิวเคลียร์และ
รังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ปส. มีเครือข่ายในด้านการตรวจจับ และการตอบสนอง การลักลอบ การก่อการร้าย          
วัสดุนิวเคลียร์และรังสี ตามแนวชายแดน
3. การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ในระดับภูมิภาค
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10. โครงการศูนย์เฝ้าระวัง 
เตรียมความพร้อมและระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

45.0000        90.0000       15.0880          15.0880       15.0880        แนวทางการด าเนินงาน : พัฒนาขีดความสามารถของระบบเฝ้าระวังภัยทางรังสีตามค าแนะน า 
IAEA Technical Cooperation Project ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป และ
ความร่วมมืออ่ืนๆ วางแผนและเตรียมการโครงสร้างอาคารศูนย์บัญชาการและปฏิบัติการ
ในการเฝ้าระวังและระงับผลกระทบทางรังสีจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ท้ังในระดับ
ส่วนกลางและระดับภูมิภาค ส่งเสริมการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องได้แก่ การตรวจติดตาม
กัมมันตภาพรังสีในส่ิงแวดล้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี การประเมินการได้รับ
รังสีของผู้ปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีหรือประชาชนท่ีเก่ียวข้อง 
การด าเนินการด้านการแพทย์ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ได้รับบาดเจ็บทางรังสี และการด าเนินงาน
สนับสนุนด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการเฝ้าระวัง และระงับ
ผลกระทบทางรังสีจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีนิวเคลียร์และรังสี
1. จัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และระบบสารสนเทศ ส าหรับระบบช่วยตัดสินใจในการระงับ     
เหตุฉุกเฉิน ระบบส่ือสารการประสานงาน และระบบการปฏิบัติการระงับและบรรเทา
ผลกระทบทางรังสีจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ระบบการเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี
2. อาคารศูนย์บัญชาการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และศูนย์ฝึกอบรม        
การตอบสนองเหตุฉุกเฉินฯ
ผลผลิต : มีระบบเฝ้าระวังภัยทางรังสีได้มาตรฐานตาม IAEA และความร่วมมือกับสหภาพยุโรป
มีเคร่ืองวัดทางรังสี อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง และอาคารสถานท่ีส าหรับการเตรียมความพร้อมและ
ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีได้มาตรฐานตาม IAEA และความร่วมมือกับสหภาพยุโรป

ปส.
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386.6660         แนวทางการด าเนินงาน : พัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเก่ียวข้องใน
การบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ส่งเสริมศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้เป็น
ผู้เช่ียวชาญด้านการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้มี
การฝึกซ้อมท่ีมีศักยภาพและเหมาะสมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของ
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการน าผลการฝึกซ้อมมาประเมินความพร้อมและพัฒนา
ในการด าเนินงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับ (1) เจ้าหน้าท่ีระงับเหตุและ
เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนของ ปส. (2) เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการทางรังสีท่ีเก่ียวข้อง (3) เจ้าหน้าท่ี
ระงับเหตุเบ้ืองต้นของหน่วยงานด้านสาธารณภัย และสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี
1. การฝึกซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ท้ังหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวข้อง
2. จัดการฝึกซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของเจ้าหน้าท่ี ปส. กับหน่วยงาน
ข้างนอกท่ีเก่ียวข้อง
3. การประชุมเชิงวิชาการ/การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การถ่ายทอดความรู้ ระหว่างประเทศ
ภายใต้กรอบการบริหารเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
4. การถ่ายทอดความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
5. การประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบการบริหารเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

ปส.

ผลผลิต : ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีเข้าร่วมการฝึกซ้อมและรับฟังการถ่ายทอดความรู้
ผลลัพธ์ : ประเทศไทยมีบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสีมีความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึนเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้เจ้าหน้าท่ีดังกล่าวส่งผลให้เม่ือเกิด
เหตุฯ ข้ึนในการปฏิบัติงานจะได้ท าให้ประชาชนมีความปลอดภัยรวมท้ังเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าไป
ปฏิบัติงานด้วย
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573.3860         แนวทางการด าเนินงาน : บูรณาการระดับหน่วยงานด้านบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี พัฒนาและปรับปรุงแผนบูรณาการระดับหน่วยงานด้านบริหารจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (1) ส่งเสริมให้มีการใช้แผนบูรณาการระดับหน่วยงาน
ด้านบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (2) บูรณาการฝึกซ้อมการระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (3) พัฒนาการบูรณาการในการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการต่างๆ ของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการระงับสาธารณภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี
1. การฝึกซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ท้ังหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวข้อง
2. จัดการฝึกซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของเจ้าหน้าท่ี ปส. กับหน่วยงาน
ข้างนอกท่ีเก่ียวข้อง
3. การประชุมเชิงวิชาการ/การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การถ่ายทอดความรู้ ระหว่างประเทศ
ภายใต้กรอบการบริหารเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
4. การถ่ายทอดความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
5. การประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบการบริหารเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ผลผลิต : มีแผนบูรณาการระดับหน่วยงานด้านบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ

ปส.

แนวทางการด าเนินงาน : พัฒนาศักยภาพในการเตรียมความพร้อมต่อพันธกรณีและข้อตกลง
ระหว่างประเทศ ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือท้ังในและระหว่างประเทศ โดยด าเนินการให้
เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยการแจ้งเหตุทางนิวเคลียร์โดยเร็ว (Convention on Early 
Notification of a Nuclear Accident) และอนุสัญญาว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ ในกรณี
เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์หรือเหตุฉุกเฉินทางรังสี (Convention on Assistance in the Case
 of Nuclear or Radiological Emergency) โดยส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเป็นหน่วยงานหลัก
ในการ (1) รับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีเกิดข้ึนในประเทศจากสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสีและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ (2) ประสานงานกับทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ หรือประเทศภาคีต่างๆ ภายใต้อนุสัญญาฯ ในการรับแจ้งเหตุ หรือขอ
ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือ 
Technical Cooperation Project ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ และความ
ร่วมมือต่างๆ ผลักดันให้มีความร่วมมือด้านการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในระดับ
อาเซียน
1. จัดท ากรอบการประสานงานความร่วมมือและการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานระงับเหตุและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ปส.
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2. พัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีท้ังในและระหว่างประเทศ รวมท้ัง
การแลกเปล่ียนข้อมูลการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ
สหภาพยุโรป
3. พัฒนาเครือข่ายการระงับเหตุเบ้ืองต้นของหน่วยงานด้านสาธารณภัย และสถานปฏิบัติการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี
4. ใช้กลไกการท างาน ASEANTOM ในการด าเนินการร่วมมือด้านการระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี
5. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือและศักยภาพของประเทศไทยด้านการระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีให้มีความพร้อมในการร่วมมือระดับภูมิภาค และเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีสู่ประเทศลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และบรูไน
ผลผลิต : ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเป็นศูนย์ประสานงานในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีท่ีเกิดข้ึนในประเทศ และเป็นหน่วยประสานกับทบวงการปรมาณูระหว่าง
ประเทศ หรือประเทศภาคีต่าง ๆ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการแจ้งเหตุทางนิวเคลียร์โดยเร็วและ
อนุสัญญาว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์หรือเหตุฉุกเฉินทาง
รังสี ในการรับแจ้งเหตุ หรือขอความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ผลลัพธ์ : ประเทศไทยมีความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐาน 
IAEA และความร่วมมือกับสหภาพยุโรป

ปส.

11. โครงการเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยทางรังสี 4.0 หรือ 
RSO 4.0 (การเสริมสร้าง
สมรรถนะและศักยภาพเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยทางรังสีและสร้าง
เคร่ือข่ายเพ่ือความปลอดภัยทาง
รังสีระดับมาตรฐานสากลอย่าง
ย่ังยืน)

3.0000          แนวทางการด าเนินงาน : เน่ืองจากพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
ได้บัญญัติไว้ให้ผู้รับใบอนุญาต ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี และท า มีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสีจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างน้อยหน่ึงคนประจ าอยู่ตลอดเวลาท่ีเปิดท าการ  ซ่ึงผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยทางรังสีจะต้องผ่านการสอบคุณสมบัติโดยส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต ท่ีออกตามความใน 
พ.ร.บ. นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ .ศ. 2559 ในขณะน้ีสถานประกอบการทางรังสีท่ีอยู่ในระบบการ
ขอรับใบอนุญาตปัจจุบันมีประมาณ 4,000 ราย และคาดว่าสถานประกอบทางรังสีท่ีจะต้อง
เข้ามาขอรับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. 2559 เพ่ิมข้ึนประมาณ 10,000 
ราย ซ่ึงสถานประกอบการเหล่าน้ีท่ีจะต้องมีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีท่ีสอบรับรองข้ึน
ทะเบียนเพ่ือขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี และต่ออายุใบอนุญาตทุกๆ 3 ปี
 ตาม พ.ร.บ ดังน้ันนับแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไปจะมีผู้ขอสอบหรือขอต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยทางรังสี ไม่น้อยกว่า 20,000 รายต่อปี มีกิจกรรมด าเนินงานดังน้ี
1. การจัดท าฐานข้อมูล RSO และการวิเคราะห์แนวโน้มทางด้านบุคลากร
2. การวิเคราะห์หลักสูตร ระยะเวลาการพัฒนาศักยภาพ และคุณสมบัติของ RSO

ปส.
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ผลผลิต :
1. ก าหนด ทบทวน หรือปรับ กฏระเบียบ มาตรฐาน และคู่มือปฏิบัติ 
 - ทบทวน SOP การออกอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต RSO และปรับให้ตอบรับระบบ ISO  
เพ่ือเตรียมขอการรับรองฯ
 - ก าหนดกฏระเบียบ หลักเกณฑ์ การเสริมสร้างสมรรถนะ และเพ่ิมพูนศักยภาพ RSO 
เพ่ือการต่อใบอนุญาต
 - ก าหนดมาตรฐานหลักสูตรแยกตามหัวขอวิชาตามสมรรถนะแต่ละประเภทแต่ละระดับ RSO
 - ข้อก าหนดความร่วมมือ (น าร่อง) สร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือกับ กรมสวัสดิการฯ 
ด้าน RSO
ผลลัพธ์ : เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีจะมีสมรรถนะและศักยภาพทันสมัยทันต่อการ
เปล่ียนแปลงและได้มาตรฐานระดับสากล ซ่ึงจะสร้างความเช่ือม่ันในความปลอดภัยทางรังสีของ
ประเทศ

3.0000 แนวทางการด าเนินงาน : เน่ืองจากพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559     
ได้บัญญัติไว้ให้ผู้รับใบอนุญาต ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี และท า มีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสีจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างน้อยหน่ึงคนประจ าอยู่ตลอดเวลาท่ีเปิดท าการ  ซ่ึงผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยทางรังสีจะต้องผ่านการสอบคุณสมบัติโดยส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติตาม      
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต ท่ีออกตามความใน 
พ.ร.บ. นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ .ศ. 2559 ในขณะน้ีสถานประกอบการทางรังสีท่ีอยู่ในระบบการ
ขอรับใบอนุญาตปัจจุบันมีประมาณ 4,000 ราย  และคาดว่าสถานประกอบการทางรังสีท่ี
จะต้องเข้ามาขอรับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. 2559 เพ่ิมข้ึนประมาณ 
10,000 ราย       ซ่ึงสถานประกอบการเหล่าน้ีท่ีจะต้องมีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีท่ี
สอบรับรองข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี และต่ออายุ
ใบอนุญาตทุกๆ  3 ปี ตาม พ.ร.บ ดังน้ันนับแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไปจะมีผู้ขอสอบ หรือขอ
ต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีไม่น้อยกว่า 20,000 รายต่อปี โดยมีแผนการ
ด าเนินงานท่ีส าคัญคือการต่อยอดพัฒนาความรู้ความสามารถของ RSO ให้เป็น RSO
เฉพาะด้านผ่านการฝึกอบรมและทดสอบความรู้
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ผลผลิต :
1. ก าหนด ทบทวน หรือปรับ กฏระเบียบ มาตรฐาน และคู่มือปฏิบัติ 
 - ขอการรับรอง ISO การออกอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต RSO และปรับให้ตอบรับระบบ ISO
 - ก าหนดกฏระเบียบ ข้อตกลง และข้อปฏิบัติในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยทางรังสี
 - ข้อตกลงความร่วมมือกับ มาตรฐานสากล
ผลลัพธ์ : เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีจะมีสมรรถนะและศักยภาพทันสมัยทันต่อการ
เปล่ียนแปลงและได้มาตรฐานระดับสากล ซ่ึงจะสร้างความเช่ือม่ันในความปลอดภัยทางรังสีของ
ประเทศ

12. โครงการการเตรียมความ
พร้อมและรับมือเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี

5.4300          1.1500         1.1500            1.1500          1.1500          5.7500              แนวการด าเนินงาน : 
1. จัดท าแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
2. แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
3. จัดหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือพร้อมท้ังบ ารุงรักษาเพ่ือเตรียมความพร้อม
4. ฝึกอบรมและซักซ้อมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเป็นประจ าทุกปี
5. ปรับปรุงแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ผลผลิต :
1. สทน. มีอุปกรณ์/เคร่ืองมือ/ยานพาหนะ พร้อมส าหรับการรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี
2. สทน. มีเจ้าหน้าท่ีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีมีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพใน
การเข้าระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
ผลลัพธ์ :  
สทน. มีความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนิน
กิจการของ สทน. เอง และยังสามารถให้การสนับสนุนในการรับมือกับภัยพิบัติระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติได้

สทน.
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13. โครงการการประเมินตนเอง
ด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย
ภายในองค์กร

1.4000         1.0000            1.0000          1.0000          แนวการด าเนินงาน : 
1. จัดต้ังคณะท างาน
2. ฝึกอบรมความรู้ในการประเมินตนเองด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยโดยเชิญผู้เช่ียวชาญจาก 
IAEA เป็นวิทยากร
3. ด าเนินการประเมินตามท่ีได้รับอบรม
4. น าผลประเมินไปใช้ในการพัฒนวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร
ผลผลิต : บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักในวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย ก่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ผลลัพธ์ : สร้างความม่ันใจต่อประชาชนในความปลอดภัยของน าเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้
ประโยชน์

สทน.

14 โครงการรักษาความม่ันคง
และพิทักษ์ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์

3.0000         1.0000        11.0000         20.0000       12.0000       5.0000             แนวทางการด าเนินงาน : บริหารจัดการข้อมูลการรักษาความม่ันคงและพิทักษ์ความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์ การสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืนท้ังในระดับประเทศและนานา
ประเทศ
การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือสนับสนุนงานนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 
รวมท้ังงานพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ การประเมินภัยคุกคาม และศักยภาพของ
ประเทศในการรองรับต่อเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง การปฏิบัติตามสนธิสัญญาและ
พันธกรณีต่าง ๆ ท่ีมีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559
ผลผลิต : มีการด าเนินการท่ีครบถ้วนสมบรูณ์ด้านการรักษาความม่ันคงและพิทักษ์
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ดังน้ี
1. ปฏิบัติตามพันธกรณีและสนธิสัญญา                                                       
2. สนับสนุนทางเทคนิคด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ ท้ังในสภาวะ
ปกติและนอกเหนือการก ากับดูแล
3. การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  INSServ, IPPAS, INSSP,
NUSEC, NUSIMS, ITWG, GICNT, FNCA, ITDB และ INPRO 
4. เสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
5. ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี
ผลลัพธ์ : ประเทศไทยมีศักยภาพและเครือข่ายท่ีเข้มแข็งด้านการรักษาความม่ันคงและพิทักษ์
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ รวมท้ังมีความพร้อมรับต่อสถานการณ์ภัยคุกคามทางนิวเคลียร์
รูปแบบต่างๆ ท้ังในระดับประเทศ และภูมิภาคอาเซียน 
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แนวทางการด าเนินงาน : บริหารจัดการข้อมูลการรักษาความม่ันคงและพิทักษ์ความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์ การสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืนท้ังในระดับประเทศและนานา
ประเทศ การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือสนับสนุนงานนิติวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์ รวมท้ังงานพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ การประเมินภัยคุกคาม และศักยภาพ
ของประเทศในการรองรับต่อเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง การปฏิบัติตามสนธิสัญญาและ
พันธกรณีต่าง ๆ ท่ีมีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์ 
พ.ศ. 2559

ปส.

ผลผลิต : มีการด าเนินการท่ีครบถ้วนสมบรูณ์ด้านการรักษาความม่ันคงและพิทักษ์
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ดังน้ี
1 ปฏิบัติตามพันธกรณีและสนธิสัญญา                                                       
2. สนับสนุนทางเทคนิคด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ ท้ังใน
สภาวะปกติและนอกเหนือการก ากับดูแล
3. การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  INSServ, IPPAS, INSSP,
NUSEC, NUSIMS, ITWG, GICNT, FNCA, ITDB และ INPRO
4. เสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
5. ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี
ผลลัพธ์ : ประเทศไทยมีศักยภาพและเครือข่ายท่ีเข้มแข็งอย่างย่ังยืนด้านการรักษาความม่ันคง
และพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ รวมท้ังมีความพร้อมรับต่อสถานการณ์ภัยคุกคามทาง
นิวเคลียร์รูปแบบต่างๆ ท้ังในระดับประเทศ และภูมิภาคอาเซียน

15. โครงการวิเคราะห์และ
จัดเตรียมสถานท่ี การบริหาร
จัดการกากกัมมันตรังสีในอนาคต

3.0000         6.6666            6.6666          6.6666          แนวการด าเนินงาน :
1. ศึกษาความเป็นไปได้ในสถานท่ีต้ังการจัดการกัมมันตรังสีแห่งใหม่ (วิเคราะห์ความเพียงพอ
และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง
2. สร้างสถานท่ีจัดเก็บกากกัมมันตรังสีและระบบการบริหารจัดการกากฯ ท่ีได้มาตรฐานสากล
ผลผลิต : ผลการศึกษาความเป็นไปได้ท้ังหมดท่ีเก่ียวกับการจัดกากกัมมันตรังสีแห่งใหม่และ
สอดคล้องกับ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ/ สถานท่ีการจัดการกากกัมมันตรังสีแห่งใหม่
และระบบการจัดการท่ีครบวงจร
ผลลัพธ์ : สามารถรองรับหรือเพียงพอต่อการจัดการกากกัมมันตรังสีในอนาคตได้

สทน.
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16. โครงการเฝ้าระวังภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีในส่ิงแวดล้อม 
(ภาคพ้ืนดิน)

0.6200          0.8500         0.5000            0.5000          0.5000                        2.5000 แนวทางการด าเนินงาน :
1. วางแผนการด าเนินงานการออกเก็บตัวอย่างอาหารและส่ิงแวดล้อมท่ัวภูมิภาค
2. ขยายพ้ืนท่ีเก็บตัวอย่างอาหารและนม (ศูนย์ถูมิภาค) และเก็บตัวอย่างส่ิงแวดล้อม (ดิน,
หญ้า) รอบบริเวณ ม.สุรนารี จ. นครราชสีมา รวมค่าเดินทางออกเก็บตัวอย่างตามแผน
ด าเนินงาน
3. พัฒนาวิธีการออกเก็บและเตรียมตัวอย่างส่ิงแวดล้อม (ภาคพ้ืนดิน)ให้ถูกต้องและแม่นย า
4. จัดซ้ือว้สดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์/ วัสดุทดลอง และการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ
5. พัฒนาวิธีการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในอาหารและส่ิงแวดล้อม มีการควบคุมคุณภาพของ
ระบบวัด จากการเตรียมสารรังสีมาตรฐาน ( spike sample)
6. พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล(ISO/IEC
17025) 
ผลผลิต : เพ่ิมพ้ืนท่ีเก็บตัวอย่างและจ านวนตัวอย่างของงานเฝ้าระวังภัยทางรังสีในส่ิงแวดล้อม
ผลลัพธ์ :
1. มีคู่มือการปฏิบัติงานตามวิธีมาตรฐาน
2. มีห้องปฏิบัติการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 
(ISO/IEC 17025) 1 ห้องปฏิบัติการ

ปส.

17. การพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการตรวจวัด        
นิวไคลด์กัมมันตรังสีในส่ิงแวดล้อม

0.4405          0.5000         แนวทางการด าเนินงาน :นิวไคลด์กัมมันตรังสีในส่ิงแวดล้อมมีท้ังเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและ
เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ท่ีปล่อยออกมาสู่ส่ิงแวดล้อม การตรวจวัดปริมาณนิวไคลด์
กัมมันตรังสีในส่ิงแวดล้อมจ าเป็นต้องมีวิธีการเก็บตัวอย่างชนิดต่างๆ วิธีทดสอบแต่ละนิวไคลด์
กัมมันตรังสีและเทคนิคในการตรวจวัดท่ีถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพราะข้อมูลท่ีได้จากการ
ตรวจวัดจะถูกน าไปประเมินปริมาณการได้รับรังสีจากส่ิงแวดล้อม ส าหรับแผนการด าเนินงาน
ประกอบด้วย ค้นคว้าเอกสารวิชาการ จัดซ้ือสารเคมีและอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการทดลอง 
ด าเนินการทดสอบ รายงานสรุปผลการทดสอบ ส าหรับวิธีท่ีทดสอบแล้วมีความถูกต้องแม่นย า
จะถูกน าไปใช้ในการตรวจวัดนิวไคลด์กัมมันตรังสีในตัวอย่างส่ิงแวดล้อมของกลุ่มเฝ้าตรวจ
กัมมันตภาพรังสี
ผลผลิต : รายงานผลการทดสอบวิธีอย่างน้อยปีละ 1 วิธี
ผลลัพธ์ : วิธีการตรวจวัดนิวไคลด์กัมมันตรังสีมีความถูกต้องแม่นย ามากข้ึน ข้อมูลท่ีได้จากการ
ตรวจวัดมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีจะถูกน าไปใช้ในการประเมินปริมาณรังสีท่ี
ได้รับจากส่ิงแวดล้อมต่อไป

ปส.
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18. โครงการเฝ้าระวังการ
ลักลอบน าวัสดุกัมมันตรังสีออก
นอกพ้ืนท่ีควบคุมของโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

2.0000         แนวการด าเนินงาน :
1. จัดท าแผนการติดตาม/เฝ้าระวังการลักลอบน าวัสดุกัมมันตรังสีออกนอกพ้ืนท่ีโดยไม่ได้รับ
การอนุญาต เพ่ือการก่อการร้าย
2. ติดต้ังอุปกรณ์เฝ้าระวัง อาทิ กล้องวงจรปิด ระบบแจ้งเตือน                                      
3. งบประมาณใช้เพ่ือจัดซ้ือระบบรักษาความปลอดภัย และระบบประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน
ผลผลิต : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีระบบเฝ้าระวังการลักลอกน า              
วัสดุกัมมันตรังสีออกนอกพ้ืนท่ี 
ผลลัพธ์ : ป้องกันอันตรายของการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสี และขจัดภัยก่อการร้าย
อันมีสาเหตุจากการใช้วัสดุนิวเคลียร์โดยผิดกฎหมาย

รพธ.

19. โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายทางสาธารณสุขด้านการ
เตรียมความพร้อมรองรับภาวะ
ฉุกเฉินด้านอุบัติภัยทางรังสี ตาม
มาตรฐาน IHR 2005

2.8205         แนวการด าเนินงาน : 
ถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางรังสี ให้หน่วยงาน
เครือข่ายสาธารณสุข   
ผลผลิต : หน่วยงานสาธารณสุขมีระบบเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีเพ่ิมมากข้ึน และมี
หน่วยงานได้รับการถ่ายทอดความรู้และฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อมระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีเพ่ิมมากข้ึน
ผลลัพธ์ : หน่วยงานสาธารณสุขมีระบบเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมทางสาธารณสุขท่ีมี
ประสิทธิภาพ และบุคลากรมีความรู้ในการปฏิบัติงานเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

สธ.(กรมควบคุมโรค)

20. โครงการ เฝ้าระวัง
กัมมันตภาพรังสีในส่ิงแวดล้อม

          0.5000          0.5000             0.5000           0.5000           0.5000               2.5000 แนวการด าเนินงาน :
1. ฝึกอบรมการตรวจวัดปริมาณรังสีในส่ิงแวดล้อม
2. วางแผนการเก็บตัวอย่างในส่ิงแวดล้อมรอบ สทน. ท้ัง 3 แห่ง
3. วิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ
4. ประเมินผลความปลอดภัยในส่ิงแวดล้อม
ผลผลิต : ข้อมูลสถิติของปริมาณรังสีในส่ิงแวดล้อมท่ีอาจเกิดจากการด าเนินกิจการของ สทน.

สทน.
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21. โครงการพัฒนาการจัดการ
สารเคมีแห่งชาติ

0.5000         1.5000            1.5000          1.5000          ผลลัพธ์ : ประชาชนเกิดความม่ันใจว่าการด าเนินกิจการทางนิวเคลียร์และรังสีของ สทน.        
มีความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
กาพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยและเตรียมการรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ร่วมกับประเทศญ่ีปุ่น
และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
แนวการด าเนินงาน : 
1. จัดซ้อมแผนปฏิบัติการรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
2. ประชุมเชิงวิชาการการดูแลสุขภาพผู้ได้รับอุบัติภัยทางนิวเคลียร์ส าหรับบุคลากรด้าน
สาธารณสุข
3. ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กับ
ผู้เช่ียวชาญจากประเทศญ่ีปุ่นและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลผลิต : มีแนวทางปฏิบัติส าหรับซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ท่ีมีมาตรฐานส าหรับ
บุคลากรด้านสาธารณสุข
ผลลัพธ์ : แนวทางปฏิบัติส าหรับซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์มีประสิทธิภาพสามารถ
น าไปปฏิบัติครอบคลุมพ้ืนท่ีของประเทศไทยท่ีอาจเกิดเหตุฉุกเฉิน

รพ. นพรัตนราชธานี

22. โครงการวิจัยและพัฒนา
เก่ียวกับการป้องกันการก่อการ
ร้ายด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพ่ือก ากับ
ดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์

0.2000         แนวการด าเนินงาน :
1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการก่อการร้ายด้วยอาวุธนิวเคลียร์
2. จัดท ารายงานวิจัยเก่ียวกับการก่อการร้ายอาวุธนิวเคลียร์
3. เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการก่อการร้ายอาวุธนิวเคลียร์ให้แก่
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและประชาชนท่ัวไป
ผลผลิต : ประเทศไทยมีองค์ความรู้เก่ียวกับการก่อการร้ายอาวุธนิวเคลียร์และป็นพ้ืนฐานส าคัญ
ในการพัฒนาแนแม่บทด้านการป้องกันการก่อการร้ายด้วยอาวุธนิวเคลียร์
ผลลัพธ์ : งานวิจัยด้านก่อการร้ายด้วยอาวุธนิวเคลียร์ซ่ึงีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ในวารสาร
ระดับชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI

ศธ. ( ผศ.ดร.วุฒิ
กรณ์ ชูวัตนานุรักษ์ 
 คณะสังคมศาสตร์)

23. โครงการสถานีเฝ้าระวังภัย
ทางรังสีจังหวัดเชียงใหม่ ในการ
พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางรังสี
ของประเทศไทย

0.0660 0.0660 0.0220 0.0220 0.0220 0.0660 แนวการด าเนินงาน : 
เป็นเครือข่ายความร่วมมือเฝ้าระวังทางรังสีของประเทศไทยมาต้ังแต่ พ.ศ. 2553
ผลผลิต : สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีจังหวัดเชียงใหม่
ผลลัพธ์ : ศักยภาพด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ทัดเทียมกับนานาประเทศ รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างความเช่ือม่ัน
ให้กับประเทศ

มช.
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กลยุทธ์ท่ี 3.1    :  ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์
เป้าหมาย           :  เพ่ิมศักยภาพและอัตราก าลังบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี
ตัวช้ีวัด             :  1. จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ

2. จ านวนผู้ใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางนิวเคลียร์และรังสี

ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการผลิตบัณฑิต
มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

0.3000         1.0000         0.5000         0.5000        0.5000         3.0000             แนวการด าเนินงาน :
1. ต้ังกรรมการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก กรรมการ
ประกอบด้วย คณาจารย์ผู้สอนทางด้านรังสีและนิวเคลียร์เทคโนโลยี และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่ีมีความรู้ทางด้านรังสีและนิวเคลียร์เทคโนโลยีจากภาคเอกชน และรัฐบาล ท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ
2. ท าการวิจัยสถาบันเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในพิจารณาร่างหลักสูตรให้เหมาะสมกับการพัฒนา
ประเทศ
3. การร่างหลักสูตรให้สอดคล้องกับการวิจัยสถาบัน โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เน้ือหาสาระ การจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน การประเมินผู้สอน และอ่ืนๆ 
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4. การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร
5. การน าหลักสูตรไปใช้
ผลผลิต : มีหลักสูตรทางด้านนิวเคลียร์และรังสีเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท 
และเอก มีจ านวนบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีเพ่ิมข้ึน 
ผลลัพธ์ : มีหลักสูตรท่ีได้มาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับในระดับสากล มีบุคลากรท่ีมี        
ขีดความสามารถและเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ มีการพัฒนางานวิจัยทางด้านรังสีและ
นิวเคลียร์เพ่ิมมากข้ึน

มก.

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  :  การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

2560

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาหลักสูตรด้านนิวเคลียร์และรังสี

งบประมาณ (ล้านบาท)

2565 - 25692564256325622561
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2560

งบประมาณ (ล้านบาท)

2565 - 25692564256325622561

2. โครงการพัฒนาก าลังคนด้าน
ฟิสิกส์การแพทย์ ระยะท่ี 1

0.5000         แนวการด าเนินงาน : 
1. จัดส่งบุคลากรภายในโรงพยาบาล ฯ ท่ีมีศักยภาพ เข้าศึกษาต่อในสถาบันท่ีเปิดสอนด้าน
ฟิสิกส์การแพทย์ท้ังในและต่างประเทศ ในระดับปริญญามหาบัณฑิต 
2. จัดส่งบุคลากรภายในโรงพยาบาล ฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการทางฟิสิกส์การแพทย์
3. งบประมาณใช้เพ่ือจัดส่งบุคลากรเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา
โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี
ผลผลิต : ได้นักฟิสิกส์การแพทย์ท่ีมีศักยภาพสูง
ผลลัพธ์ : งานด้านฟิสิกส์การแพทย์มีคุณภาพมากข้ีน ลดความเส่ียงทางรังสีท่ีจะมีต่อผู้รับบริการ 
(ผู้ป่วย)

รพธ.

3. โครงการพัฒนาก าลังคนด้าน
ฟิสิกส์การแพทย์ ระยะท่ี 2

0.3333         0.3333        0.3333         แนวการด าเนินงาน : 
1. จัดส่งบุคลากรภายในโรงพยาบาล ฯ ท่ีมีศักยภาพ เข้าศึกษาต่อในสถาบันท่ีเปิดสอนด้าน
ฟิสิกส์การแพทย์ท้ังในและต่างประเทศ ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
2. จัดส่งบุคลากรภายในโรงพยาบาล ฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการทางฟิสิกส์การแพทย์
3. งบประมาณใช้เพ่ือจัดส่งบุคลากรเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา
โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี
ผลผลิต : ได้นักฟิสิกส์การแพทย์ท่ีมีศักยภาพสูง
ผลลัพธ์ : งานด้านฟิสิกส์การแพทย์มีคุณภาพมากข้ีน ลดความเส่ียงทางรังสีท่ีจะมีต่อผู้รับบริการ 
(ผู้ป่วย)

รพธ.

4. โครงการอบรมหลักสูตรความรู้
พ้ืนฐานวิศวกรรมโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์

0.6000         0.6000         0.6000         0.6000        0.6000         3.0000             แนวการด าเนินงาน : 
จัดอบรมความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รังสีจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ความ
ปลอดภัยทางรังสี ฟิสิกส์พ้ืนฐานของแกนปฎิกรณ์นิวเคลียร์ หลักการท างานของโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์ วัสดุและเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ การจัดการกากกัมมันตรังสี อุบัติเหตุและความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ กระบวนการจัดต้ัง กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฎิบัติเก่ียวกับการใช้งาน
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ และแง่มุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาโครงการฯ
ผลผลิต : ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้พ้ืนฐานวิศวกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพ่ิมมากข้ึน
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความสามารถในงานเตรียมความพร้อม เพ่ือรองรับการ
ด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในอนาคต

กฟผ.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2560

งบประมาณ (ล้านบาท)

2565 - 25692564256325622561

5. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรด้านฟิสิกส์ระดับบัณฑิต
ศีกษา

0.0500 แนวการด าเนินงาน : 
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้านฟิสิกส์ระดับบัณฑิตศึกษา
ผลผลิต : หลักสูตรระดับระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกท่ีเป็นมาตรฐานสากล  
ผลลัพธ์ : หลักสูตรระดับระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกผ่านการอนุมัติโดยสภา
มหาวิทยาลัย

มทษ.

6. โครงการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ระดับ
บัณฑิตศีกษา

0.1800         0.1800        0.1800         0.9000             แนวการด าเนินงาน : 
1. เปิดรับสมัครผู้เรียนในหลักสูตรด้านฟิสิกส์ระดับบัณฑิตศึกษา
2. สอนและวิจัยทางด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ (วิทยานิพนธ์)
3. ให้ทุนผู้ช่วยวิจัยทางด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ จ านวน 1 ทุน เป็นอย่างน้อย
ผลผลิต : นิสิตส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผลลัพธ์ : นิสิตส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและท าวิทยานิพนธ์ด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์

มทษ.

7. โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนด้านวิศวกรรมและ
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และรังสี
ในระดับปริญญาตรี โท และเอก

0.1000       0.0333       0.0333      0.0333       แนวการด าเนินงาน :
1. ศึกษาการจัดท าหลักสูตรตามมาตรฐานสากล (TABEE/ABET)
2. ส ารวจความต้องการด้านบุคลากรของประเทศด้วยการระดมความคิดและสัมภาษณ์
3. ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก ของภาควิชาวิศวกรรม
นิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. เพ่ิม-ลด จ านวนนิสิตท่ีเปิดรับตามความต้องการ
ผลผลิต : หลักสูตรการเรียนการสอนใหม่
ผลลัพธ์ : หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประเทศ

ภาควิชาวิศวกรรม
นิวเคลียร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2560

งบประมาณ (ล้านบาท)

2565 - 25692564256325622561

8. โครงการบริหารงานวิศวกรรม
และก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ Fangchenggang

3.0000         3.0000         3.0000         3.0000        3.0000         แนวการด าเนินงาน : 
จัดอบรม/ฝึกงานในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในด้านต่างๆ และศึกษาพ้ืนฐานทางด้าน
วิศวกรรมและเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศ
จีน เช่น การบริหารจัดการโครงการ การก่อสร้างในระยะต่างๆ การควบคุมความปลอดภัย      
การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพอุปกรณ์และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
ผลผลิต : ผู้เข้ารับการอบรม/ฝึกงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์โรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ในต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ารับการอบรม/ฝึกงาน มีความรู้ความสามารถในงานเตรียมความพร้อม 
เพ่ือรองรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในอนาคต

กฟผ.

9. โครงการฝึกอบรมการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยทางรังสี
ส าหรับเคร่ืองปฏิกรณ์วิจัยขนาดเล็ก

0.1666         0.1666        0.1666         แนวการด าเนินงาน :
1. ศึกษารายละเอียดการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางรังสีส าหรับเคร่ืองปฏิกรณ์วิจัย
ขนาดเล็กจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางรังสีส าหรับ
เคร่ืองปฏิกรณ์วิจัยขนาดเล็ก 
3. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานท่ีมีเก่ียวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ
ผลผลิต : บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านความปลอดภัยทางรังสีตามมาตรฐานสากล
ผลลัพธ์ : การด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางรังสีประจ าหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล

มทส.

10. โครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์และ
เคร่ืองปฏิกรณ์วิจัยขนาดเล็ก

0.1666         0.1666        0.1666         แนวการด าเนินงาน : 
1.ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับเคร่ืองปฏิกรณ์วิจัยและหน่วยงานท่ีด าเนินงานด้านเทคโนโลยี 
 นิวเคลียร์และท่ีเก่ียวข้องเก่ียวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าหน่วยงานเพ่ือการเตรียมความพร้อมส าหรับการเดิน
เคร่ืองปฏิกรณ์วิจัยขนาดเล็ก
3. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท้ังในประเทศและต่างประเทศ
ผลผลิต : บุคลากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และเคร่ืองปฏิกรณ์วิจัย รวมท้ังท่ีเก่ียวข้อง
ผลลัพธ์ : หน่วยงานมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานสากล

มทส.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยี /เทคนิคด้านนิวเคลียร์และรังสี
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11. โครงการผลิตและพัฒนา
บุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือการวิจัยและพัฒนาพลาสมา
และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน

1.6666         1.6666        1.6666         3.0000             แนวการด าเนินงาน : 
1. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายเพ่ือการวิจัยและ พัฒนาพลาสมาและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ กับมหาวิทยาลัย 
ท้ัง ๑๕ สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ลงนามแล้ว)
2. ด าเนินการวิจัยและพัฒนาพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันกับ National Institute
for Fusion Science ประเทศญ่ีปุ่น อาทิ extracting deuterium from seawater, tritium 
breeding
3. จัดต้ังหลักสูตรฟิสิกส์นิวเคลียร์และเทคโนโลยี ระดับบัณทิตศึกษานานาชาติ
ผลผลิต :  มีหลักสูตรฟิสิกส์นิวเคลียร์และเทคโนโลยี ระดับบัณทิตศึกษานานาชาติ
ผลลัพธ์ : ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์

มช.
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12. โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
พลังงานนิวเคลียร์และเทคโนโลยีทางรังสี

7.0000         6.6666         6.6666        6.6666         แนวการด าเนินงาน : 
1) ศึกษารายละเอียดการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านนิวเคลียร์จากหน่วยงานในต่างประเทศท่ีมี
พันธกิจใกล้เคียงกัน
2) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/สัมนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ให้มีหัวข้อและ
เน้ือหาสอดคล้องกับ พ .ร.บ. นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ .ศ. 2559 และมาตรฐานสากล รวมไปถึง
หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงานภายในประเทศ (in-hourse training)
3) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดฝึกอบรม
4) ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้แก่บุคลากรท้ังภาครัฐและเอกชนอย่างกว้างขวาง
5) ส่งเสริมให้บุคลากรภายในได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรทางนิวเคลียร์กับหน่วยงาน
ต่างประเทศท่ีมีความร่วมมือกันด้านการฝึกอบรม
ผลผลิต : จ านวนท่ีเพ่ิมมากข้ึนของบุคลากรสายวิชาการและวิชาชีพ ท่ีมีความรู้ความเข้าใจใน
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางรังสีและด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์เป็นอย่างดี 
ผลลัพธ์ : ความรู้และทักษะของผู้เข้ารับการอบรมท่ีเหมาะสมและเพ่ิมข้ึน และมีขีด
ความสามารถในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รองรับ
การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ได้อย่างกว้างขวางท้ังภาครัฐและเอกชน

สทน.

13. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านนิวคลียร์และรังสี
ภายใต้การถ่ายทอดเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ข้ันสูง เพ่ือประโยชน์ใน
การพัฒนาประเทศ

         1.0000 แนวการด าเนินงาน : 
จัดโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับ Positron emission 
mammography with breast biopsy ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีนิวเคลียร์ข้ันสูงแห่งเดียวในประเทศ 
และCZT Dedicated cardiac amma, PET/MRI ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์ท่ียังไม่มีใน
ประเทศไทยเพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากร ลดปริมาณรังสีท่ีผู้ป่วยได้รับและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างย่ังยืน        
ผลผลิต : มีบุคลากรทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ท่ีมีศักยภาพเทียบเท่าระดับสากลในการใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ข้ันสูง ได้แก่ เคร่ือง emission mammography, CZT Dedicated 
cardiac amma, PET/MRI
ผลลัพธ์ : ประเทศไทยมีเคร่ืองมือและบุคลากรท่ีมีขีดความสามารถทางการแพทย์ในระดับสูง

1. ปส.
2. รพ.ราชวิถี
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14. โครงการเข้ารับการอบรม
การป้องกันอันตรายจากรังสี 
ระดับ 2 จาก สทน.

0.0500         0.0500         0.0500        0.0500         แนวการด าเนินงาน : 
ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 2 โดย สทน. ปีละ 2 คน
ผลผลิต : บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีเพ่ิมข้ึน
ผลลัพธ์ : บุคลากรปฏิบัติงานทางรังสีด้วยความม่ันใจ ปลอดภัย

รพ.มะเร็งอุดรธานี

15. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการในด้านความปลอดภัย
ทางรังสี

0.0152         0.0152         0.0152        0.0152                      0.0760 แนวการด าเนินงาน : 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการในด้านความปลอดภัยทางรังสี
หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วศ. ได้รับความอนุเคราะห์จากส านักงานปรมาณู   
เพ่ือสันติ ในการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ีดังกล่าว เพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย
ทางรังสี (RSO) จ านวน 13 คน
ผลผลิต : บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางรังสีได้รับองค์ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัย
ทางรังสี และสามารถข้ึนทะเบียนเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีตามกฎหมายก าหนด
ผลลัพธ์ :  การปฏิบัติงานทางด้านความปลอดภัยทางรังสีของ วศ . เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนด

วศ.

16. โครงการพัฒนาสถาบันทาง
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ให้เป็น
ศูนย์กลางการฝึกอบรมการตรวจ
สมองทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

4.0400         แนวการด าเนินงาน : 
1. เชิญผู้เช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์สมองผ่านทางความร่วมมือกับทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างผู้เช่ียวชาญภายในประเทศ
2. จัดประชุมฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้และทักษะแก่บุคลากรภายในประเทศและประเทศ
 ในภูมิภาคอาเซียน
3. จัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์การฝึกอบรม
ผลผลิต : บุคลากรทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์มีความสามารถในการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
สมอง
   มีสถาบันทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในประเทศท่ีสามารถรับการส่งตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์
สมองได้เพ่ิมข้ึน
    มีศูนย์กลางการฝึกอบรมการตรวจสมองทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล
ผลลัพธ์ : มีการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์สมองท่ีเพ่ิมข้ึนในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศและ
ภูมิภาค

รพ.จุฬาลงกรณ์
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17. โครงการพัฒนาความรู้
ความเช่ียวชาญด้านกฎหมาย
พลังงานนิวเคลียร์

2.0000         2.0000        2.0000         4.0000             แนวการด าเนินงาน : 
จัดส่งพนักงานอัยการไปศึกษากฎหมายด้านพลังงานนิวเคลียร์ (Nuclear Laws and 
Regulation) ในระดับปริญญาโทและ/หรือปริญญาเอกในต่างประเทศ ซ่ึงจะใช้งบประมาณเพ่ือ
การด าเนินการในวงเงินจ านวนไม่เกิน 10 ล้านบาท
ผลผลิต : พนักงานอัยการ (บุคลากร) มีความรู้และความเช่ียวชาญในด้านกฎหมายด้านพลังงาน
นิวเคลียร์
ผลลัพธ์ : การปรับปรุงพัฒนากฎหมายด้านพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย การก ากับดูแลและ
การบังคับใช้ กฎหมาย ระเบียบ มาตรการต่างๆ มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

1. สอ.
2. ปส.

18. โครงการพัฒนาหลักสูตร
ฟิสิกส์การแพทย์และการถ่ายทอด
ความรู้ เทคโนโลยีทางด้านรังสี
การแพทย์ เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและการให้บริการ

1.7200         1.7200        1.7200         แนวทางการด าเนินการ :
1. ขอผู้เช่ียวชาญ (Visiting professors) ในแต่ละสาขาของฟิสิกส์การแพทย์ ท้ังรังสีรักษา
รังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สาขาละ 1 ท่าน เป็นเวลา 1 เดือน เพ่ือช่วยประเมิน
รายวิชา การเรียนการสอนของหลักสูตร และช่วยแนะน างานด้านการบริการทางรังสีวิทยา
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรในแต่ละสาขา ไปศึกษาดูงานการเรียนการสอนหลักสูตร
มาตรฐานสากล 
3. ระดมความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิต สมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย ศูนย์มะเร็งและสถาบันทาง
การแพทย์ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประเมินความต้องการท้ังในด้านจ านวนท่ีขาดแคลน 
ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นและต้องการให้เพ่ิมเติม 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประมวลข้อมูลท่ีได้ และความต้องการนักฟิสิกส์ของประเทศ น ามา
ปรับปรุงหลักสูตรให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล และผลิตให้มีจ านวนให้เพียงพอกับระบบบริการ
สุขภาพของประเทศ รวมท้ังของบจัดหาอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการเรียนการสอนและ
การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา

รพ.รามาธิบดี
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19. โครงการอบรมหลักสูตร
การปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับรังสี
อย่างปลอดภัย  (Radiation  
Safety  In-house  Training)

0.0500         แนวการด าเนินงาน : 
1. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติงานในการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี
2. ถ่ายทอดความรู้ด้านรังสีให้แก่บุคลากร  นักศึกษา  ท่ีท างานวิจัยและปฏิบัติการเก่ียวกับรังสี
จ านวน 60 คน
ผลผลิต : บุคลากร นักศึกษาท่ีปฏิบัติงานวิจัยและปฏิบัติการเก่ียวกับรังสีผ่านการอบรม
หลักสูตร "การปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับรังสีอย่างปลอดภัย  (Radiation  Safety  In-house  
Training)" ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด 
ผลลัพธ์ : บุคลากร นักศึกษาท่ีปฏิบัติงานวิจัยและปฏิบัติการเก่ียวกับรังสีมีความรู้และสามารถ
ระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีได้เม่ือเกิดเหตุ

มร.สน.

20. โครงการสร้างและพัฒนา
หลักสูตรส าหรับการถ่ายทอด
ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี 
(บุคคลภายนอก)

0.5000         แนวทางการด าเนินงาน : 
1. วิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ส าหรับบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์
ท้ังหลักสูตรท่ัวไปและหลักสูตรเฉพาะทางส าหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง โดยอ้างอิงและ
เปรียบเทียบกับหลักสูตรของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการพัฒนาบุคลากรด้านการถ่ายทอดความรู้ ซ่ึงจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการในการเผยแพร่
ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีของ ปส . (Train The Trainers)
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ฯ ให้มีความทันสมัยและเหมาะกับ
การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ผลผลิต : ปส. มีหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ส าหรับบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์
ผลลัพธ์ : หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ส าหรับบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ได้ถูกน าไปใช้
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ

ปส.

64 กลยุทธ์ท่ี 3.1



ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2560

งบประมาณ (ล้านบาท)

2565 - 25692564256325622561

21. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี (บุคลากรภายใน)

11.3000       11.5000       3.8333         3.8333        3.8333                    10.0000 แนวทางการด าเนินงาน : (เป็นการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองกันทุกปี )
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ท้ังหลักสูตรท่ัวไปและหลักสูตรเฉพาะทางส าหรับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เป็นประจ าต่อเน่ือง 
อย่างน้อยปีละ 20 หลักสูตร
2. ก าหนดและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้รับความรู้
ผลผลิต : จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี
ผลลัพธ์ : ร้อยละของบุคลากรท่ีมีศักยภาพด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสีเพ่ิมข้ึน และมีการน าไปใช้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 ท้ังน้ี สามารถสรุปกิจกรรมการด าเนินงานภายใต้โครงการในเบ้ืองต้นได้ดังน้ี

ปส.

0.3000         กิจกรรมท่ี 1 : การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ .ศ. 2559
     ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี ปส . ท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง
ตามกรอบอ านาจท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึงส่งเสริมและสร้างความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ .ศ. 2559 กฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงาน เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง เป็นต้น
ผลผลิต : พนักงานเจ้าหน้าท่ีของ ปส . ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามกรอบของกฎหมายตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ .ศ. 2559
ผลลัพธ์ : ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี จากการปฏิบัติ
หน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ี

ปส.
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1.0000         1.5000         0.5000         0.5000        0.5000         กิจกรรมท่ี 2 : การเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนงานอนุญาตและตรวจสอบ 
สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี
     พัฒนาความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานอนุญาตและตรวจสอบ       
สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีให้กับบุคลากร ปส . ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานด้านการอนุญาตและตรวจสอบสถานปฏิบัติการทาง
นิวเคลียร์และรังสีได้อย่างครอบคลุมท่ัวทุกประเภท โดยมีการด าเนินงานดังน้ี
     กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดท าฐานข้อมูลและก าหนดมาตรฐานคุณลักณะของบุคลากรด้าน 
การอนุญาตและ Inspectors
     กิจกรรมย่อยท่ี 2 ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ทักษะและสมรรถนะบุคลากร ปส . ในการ
ปฏิบัติงานด้านการอนุญาตและตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี
ผลผลิต : บุคลากร ปส. ท่ีปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและเพ่ิมพูนทักษะกระบวนการอนุญาตและตรวจสอบฯ 
ครอบคลุมสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีทุกประเภท
ผลลัพธ์ : ปส. สามารถอนุญาตและตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ปส.

22. โครงการถ่ายทอดความรู้ด้าน
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสีส าหรับผู้ได้รับใบอนุญาต และ
ผู้ใช้ประโยชน์จากรังสี (Train The
 Trainers) (บุคคลภายนอก)

10.3000       10.8000       3.9999         3.9999        3.9999                    11.0000 แนวทางการด าเนินงาน : (เป็นการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองกันทุกปี )
1. ถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีท้ังหลักสูตรท่ัวไปและหลักสูตร
เฉพาะทางส าหรับกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้ได้รับใบอนุญาตจาก ปส . ผู้ประกอบการท่ีมีการใช้
รังสี เป็นประจ าต่อเน่ือง อย่างน้อยปีละ 20 หลักสูตร เตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากร
ด้านการถ่ายทอดความรู้ ซ่ึงจะมีส่วนช่วยสนับสนุนในการเผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี
ของ ปส. (Train The Trainers)
ผลผลิต :  จ านวนคนท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ผลลัพธ์ : ร้อยละของผู้ท่ีมีความรู้ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีเพ่ิมข้ึน และมีการ
น าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ท้ังน้ี สามารถสรุปกิจกรรมการด าเนินงานภายใต้โครงการในเบ้ืองต้นได้ดังน้ี

ปส.
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กิจกรรมท่ี 1 : การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559
     ส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ     
พ.ศ. 2559 กฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น 
กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายอาญา เป็นต้น แก่บุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน        
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี หน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนท่ัวไป
ผลผลิต : บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีมีความรู้ความเข้าใจ
ใน พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ .ศ. 2559 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ผลลัพธ์ : สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างม่ันคงปลอดภัย 
และถูกต้องตามกฎหมาย

ปส.

กิจกรรมท่ี 2 : การพัฒนาศักยภาพการก ากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสีแก่บุคลากรใน
หน่วยงานเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง
     พัฒนาความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการอนุญาตและ        
การตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีให้กับบุคลากรในหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือให้สามารถช่วยสนับสนุน ปส . ในการปฏิบัติงานด้านการอนุญาตและการตรวจสอบ     
สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินงานดังน้ี
     กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุญาตและตรวจสอบฯ กับ
หน่วยงานภาครัฐอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
     กิจกรรมย่อยท่ี 2 ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ทักษะและสมรรถนะบุคลากร ปส . ในการ
อนุญาตและตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี 
ผลผลิต : บุคลากรในหน่วยงานอ่ืนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและเพ่ิมพูนทักษะ   
ด้านการอนุญาตและตรวจสอบฯ สามารถช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของ ปส . ได้
ผลลัพธ์ : ปส. สามารถอนุญาตและตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ปส.
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5. ทางหลักสูตรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รังสีการแพทย์
ส าหรับบุคลากรทางด้านรังสีวิทยา เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ และ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของสหสาขาวิชาชีพทางรังสีวิทยา ให้ก้าวทันเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง
ผลผลิต : ระบบบริการสุขภาพของประเทศมีจ านวนนักฟิสิกส์ท่ีเพียงพอ และสามารถยกระดับ
นักฟิสิกส์และสหวิชาชีพรังสีวิทยา ท่ีปฏิบัติงานให้อยู่ในมาตรฐานสากล
ผลลัพธ์ : หลักสูตรสามารถผลิตนักฟิสิกส์เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

23. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านนิวเคลียร์และรังสีให้มี 
ขีดความสามารถตาม
มาตรฐานสากล

0.1000         แนวทางการด าเนินการ :
1. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานและมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข้องในการผลิตและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพด้านพลังงานนิวเคลียร์
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีให้มีขีดความสามารถตาม
 มาตรฐานสากล
3. ผลักดันและส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนบุคลากรทางด้านนิวเคลียร์และรังสีกับ
 นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
ผลผลิต : บุคลากรด้านนิวเคลียร์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม
ผลลัพธ์ : บุคลากรมีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์

ปส.

24. โครงการพัฒนาส่ือการเรียน
การสอนในด้านเคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์

0.6000         แนวการด าเนินงาน : 
1. ออกแบบโมเดลจ ารองบ่อเคร่ืองปฏิกรณ์
2. จัดท าร่างขอบเขตงานในการจ้าง
3. ด าเนินการจ้างและจัดสร้าง
4. ด าเนินการทดลอง
5. สร้างหลักสูตรในการทดลอง
ผลผลิต : ได้บ่อจ าลองของเคร่ืองปฏิกรณ์เพ่ือทดลองการปรับเทียบก าลังของเคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์
ผลลัพธ์ : พัฒนาบุคลากรทางด้านนิวเคลียร์ฟิสิกส์ท่ีเก่ียวกับเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์

สทน.
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน
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25. โครงการอบรมบุคลากร 
เร่ืองความปลอดภัยในการท างาน
เก่ียวกับรังสีและกฏหมาย          
ท่ีเก่ียวข้องส าหรับพนักงานตรวจ
ความปลอดภัย

0.4600         แนวการด าเนินงาน : 
ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้เร่ืองความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับรังสีและการตรวจ
ความปลอดภัยตามกฎหมายเก่ียวกับรังสีให้กับพนักงานตรวจความปลอดภัย
ผลผลิต : พนักงานตรวจความปลอดภัยได้รับการอบรมตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
ผลลัพธ์ : พนักงานตรวจความปลอดภัยมีความรู้เร่ืองความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับรังสี
สามารถตรวจความปลอดภัยเก่ียวกับรังสีตามท่ีกฎหมายก าหนด

กสร.

26. การอบรมบุคลากร เร่ือง
ความปลอดภัยในการท างาน
เก่ียวกับรังสี ส าหรับลูกจ้างท่ีมี
ความเส่ียงจากการท างาน

0.0837         0.0837        0.0837         แนวการด าเนินงาน : 
ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้เร่ืองความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับรังสีให้กับลูกจ้างท่ีมี     
ความเส่ียงจากการท างาน
ผลผลิต : ลูกจ้างท่ีมีความเส่ียงจากการท างานเก่ียวกับรังสีได้รับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย      
ท่ีก าหนดไว้
ผลลัพธ์ : ลูกจ้างท่ีมีความเส่ียงจากการท างานเก่ียวกับรังสีได้รับความรู้ในเร่ืองความปลอดภัย   
ในการท างานเก่ียวกับรังสีและท างานอย่างปลอดภัย

กสร.

27. โครงการพัฒนาเคร่ืองมือวัด
นิวเคลียร์ส าหรับการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา

0.9000        0.8000         แนวการด าเนินงาน :                                                                                      
ศึกษา ออกแบบ พัฒนาวงจรและประกอบเคร่ืองมือฯ รวมท้ังจัดท าคู่มือห้องปฏิบัติการและ
เคร่ืองมืออ่ืนๆ
ผลผลิต : ได้เคร่ืองมือวัดรังสีส าหรับท าการทดลองในห้องปฏิบัติการและการวิจัยพ้ืนฐาน ได้แก่ 
Scaler Nim Module ป็นต้น
ผลลัพธ์ : ลดการน าเข้าและเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในประเทศ

จุฬาฯ

28. โครงการความร่วมมือกับ 
High Energy Accelerator 
Research Organization (KEK) 
ประเทศญ่ีปุ่น

0.7666 0.7666 0.7667 แนวการด าเนินงาน : 
1. ลงนาม MOU เรียบร้อยแล้ว
2. จัดโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
The xth Particle Physics School in South-East Asia
ผลผลิต : MOU
ผลลัพธ์ : แลกเปล่ียนนักวิจัยและนักศึกษา

มช.
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ด้านความร่วมมือต่างประเทศ
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29. โครงการความร่วมมือกับ
IAEA : Technical cooperation 
(2018-2019), Strengthening 
Capacities for a Multipurpose 
Radiation Technology in 
Materials Science and 
Applications

1.0000         แนวการด าเนินงาน : 
1. ส่งข้อเสนอขอรับทุนโครงการผ่านทางกลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ
ปส. (ข้อเสนอได้รับการสนับสนุน รอประกาศประจ าปี )
2. ด าเนินโครงการตามข้อก าหนดของ IAEA อาทิ ส่งนักวิจัยไปดูงาน/อบรม/ท าวิจัยใน
ต่างประเทศ ขอผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศมาให้ค าแนะน า 
จัดซ้ือเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ราคาสูง
ผลผลิต : แลกเปล่ียนนักวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ บทความทาง
วิชาการ
ผลลัพธ์ : ผู้น าและประสานงานเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ IAEA

มช.

30. การบริหารจัดการสถานี
เฝ้าระวังภัยทางรังสีจังหวัดสกลนคร

0.0066         0.0066         0.0066         0.0066        0.0066         0.3300             แนวการด าเนินงาน : 
1. ควบคุมก ากับดูแลให้เจ้าหน้าท่ีดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีติดต้ังอยู่ท่ี
สถานีเป็นประจ าทุกวัน
2. ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติหากมีอุปกรณ์ช ารุดเสียหาย
3. เก็บตัวอย่างฝุ่นกัมมันตรังสีรายเดือนพร้อมจัดส่งให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
4. เก็บตัวอย่างอนุภาคในอากาศรายสัปดาห์พร้อมจัดส่งให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
5. การตรวจวัดปริมาณรังสี รายสัปดาห์พร้อมจัดส่งให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
6. ส่งเสริมให้นักศึกษาท าการวิจัยทางรังสี
ผลผลิต : มีบุคลากรและความร่วมมือในการก ากับดูแลอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีติดต้ังอยู่ท่ีสถานี
พร้อมท้ังจัดเก็บตัวอย่างจากเคร่ืองมือวัดจัดส่งมายังส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ผลลัพธ์ : อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีติดต้ังอยู่ท่ีสถานีและระบบตรวจวัดทางรังสี มีความพร้อมส าหรับ
การตรวจวัดทางรังสีตลอดการใช้งาน

มร.สน. (รศ.ดร.วิ
ลาวรรณ์ ค าหาญ 
กับ อาจารย์ ดร.
วิทวัส พลหาญ)
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31. โครงการศึกษา
ความปลอดภัยและอุบัติเหตุ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในจังหวัด
สกลนคร

0.1400         0.1000         0.7500        0.7500         0.5000             แนวการด าเนินงาน 
1. ศึกษาสถานการณ์และทิศทางด้านพลังงานนิวเคลียร์  จังหวัดสกลนคร
2. ศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มอุปสงค์ของก าลังคน (Demand Side) และอุปทานก าลังคน
(Supply Side) ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของพลังงานนิวเคลียร์ 
จังหวัดสกลนคร ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ
3. จัดท ายุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคน (Skill Mapping) ในจังหวัดสกลนคร
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของอุตสาหกรรม
4. จัดท ายุทธศาสตร์ส าหรับการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านพลังงานนิวเคลียร์ระดับภาพรวม
ให้สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แผนแม่บทการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทย (พ.ศ. 2554 - 2574)
ผลผลิต : รูปแบบของการน าเอายุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการเพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม (Innovative Industry) ท่ีน าไปปฏิบัติได้จริง
ผลลัพธ์ : องค์กรหรือหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสกลนครและท่ีเก่ียวข้องใน
สามารถใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาในการใช้เป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติในการวางแผนการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาก าลังคนในระดับภาพรวม

มร.สน.

32. โครงการฐานข้อมูลก าลังคน
ต าแหน่งงาน และโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

0.5000         0.5000         แนวทางการด าเนินงาน : 
1. รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับก าลังคน ต าแหน่งงาน และโครงสร้างพ้ืนฐานของส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ
2. วิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลเพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
3. เผยแพร่ข้อมูลต่อบุคลากรภายในเพ่ือทราบข้อมูลพ้ืนฐาน
4. น าข้อมูลท่ีได้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
ผลผลิต : ปส. มีฐานข้อมูลเก่ียวกับก าลังคน อัตราก าลัง ต าแหน่งงาน และโครงสร้างพ้ืนฐาน
ผลลัพธ์ : ฐานข้อมูลได้น าไปใช้ส าหรับการวิเคราะห์จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม

ปส.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านการจัดท าแผนพัฒนาก าลังคนในอนาคต
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33. โครงการจัดท าแบบบรรยาย
ลักษณะงานในแต่ละต าแหน่งของ
สายงาน (Job Description) ใน
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

0.5000         แนวทางการด าเนินงาน :
1. จัดท า Specific Job Description เพ่ือก าหนดคุณลักษณะสมรรถนะบุคลากรส าหรับ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งงานเฉพาะด้าน
2. วิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ส าหรับบุคลากรด้านการก ากับดูแลความ

ปส

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ท้ังหลักสูตรท่ัวไปและหลักสูตรเฉพาะทางส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ทุกระดับ โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลก าลังคน และอ้างอิง เปรียบเทียบกับหลักสูตรของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังในและต่างประเทศ
3. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ฯ ให้มีความทันสมัยและเหมาะกับการ
ด าเนินงานของหน่วยงานเป็นระยะ
ผลผลิต :
1. ปส. มีแบบบรรยายลักษณะงานในแต่ละต าแหน่งของสายงานใน ปส .
2. มีหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ส าหรับบุคลากรด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี
ผลลัพธ์ : แบบบรรยายลักษณะงานในแต่ละต าแหน่งของสายงานใน ปส . และหลักสูตรถ่ายทอด 
ได้น าไปใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ

34. โครงการจัดท าแผน
ความก้าวหน้าในสายงาน (Career
 Path) และแผนสืบทอดต าแหน่ง 
(succession Plan)

0.5000         5.0000         1.6666         1.6666        1.6666                      5.0000 แนวทางการด าเนินงาน : 
1. จัดท าข้อมูลความเจริญก้าวหน้าทางสายงาน /อาชีพ (Career Path) ท่ีชัดเจนและสามารถ
เปิดเผยได้เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความเช่ือม่ันในการท างานและพัฒนางานอันจะน าไปสู่
ความเจริญก้าวหน้าทางสายงาน/อาชีพ ต่อไปในอนาคต (ปรับตามแผน HRD ซ่ึงจะมีท้ังเร่ือง 
KM Career Path และเร่ืองผู้สืบทอดต าแหน่ง )
ผลผลิต : แผนความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) และแผนสืบทอดต าแหน่ง (succession
 Plan)
ผลลัพธ์ : แผนความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) และแผนสืบทอดต าแหน่ง (succession
 Plan) ได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

ปส.

72 กลยุทธ์ท่ี 3.1



ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2560

งบประมาณ (ล้านบาท)

2565 - 25692564256325622561

35. ประเมินศักยภาพและ
สมรรถนะบุคลากรด้านพลังงาน
นิวเคลียร์

0.1000         3.0000         3.0000         3.0000        3.0000         10.0000           แนวทางการด าเนินการ :
1. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานและมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข้องในการผลิตและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพด้านพลังงานนิวเคลียร์
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีให้มีขีดความสามารถตาม
 มาตรฐานสากล
3. ผลักดันและส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนบุคลากรทางด้านนิวเคลียร์และรังสีกับ
 นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
ผลผลิต : บุคลากรด้านนิวเคลียร์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม
ผลลัพธ์ : บุคลากรมีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์

ปส.

36. พัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะบุคลากรด้านนิวเคลียร์
ของประเทศ

0.100           2.000           5.000           5.000          5.000           10.000             แนวทางการด าเนินการ :
1. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานและมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข้องในการผลิตและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพด้านพลังงานนิวเคลียร์
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีให้มีขีดความสามารถตาม
 มาตรฐานสากล
3. ผลักดันและส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนบุคลากรทางด้านนิวเคลียร์และรังสีกับ
 นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
ผลผลิต : บุคลากรด้านนิวเคลียร์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม
ผลลัพธ์ : บุคลากรมีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์

1. ปส.
2. สทน.

37. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ด้านการใช้ประโยชน์และก ากับ
ดูแลความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ

5.0000         5.0000        แนวทางการด าเนินการ :
1. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานและมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข้องในการผลิตและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพด้านพลังงานนิวเคลียร์
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีให้มีขีดความสามารถตาม
 มาตรฐานสากล
3. ผลักดันและส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนบุคลากรทางด้านนิวเคลียร์และรังสีกับ
 นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
ผลผลิต : บุคลากรด้านนิวเคลียร์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม
ผลลัพธ์ : บุคลากรมีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์

1. ปส.
2. สทน.
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38. ส่งเสริมและสนับสนุน
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย        
ท่ีเก่ียวข้องในการผลิตและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและ       
สายวิชาชีพด้านพลังงานนิวเคลียร์

0.0333         0.0333        0.0333         แนวทางการด าเนินการ :
1. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานและมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข้องในการผลิตและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพด้านพลังงานนิวเคลียร์
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีให้มีขีดความสามารถตาม
 มาตรฐานสากล
3. ผลักดันและส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนบุคลากรทางด้านนิวเคลียร์และรังสีกับ
 นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
ผลผลิต : บุคลากรด้านนิวเคลียร์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม
ผลลัพธ์ : บุคลากรมีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์

ปส.

39. จัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
ท้ังการใช้ประโยชน์และการก ากับ
ดูแลอย่างเป็นระบบ

0.5000         2.0000        2.0000         แนวทางการด าเนินการ :
1. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานและมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข้องในการผลิตและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพด้านพลังงานนิวเคลียร์
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีให้มีขีดความสามารถตาม
 มาตรฐานสากล
3. ผลักดันและส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนบุคลากรทางด้านนิวเคลียร์และรังสีกับ
 นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
ผลผลิต : บุคลากรด้านนิวเคลียร์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม
ผลลัพธ์ : บุคลากรมีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์

1. ปส.
2. สทน.
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กลยุทธ์ท่ี 3.2    :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์
เป้าหมาย          :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ตัวช้ีวัด            :  จ านวนห้องปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า....แห่ง

ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนาเคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ฟิวชันแบบโทคาแมค
ของประเทศไทย

10.0000           10.0000         10.0000          50.0000 แนวการด าเนินงาน : 
1. ออกแบบและสร้างเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันแบบโทคาแมคของประเทศไทย
2. ติดต้ังเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันแบบโทคาแมคของประเทศไทย
3.พัฒนาระบบให้ความร้อน (Heating) กับพลาสมาก าลัง 50 kW    
4.พัฒนาระบบตรวจวัดสมบัติของพลาสมา
ผลผลิต :             
1. เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันแบบโทคาแมคของประเทศไทย
2. นักฟิสิกส์ และวิศวกรท่ีมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน
ผลลัพธ์ : บุคลากร และเทคโนโลยีหลักในการใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์ฟิวชัน

สทน
ม.วลัยลักษณ์ 
(รับผิดชอบร่วม)
มช., ม.มหิดล จุฬาฯ
มจธ., สจล.
มธ., มมส.
มทษ., มนพ.
มบ.

2. โครงการพัฒนาเคร่ืองก าเนิด
พลาสมาพลังงานสูงและความ
หนาแน่นสูงเพ่ือใช้ในการทดสอบ
วัสดุทนความร้อนสูงในเคร่ือง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน

5.0000             5.0000           5.0000            15.0000 แนวการด าเนินงาน : 
1. ออกแบบและสร้างเคร่ืองก าเนิดพลาสมาแบบ Linear Device ท่ีจะสามารถลดความดันได้ถึง

 10-5 torr มีสนามแม่เหล็กความเข้มสูงมากกว่า 1 kG 
2. ติดต้ัง Helicon antenna ระบบส่งก าลังคล่ืนวิทยุสูงกว่า 10 kW และติดต้ังระบบให้ความ
ร้อน (Heating) กับพลาสมาก าลังสูงกว่า 20 kW ซ่ึงสามารถก าเนิดพลาสมาท่ีมีความหนาแน่น

มากกว่า 1012 cm-3 ไอออนและอิเลคตรอนมีอุณหภูมิสูงกว่า 50 eV
3. ติดต้ังระบบการวัดคุณสมบัติของพลาสมา ซ่ึงประกอบด้วย Langmuir probe array,
Emission spectrometer, Microwave interferometer    
4. ติดต้ังระบบ ให้ความร้อนกับอิเลคตรอน
5. ติดต้ังระบบการให้ความร้อนกับไอออน
6. ติดต้ังระบบการวิเคราะห์วัสดุ
ผลผลิต :             
1. ระบบก าเนิดพลาสมาพลังงานสูงมาตรฐานสากลส าหรับการวิจัยทางวัสดุส าหรับเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ฟิวชัน 
2. นักฟิสิกส์ และวิศวกรท่ีมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน
ผลลัพธ์ : บุคลากร และเทคโนโลยีหลักในการใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์ฟิวชัน

สทน
ม.วลัยลักษณ์ 
(รับผิดชอบหลัก)
มช.
ม.มหิดล จุฬาฯ
มจธ.
สจล.
มธ.

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  :  การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

งบประมาณ (ล้านบาท)

2560 2561 2562 2563 2564 2565 - 2569
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3. โครงการพัฒนาพลาสมาโฟกัส
พลังงานเพ่ือเป็นแหล่งก าเนิดรังสี
เอ็กซ์และอนุภาคนิวตรอน

3.3333             3.3333           3.3333            12.5000 แนวการด าเนินงาน :             
1. จ าลองและออกแบบและสร้างระบบพลาสมาโฟกัส ซ่ึงมีระบบวัดรังสีเอ็กซ์และอนุภาค
นิวตรอน 
2. ติดต้ังระบบสุญญากาศ ระบบ Pulsed power supply, Capacitors, Spark gap, ระบบ
กราวด์
3. ติดต้ังระบบอิเลคโทรด ไดอิเลคตริก และระบบฉนวน
4. ทดสอบการท างานของ Pulsed power system
5. การออกแบบและสร้างห้องกันรังสีเอกซ์และอนุภาคนิวตรอน
6. การหาเง่ือนไขท่ีเหมาะสมในการดิจชาร์จ เพ่ือก าเนิดรังสีเอ็กซ์ และการวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์
7. การหาเง่ือนไขท่ีเหมาะสมในการดิจชาร์จ เพ่ือก าเนิดนิวตรอน และการวัดรับสีนิวตรอน
8. การศึกษาอันตรกริยาระหว่างวัสดุกับรังสีเอ็กซ์ และอนุภาคนิวตรอน เพ่ือพัฒนาวัสดุ
ท่ีเหมาะสมส าหรับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน 
ผลผลิต :             
1. เคร่ืองพลาสมาโฟกัสท่ีสามารถก าเนิดรังสีเอ็กซ์ และอนุภาคนิวตรอน
2. วิศวกรและนักฟิสิกส์ท่ีมีความช านาญในการก าเนิดและควบคุมพลาสมาพลังงานสูง
3. วัสดุท่ีมีความเหมาะสมส าหรับใช้ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน
ผลลัพธ์ :             
1. ความสามารถและศักยภาพในระดับนานาชาติ ในการพัฒนาพลาสมาพลังงานสูง ส าหรับการ
วิจัยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน

สทน
ม.วลัยลักษณ์ 
(รับผิดชอบหลัก)
มช.
ม.มหิดล จุฬาฯ
มจธ.
สจล.
มธ.
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4. โครงการสร้างเคร่ืองก าเนิด 
แสงซินโครตรอนขนาดพลังงาน   
 3 GeV

1.0000           490.0000                     4,894.0000 แนวการด าเนินงาน :  2561 - ท าการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของประเทศจากการ
ใช้ประโยชน์เคร่ืองก าเนิดแสงซินโครตรอนรุ่นท่ี 4 และขออนุมัติในหลักการ/แบบ DDR ของ
เคร่ืองเร่งอนุภาคและระบบล าเลียงแสงแล้วเสร็จ                                                      
2562 - แบบ DDR ของอาคารแล้วเสร็จ  /2563 - ศึกษาความเป็นไปได้จากการลงพ้ืนท่ี  
2564 - ย่ืนเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการจัดสร้างระยะท่ี 1            
2565 - ย่ืนเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการจัดสร้างระยะท่ี 2          
2566 - ย่ืนเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการจัดสร้างระยะท่ี 3         
2567 - ย่ืนเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการจัดสร้างระยะท่ี 4         
2568 - ย่ืนเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการจัดสร้างระยะท่ี 5         
2569 - ย่ืนเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการจัดสร้างระยะท่ี 6    
ผลผลิต : ประเทศจะมีเคร่ืองก าเนิดแสงซินโครตรอนรุ่นท่ี 4 เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี 1 เคร่ือง คาดว่าสามารถใช้งานได้นานกว่า 30 ปี พร้อมระบบล าเลียงแสง
ซินโครตรอนจ านวน 10 ระบบ (ท้ังหมด 23) และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมอาหาร
 เวชภัณฑ์ ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเคมี พลังงาน อิเล็คทรอนิกส์และวัสดุศาสตร์ ซ่ึงเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมหลักในการพัฒนาประเทศ
ผลลัพธ์ : 1. สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (ENPV) ได้มากกว่า 41,473 ล้านบาท อัตรา
ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจของโครงการ (EIRR) ได้มากกว่า 44.92 %  และมีระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period) ภายใน 7 ปี 6 เดือน

สซ.

หมายเหตุ :  ปี  2565 - 1,400,000,000 
ปี 2566 - 1,500,000,000 
ปี 2567 - 1,500,000,000      
ปี 2568 - 390,000,000     
ปี 2569 - 100,000,000

5. โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการวิจัยทาง         
เวชศาสตร์นิวเคลียร์

280.0000         แนวการด าเนินงาน : 
จัดซ้ือเคร่ือง PET/MRI
ผลผลิต : มีผลงานวิจัยและการตรวจด้วยเคร่ือง PET/MRI ส าหรับประเทศไทย
ผลลัพธ์ : มีการตรวจทาง PET ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน
มีงานวิจัยด้านการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ระดับโมเลกุลเชิงลึกในด้านต่างๆ ท่ีสามารถ
ตีพิมพ์ในวารสารท่ีมี High impact factor และเป็นท่ีอ้างอิงระดับนานาชาติ

รพ.จุฬาลงกรณ์
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6. โครงการเพ่ิมศักยภาพการ
ให้บริการด้านรังสีรักษา 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ

250.0000         แนวการด าเนินงาน : 
1. จัดหาเคร่ืองเร่งอนุภาคพลังงานท่ีรองรับเทคนิคการรักษาข้ันสูง เพ่ือให้บริการด้านรังสีรักษา
ท่ีมีประสิทธิภาพ
2. บ ารุงรักษาและเพ่ิมสมรรถนะเคร่ืองเร่งอนุภาคเดิมให้มีศักยภาพสูงข้ึน
3. จัดหาอุปกรณ์ทางรังสีรักษาท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเท่าทันต่อความรุนแรงของโรคท่ีอุบัติข้ึน
4. งบประมาณใช้เพ่ือการจัดหาเคร่ืองมือทางการแพทย์ และระบบบ ารุงรักษาเคร่ือง
ผลผลิต : โรงพยาบาล ฯ มีเคร่ืองเร่งอนุภาคเพ่ิมข้ึน และมีศักยภาพสูงข้ึน
ผลลัพธ์ : สามารถให้บริการผู้ป่วยได้มากข้ึน ช่วยเพ่ิมอัตราการรอดชีวิตจากโรคมะเร็งด้วยวิธีการ
ฉายรังสี พร้อมกันน้ันยังช่วยเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการรับผู้ป่วยทางประเทศในแถบอาเซียน

รพธ.

7. โครงการเพ่ิมศักยภาพ
การบริการด้านรังสีร่วมรักษา

100.0000         20.0000         แนวการด าเนินงาน : 
1.จัดหาเคร่ืองตรวจหลอดเลือดแบบ computerized CT angiography พร้อมด้วยเคร่ืองตรวจ
ด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง และระบบห้องปลอดเช้ือ เพ่ือให้บริการรังสีร่วมรักษาแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
และโรคหลอดเลือด
2. จัดหาเคร่ืองตรวจมะเร็งเต้านมพร้อมชุดอุปกรณ์ตัดช้ินเน้ือด้วยระบบstereotactic guide
เพ่ือให้บริการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม        
ผลผลิต : โรงพยาบาล ฯ มีเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการให้การรักษาด้วยวิธีการด้านรังสีร่วมรักษาแก่
ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งและโรคหลอดเลือด  และมีศักยภาพสูงข้ึนในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง   
เต้านม
ผลลัพธ์ : สามารถให้บริการผู้ป่วยได้มากข้ึน ช่วยเพ่ิมอัตราการรอดชีวิตจากโรคมะเร็งและโรค
ของหลอดเลือด

รพธ.
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8. โครงการจัดต้ังศูนย์เคร่ืองเร่ง
อนุภาคเพ่ือการศึกษาและวิจัย
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

0.3000         0.3000           37.0000           37.0000         37.0000          แนวการด าเนินงาน :
1. ส ารวจและก าหนดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม
2. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภายในและนอกประเทศ
3. ออกแบบอาคาร ประกวดราคา และด าเนินการก่อสร้าง
4. จัดหาเคร่ืองเร่งอนุภาค และเตรียมการติดต้ังเคร่ืองเร่งอนุภาคพร้อมอุปกรณ์
5. ติดต้ังเคร่ืองเร่งอนุภาคพร้อมอุปกรณ์และทดสอบการเดินเคร่ือง
6. เดินเคร่ืองเพ่ือการศึกษาและวิจัย
7. ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลผลิต : ก่อให้เกิดนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ท่ีท าให้ความสามารถการแข่งขันในระดับสากลสูงข้ึน
 เช่น การปรับปรุงพันธ์ุข้าวด้วยล าอนุภาค ท าให้ได้พันธ์ุข้าวเป็นท่ีต้องการของตลาดผู้บริโภคซ่ึงมี
ผลผลิตต่อไร่สูง มีความต้านทานต่อโรคและแมลง และการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ข้ันสูงจะ
ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น 
ผลลัพธ์ : ช่วยยกระดับงานวิจัยให้ไปสู่ world class university เป็นศูนย์การเรียนรู้ และวิจัยใน
ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง น าไปสู่การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับภาครัฐและเอกชน เพ่ือผลิตสินค้าท่ีมีศักยภาพและ
คุณภาพท่ีมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดการค้าระดับโลก

มก.

9. โครงการ IAEA Technical
Cooperation Project 
THA0015, entitled 
‘Establishment of an 
Accelerator Center for 
Research and Education’ 
ระหว่างปี ค.ศ. 2016 - 2019

2.2560         2.2416           2.6048             2.6048           2.6048            แนวการด าเนินงาน : 
1. ศึกษาและส ารวจความต้องการของการใช้เคร่ืองเร่งอนุภาคเพ่ือการศึกษาวิจัย
2. ออกแบบอาคาร และจัดหาเคร่ืองเร่งอนุภาคโดยการขอรับบริจาค
3. จัดท าแผนธุรกิจเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมท้ังด้านการวิจัย การเดินเคร่ืองเร่งอนุภาคและการซ่อมบ ารุง
โดยการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการเคร่ืองเร่งอนุภาคช้ันน าท่ัวโลก
5. ด าเนินการก่อสร้างอาคาร ติดต้ังและเดินเคร่ือง หากได้รับงบประมาณสนับสนุน
ผลผลิต : ศูนย์เคร่ืองเร่งอนุภาคเพ่ือการศึกษาและวิจัย ท่ีเป็นแหล่งสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม 
และเป็นศูนย์ฝึกอบรมนิสิตและบุคลากร        
ผลลัพธ์ : พัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ด้านการศึกษาวิจัย โดยได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

มก.
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10. โครงการจัดสรรครุภัณฑ์
ทางด้านรังสีรักษา

72.0000         แนวการด าเนินงาน : 
จัดหาเคร่ืองเร่งอนุภาคท่ีทันสมัย และเหมาะสมต่อการให้บริการทางด้านรังสีรักษา
ผลผลิต : ผู้ป่วยได้รับการรักษาท่ีดี มีโอกาสหายเพ่ิมมากข้ึน และเพ่ิมอัตราการรอดชีวิตมากข้ึน
ผลลัพธ์ : ลดคิวการรอคอย และ ลดอัตราการตายหลังการรับการรักษา

รพ.มะเร็งอุดรธานี

11. โครงการพัฒนาระบบมาตร
วิทยาทางรังสีอย่างย่ังยืน

50.0000 แนวทางการด าเนินงาน :
1. สร้างหัววัดรังสีมาตรฐานปฐมภูมิแบบ Free Air Chamber ส าหรับวัดโฟตอนพลังงานต่ าและ
ปานกลาง
2. สร้างหัววัดรังสีมาตรฐานปฐมภูมิแบบ Graphite และ Water Calorimeter ส าหรับวัด
ปริมาณรังสีดูดกลืน
3. เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านการวัดปริมษณรังสีในระดับปฐมภูมิ
4. วัดปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสีในระดับปฐมภูมิโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
เพ่ือตอบสนองการใช้เทคโนโลยีทางนิวเคลียร์และรังสี
5. เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ
ผลผลิต :
1. มีนวัตกรรมของประเทศในการจัดสร้างหวัดวัดรังสีมาตรฐานปฐมภูมิแบบ Free Air
Chamber จ านวน 2 แบบ
2. มีนวัตกรรมของประเทศในการจัดสร้างหัววัดรังสีมาตรฐานปฐมภูมิแบบ Graphite และ
Water Calorimeter ส าหรับวัดปริมาณรังสีดูดกลืน จ านวน 2 แบบ
3. มีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการสอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ยกระดับมาตรฐานการวัดรังสีในระดับปฐมภูมิ
4. มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสีในระดับปฐมภูมิ
ในการตอบสนองการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี จ านวน 1 ระบบ
5. มีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการสอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ

ปส.
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12. โครงการวิจัยและพัฒนา
ระบบวัดรังสีในส่ิงแวดล้อม      
เพ่ือการก ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี

0.5000         0.2000           แนวทางการด าเนินงาน : ศึกษาระบบเคร่ืองมือวัดทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีมีใช้อยู่ในปัจจุบัน    
เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล, ศึกษาการใช้งานของหัววัดแบบ NaI เพ่ือมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
ระบบ, ศึกษาเทคโนโลท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบ, จัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์, 
ออกแบบระบบ สร้าง ทดสอบ และทดลองใช้งานจริง, สรุปผลท ารายงาน 
ผลผลิต : ปส. ได้นวัตกรรม จากการพัฒนาระบบวัดรังสีเพ่ือใช้วัดในส่ิงแวดล้อมและได้ระบบวัดท่ี
ใช้ในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ผลลัพธ์ : บุคลากรได้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์, ปส. มีการพัฒนา
องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์, เกิดการพัฒนาต่อยอดในการสร้างจริงระบบวัดทาง
นิวเคลียร์และรังสี, ประหยัดงบประมาณแผ่นดิน

ปส.

13.  โครงการ การสกัดยูเรเนียม
จากน้ าทะเลโดยใช้ตัวดูดจับ
ประสิทธิภาพสูงเพ่ือเป็นแหล่ง
พลังงานทดแทนในอนาคต

           1.5000 0.6666 0.6666 0.6666 แนวการด าเนินงาน : ผลิตตัวดูดจับยูเรเนียมประสิทธิภาพสูงท่ีมีหมู่ฟังก์ชัน Amidoxime ศึกษา
ทดลองในห้องปฏิบัติการวิจัยและในทะเลจริงเพ่ือ Optimize ตัวดูดจับ รวมถึงการออกแบบ    
เพ่ือใช้งานในเชิงพาณิชย์ในอนาคต
ผลผลิต : ตัวดูดจับยูเรเนียมประสิทธิภาพสูงท่ีมีหมู่ฟังก์ชัน Amidoxime
ผลลัพธ์ : ตัวดูดจับ Amidoxime น้ีสามารถดูดจับยูเรเนียมได้ในปริมาณมาก สามารถใช้งานซ้ า
ได้หลายคร้ัง มีต้นทุนในการผลิตและใช้งานต่ า สามารถน าไปใช้งานได้จริงและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

จุฬาฯ

14. โครงการ การผลิต Biodiesel
 โดยใช้เทคโนโลยีพลาสมา

           1.5000 0.5000 0.5000 0.5000 แนวการด าเนินงาน : ออกแบบและพัฒนาเคร่ืองปฏิกรณ์เคมีเพ่ือผลิต Biodiesel โดยใช้
เทคโนโลยีพลาสมาต่างๆ เช่น DBD plasma, corona discharge plasma ศึกษาเพ่ือท าการ 
Optimize parameter ต่างๆ ในการผลิต Biodiesel
ผลผลิต : เคร่ืองปฏิกรณ์เคมีเพ่ือผลิต Biodiesel โดยใช้เทคโนโลยีพลาสมา
ผลลัพธ์ : เคร่ืองปฏิกรณ์ฯ สามารถผลิต Biodiesel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี Biodiesel yield 
และ Yield efficiency ท่ีสูง มีความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด และกระบวนการผลิต
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

จุฬาฯ

15.  โครงการ การผลิต Neutron
 และ Gamma ray shielding 
ประสิทธิภาพสูงโดยใช้ทรัพยากรท่ี
มีในประเทศ

           1.0000 0.3333 0.3333 0.3333 แนวการด าเนินงาน : ออกแบบโดยใช้ Computer code และผลิตวัสดุก าบังรังสีแกมมาและ
นิวตรอนโดยใช้องค์ประกอบต่างๆ ท่ีมีในประเทศท้ังหมด ทดสอบการใช้งานจริง
ผลผลิต : Neutron และ Gamma ray shielding ประสิทธิภาพสูง
ผลลัพธ์ : Neutron และ Gamma ray shielding ประสิทธิภาพสูงน้ี สามารถก าบังรังสีนิวตรอน
และรังสีแกมมาได้พร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้องค์ประกอบในการผลิตท่ีมีในประเทศ
ท้ังหมด มีต้นทุนการผลิตท่ีต่ า มีอายุการใช้งานนานและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

จุฬาฯ
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16.  โครงการจัดท าฐานข้อมูล
รังสีพ้ืนฐานของประเทศโดยใช้
ระบบวัดอัตโนมัติแบบติดต้ังบน
รถยนต์

           1.0000 0.3333 0.3333 0.3333 แนวการด าเนินงาน : 
1. ปรับปรุงระบบวัดแบบติดต้ังบนรถยนต์ระบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน
2. วางแผนและตารางการออกภาคสนามเพ่ือเก็บข้อมูล และด าเนินการตามแผน
ผลผลิต : ฐานข้อมูลรังสีพ้ืนฐานของประเทศ
ผลลัพธ์ : ฐานข้อมูลรังสีพ้ืนฐานของประเทศท่ีได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

จุฬาฯ

17.  โครงการจัดหาเคร่ืองก าเนิด
นิวตรอนขนาดเล็ก

           2.0000 0.6666 0.6666 0.6666 แนวการด าเนินงาน : 
จัดหาเคร่ืองก าเนิดนิวตรอนขนาดเล็กพร้อม source เพ่ือทดแทนต้นก าเนิดเดิมท่ีเส่ือมสภาพลง 
เพ่ือใช้ในการสอนและการวิจัย
ผลผลิต : เคร่ืองก าเนิดนิวตรอนขนาดเล็ก
ผลลัพธ์ : เคร่ืองก าเนิดนิวตรอนท่ีสามารถใช้ในการเรียนการสอนและการทดลองด้านนิวตรอน
ภายในภาควิชาได้

จุฬาฯ

18. โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์  
ผลิตภัณฑ์และอาหารปนเป้ือนรังสี
 และผ่านการฉายรังสี เพ่ือ
สนับสนุนธุรกิจส่งออกและน าเข้า
สินค้า

0.5000         5.0000           3.5000             3.5000           3.5000            แนวการด าเนินงาน :
1. พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวัดรังสีแกมมา ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025
2. จัดหาครุภัณฑ์เพ่ิมเติมท่ีใช้ส าหรับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ เช่น TLD และ GC - MS 
3. จัดหาก าลังคนเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการ
4. พัฒนาระบบการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
5.ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการได้รับทราบถึงการบริการ
6. ให้บริการกับผู้ประกอบการต่างๆ
ผลผลิต : มีห้องปฏิบัติการเฉพาะทางการตรวจวัดปริมาณรังสี และการผลิตภัณฑ์ ตลอดจน
อาหารผ่านการฉายรังสี เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย มีงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจวัด
อาหารผ่านการฉายรังสี มีการให้บริการการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และอาหารปนเป้ือนสาร
กัมมันตรังสี และอาหารท่ีผ่านการฉายรังสี
ผลลัพธ์ : ห้องปฏิบัติการและเคร่ืองมือมีมาตรฐานในระดับสากล และมีการให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ท่ีเป็นมาตรฐาน และช่วยสนับสนุนกิจการส่งออกและน าเข้าของประเทศ

มก.
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19. โครงการพัฒนาต้นแบบห้อง
ผู้ป่วยในเพ่ือความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์ส าหรับผู้ป่วย
มะเร็งไทรอยด์

10.0000           10.0000         แนวการด าเนินงาน : 
1. พัฒนามาตรฐานการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ I - 131 ในห้องผู้ป่วยใน
2. พัฒนาห้องผู้ป่วยในท่ีมีมาตรการและแนวทางการป้องกันรังสีในระดับสากล
3. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ
ผลผลิต : มีห้องผู้ป่วยในต้นแบบการจัดการความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ท่ีส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค (แห่งแรกในภาคตะวันออก)
ผลลัพธ์ : ผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ ญาติและบุคลากรทางการแพทย์ได้รับการป้องกันรังสีตาม
มาตรฐานสากลและเป็นต้นแบบห้องผู้ป่วยในเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดในท่ัวทุกภูมิภาค

1.ปส.
2.รพ.มะเร็งชลบุรี

20. โครงการพัฒนาต้นแบบห้อง
ผู้ป่วยในเพ่ือความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์ส าหรับผู้ป่วย
มะเร็งไทรอยด์

10.0000           10.0000         แนวการด าเนินงาน : 
1. พัฒนามาตรฐานการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ I - 131 ในห้องผู้ป่วยใน
2. พัฒนาห้องผู้ป่วยในท่ีมีมาตรการและแนวทางการป้องกันรังสีในระดับสากล
3. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ
ผลผลิต : มีห้องผู้ป่วยในต้นแบบการจัดการความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ท่ีส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค (แห่งแรกในภาคตะวันออก)
ผลลัพธ์ : ผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ ญาติและบุคลากรทางการแพทย์ได้รับการป้องกันรังสีตาม
มาตรฐานสากลและเป็นต้นแบบห้องผู้ป่วยในเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดในท่ัวทุกภูมิภาค

1.ปส.
2.รพ.ราชวิถี

21. โครงการจัดต้ังศูนย์           
ไซโคลตรอน

300.0000        แนวการด าเนินงาน : 
ก่อสร้างอาคารสถานท่ี และจัดซ้ือติดต้ังเคร่ืองไซโคลตรอน
ผลผลิต : ผลิตสารเภสัชรังสีเพ่ือใช้ในงานการตรวจรักษาผู้ป่วยและงานวิจัย
ผลลัพธ์ : การดูแลรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท าให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาลดลง ผู้ป่วยมี
สุขภาวะดีข้ึน ประเทศชาติประหยัดงบประมาณ และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ

รพ.จุฬาลงกรณ์

22. โครงการจัดต้ังห้องปฏิบัติการ
เตรียมสารเภสัชเพ่ือใช้ในการ
ตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

4.0000           แนวการด าเนินงาน : 
จัดซ้ืออุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการเพ่ือให้สามารถผลิตสารต่างๆ ซ่ึงปัจจุบันยังไม่สามารถผลิตได้
ในประเทศไทย
ผลผลิต : ผลิตสารต่างๆ ซ่ึงปัจจุบันยังไม่สามารถผลิตได้ในประเทศไทย
ผลลัพธ์ : มีสารต่างๆ ใช้ในประเทศ ซ่ึงเดิมต้องส่ังซ้ือจากต่างประเทศในราคาแพง ท าให้ผู้ป่วย
ได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนในราคาค่าใช้จ่ายท่ีถูกลง ประหยัดงบประมาณ
ของประเทศชาติ

รพ.จุฬาลงกรณ์
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23. โครงการจัดต้ังห้องปฏิบัติการ
มาตราฐานในการวิเคราะห์พ้ืนผิว
ระดับนาโนด้วยเทคโนโลยีไออนบีม

1.7505 0.1079 0.1079 0.1079 แนวการด าเนินงาน : 
1. เสนอของบประมาณ โดยเฉพาะด้านก าลังคนและการบ ารุงรักษา 
(เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว)
2. เปิดให้บริการวิเคราะห์พ้ืนผิวระดับนาโนด้วยเทคโนโลยีไออนบีม/PIXE/RBS/IL Mapping 
ผลผลิต : จ านวนคร้ังของการให้บริการวิเคราะห์/จ านวนผู้รับให้บริการวิเคราะห์/จ านวน
บทความทางวิชาการ
ผลลัพธ์ : ห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์พ้ืนผิวระดับนาโนด้วยเทคโนโลยีไออนบีมท่ีได้
มาตราฐานสากล
*** หมายเหตุ งบประมาณได้รับการสนับสนุนจาก IAEA ดังน้ี
2561  วงเงิน 45410 Euro เป้นเงินไทย 1.7505 ล้านบาท
2562 - 2564 วงงเงิน 8400 Euro เป็นเงินไทย 0.3238 ล้านบาท
อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ี 22/03/2561

มช.

24. โครงการสอบเทียบเคร่ืองวัด
รังสีเอกซ์ทางการแพทย์

22.0000       แนวการด าเนินงาน : 
1. ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะ วิธีการสอบเทียบและข้อมูลเบ้ืองต้นของเคร่ืองฉายรังสีเอกซ์
2. จัดซ้ือจัดจ้างระบบสอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีเอกซ์ พร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมสภาวะ
แวดล้อม
3. ปรับปรุงพ้ืนท่ีห้องปฏิบัติการ และติดต้ังระบบสอบเทียบเคร่ืองวัดรังสี
4. ทดสอบการท างานของระบบสอบเทียบ
5. จัดท าระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025
6. ให้บริการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์
ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์
ผลลัพธ์ : ให้บริการสอบเทียบเคร่ืองส ารวจรังสี และเคร่ืองวัดรังสีประจ าตัวบุคคลแก่หน่วยงานท่ี
มีการใช้เคร่ืองก าเนิดรังสีเอกซ์ ท้ังทางด้านการแพทย์ ด้านการศึกษาวิจัย 
และด้านอุตสาหกรรม

สทน.
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25. โครงการจัดต้ังห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีแกมมา
พลังงานสูงและรังสีนิวตรอน        
1. ฝึกอบรมบุคลากร                
2. จัดซ้ือระบบสอบเทียบแกมมา
และนิวตรอน พร้อมฝึกอบรม
บุคลากร                           
3. ค่าบ ารุงรักษาระบบ และ
ฝึกอบรมบุคลากร

           1.0000            48.3333          48.3333           48.3333                   13.0000 แนวการด าเนินงาน :
1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังและให้บริการสอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีแกมมาพลังงานสูง 
และรังสีนิวตรอน
2. ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค และวิธีการสอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีชนิดต่าง ๆ
3. จัดซ้ือ-จัดจ้าง ระบบสอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีแกมมาพลังงานสูง และรังสีนิวตรอน
4. ติดต้ังระบบ พร้อมทดสอบการท างานของระบบสอบเทียบ
5. จัดท าระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025

6. ให้บริการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดรังสีชนิดต่าง ๆ
ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานทางรังสีท่ีสามารถให้บริการปริมาณรังสีมาตรฐาน 
และสอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีท่ีครอบคลุมท้ังรังสีแกมมาพลังงานสูง และรังสีนิวตรอน
ผลลัพธ์ : สามารถให้บริการปริมาณรังสีมาตรฐาน และสอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีแก่หน่วยงานท่ีใช้
ประโยชน์จากรังสีท้ังภายในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน

สทน.

26. โครงการจัดต้ังห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีบีตา

13.0000           5.0000           1.0000             7.0000 แนวการด าเนินงาน :
1. ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค และวิธีการสอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีบีตา
2. จัดซ้ือ-จัดจ้าง ระบบสอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีบีตา
3. ติดต้ังระบบ พร้อมทดสอบการท างานของระบบสอบเทียบ
4. จัดท าระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025

5. ให้บริการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดรังสีบีตา
ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานทางรังสีบีตา
ผลลัพธ์ : สามารถให้บริการปริมาณรังสีมาตรฐาน และสอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีบีตาแก่หน่วยงาน
ท่ีใช้ประโยชน์จากรังสีท้ังภายในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน 
หมายเหตุ : (จัดซ้ือระบบสอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีบีตา)

สทน.

85 กลยุทธ์ท่ี 3.2



ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ (ล้านบาท)

2560 2561 2562 2563 2564 2565 - 2569

27. โครงการจัดต้ังห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบเคร่ืองตรวจสอบความ
ปลอดภัยเคร่ืองก าเนิดรังสีเอกซ์

1.0000           2.0000             15.0000         5.0000            แนวการด าเนินงาน :
1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังและให้บริการสอบเทียบเคร่ืองตรวจสอบความปลอดภัย
เคร่ืองก าเนิดรังสีเอกซ์
2. ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค และวิธีการสอบเทียบเคร่ืองตรวจสอบความปลอดภัย
เคร่ืองก าเนิดรังสีเอกซ์
3. จัดซ้ือ-จัดจ้าง ระบบสอบเทียบเคร่ืองตรวจสอบความปลอดภัยเคร่ืองก าเนิดรังสีเอกซ์
4. ติดต้ังระบบ พร้อมทดสอบการท างานของระบบสอบเทียบ
5. จัดท าระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025

6. ให้บริการสอบเทียบเคร่ืองตรวจสอบความปลอดภัยเคร่ืองก าเนิดรังสีเอกซ์
ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานเคร่ืองตรวจสอบความปลอดภัยเคร่ือก าเนิดรังสีเอกซ์
ผลลัพธ์ : สามารถให้บริการสอบเทียบเคร่ืองตรวจสอบความปลอดภัยเคร่ืองก าเนิดรังสีเอกซ์แก่
หน่วยงานท่ีใช้ประโยชน์จากรังสีท้ังภายในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน 
หมายเหตุ : (จัดซ้ือระบบสอบเทียบเคร่ืองตรวจสอบความปลอดภัยเคร่ืองเอกซเรย์)

สทน.

28. โครงการศูนย์กลางด้าน   
มาตรวิทยารังสีในภูมิภาคเหนือ

0.333               0.333             0.333              1.000                      แนวการด าเนินงาน :
เป็นเครือข่ายความร่วมมือห้องปฏิบัติการมาตราฐานทางรังสีของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการมาตราฐานทางรังสีภูมิภาคเหนือ
ผลลัพธ์ : ศักยภาพด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ทัดเทียมกับนานาประเทศ ร่วมท้ังเป็นการเสริมสร้างความเช่ือม่ัน
ให้กับประเทศ

มช.
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29. โครงการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสีเข้าสู่
ระดับปฐมภูมิ

254.6500       แนวทางการด าเนินงาน :
1. พัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิส าหรับวัดปริมาณรังสีแกมมาส าหรับการป้องกัน
อันตรายจากรังสี
2. พัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิส าหรับวัดปริมาณรังสีแกมมาส าหรับปริมาณ
รังสีสูงในอุตสาหกรรม
3. พัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิส าหรับวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์พลังงานสูง
4. พัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิส าหรับวัดปริมาณรังสีบีตา
5. พัฒนาห้องปฏิบัติการระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิตามข้อก าหนด ISO/IEC 17025

6. เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ
ผลผลิต :
1. มีห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาส าหรับ            
การป้องกันอันตรายจากรังสี จ านวน 1 ห้อง
2. มีห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาส าหรับปริมาณ
รังสีสูงในอุตสาหกรรม จ านวน 1 ห้อง
3. มีห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์พลังงานสูง จ านวน 
1 ห้อง
4. มีห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีบีตา จ านวน 1 ห้อง
5. ห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิได้รับการรับรองตามข้อก าหนด          
ISO/IEC 17025 จ านวน 1 ห้อง

ปส. 

6. มีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดรังสีเพ่ือเตรียมความพร้อมใน   
การยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ

30. โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการด้านการวัดปริมาณ
รังสีและโปรแกรมการทดสอบ
ความช านาญของห้องปฏิบัติการ
ด้านการวัดปริมาณรังสีให้ได้
มาตรฐานสากล

3.0000         5.0000           1.6666             1.6666           1.6666            3.0000                    แนวทางการด าเนินงาน : ส ารวจและศึกษาความพร้อมของห้องปฏิบัติการ จัดท าแผนการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ บุคลากร และแผนปฏิบัติงานระยะเร่งด่วน ส้ัน กลาง และยาว จัดท าแผนพัฒนา
ความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 พร้อมท้ังแผนพัฒนาความสามารถ

ในการเป็นผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช านาญตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ด้านการวัด

ปริมาณรังสีของประเทศ
ผลผลิต :  ปส.มีห้องปฏิบัติการด้านการวัดปริมาณรังสีท่ีได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

 อย่างน้อย 1 ขอบข่าย และมาตรฐาน ISO 17043 อย่างน้อย 1 แผนงาน

ผลลัพธ์ : ปส.เป็นหน่วยงานกลางด้านการวัดปริมาณรังสีในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน

ปส.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ (ล้านบาท)

2560 2561 2562 2563 2564 2565 - 2569

31. โครงการพัฒนาการวัดรังสี
ในส่ิงแวดล้อม

5.5000         3.5000           แนวทางการด าเนินงาน : สร้างห้องปฏิบัติการ จัดซ้ือเคร่ืองมือ เพ่ือให้มีห้องปฏิบัติการ 2 ห้อง 
1. ห้องพัฒนาระบบวัดทางรังสีในส่ิงแวดล้อม เพ่ือใช้ส าหรับงานศึกษาออกแบบ พัฒนา สร้าง
รวมถึงซ่อมบ ารุงระบบวัดรังสีในส่ิงแวดล้อม 
2. ห้องวัดวิเคราะห์รังสีแกมม่า เพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางในการวัดวิเคราะห์รังสีแกมม่าในตัวอย่าง
ส่ิงแวดล้อม และตัวอย่างต่างๆ
ผลผลิต : มีห้องปฏิบัติการ 2 ห้อง ส าหรับพัฒนาระบบวัดทางรังสีและตรวจวัดวิเคราะห์รังสี
แกมม่า
ผลลัพธ์ : เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ศึกษาออกแบบ วิจัยพัฒนาระบบวัดทางรังสีในส่ิงแวดล้อม  
ในภูมิภาค Asean, เกิดการศึกษาวิจัยท่ีสามารถต่อยอดได้ในการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดเป็น
รูปธรรม, มีการบริหารจัดการการใช้งานระบบวัดและทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและ 
คุ้มค่า

ปส.

32. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ก ากับดูแลความปลอดภัยและ
ระบบระวังภัย ห้องปฏิบัติงานทาง
รังสีโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

0.5000           0.1666             0.1666           0.1666            แนวการด าเนินงาน : 
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางรังสีให้มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และได้มาตรฐานสากล 
ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการทางรังสีมีความปลอดภัยได้ตามมาตรฐานสากล
ผลลัพธ์ : มีความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากรังสี สามารถเฝ้าระวังและก ากับดูแลความ
ปลอดภัยได้

ปส.

33. โครงการ การสอบเทียบ
เคร่ืองวัดรังสีเอกซ์จาก
เคร่ืองเอกซเรย์ส าหรับการถ่ายภาพ
เต้านม

t22.0000 แนวการด าเนินงาน : 
๑. ศึกษาและจัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการรังสีมาตรฐานทุติยภูมิท้ังด้านองค์ความรู้
และสถานท่ี
๒. จัดท าแผนงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดเอกซเรย์มาตรฐานส าหรับจัดท าล ารังสี
มาตรฐานเพ่ือใช้สอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีเอกซ์ส าหรับตรวจสอบเคร่ืองเอกซเรย์ถ่ายภาพเต้านม
และอุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง
๓. จัดท าล ารังสีมาตรฐานตาม IAEA TRS - 457 ส าหรับการสอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีเอกซ์ส าหรับ

ตรวจสอบเคร่ืองเอกซเรย์ส าหรับการถ่ายภาพเต้านม
๔. ทดสอบและประเมินผลการสอบเทียบด้วยการเปรียบเทียบผลการสอบเทียบกับ
ห้องปฏิบัติการรังสีมาตรฐานปฐมภูมิ (PSDL)
๕.  ขอรับการรับรองจากส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)

สธ. (ส านักรังสีและ
เคร่ืองมือแพทย์ 

กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์)
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ผลผลิต : เคร่ืองวัดรังสีเอกซ์ส าหรับตรวจสอบเคร่ืองเอกซเรย์ส าหรับการถ่ายภาพเต้านมใน
ประเทศไทยได้รับการสอบเทียบตามมาตรฐานสากล
ผลลัพธ์ : 
๑. สตรีท่ีต้องการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมได้รับปริมาณรังสีท่ีเหมาะสม 
๒. หน่วยงานในประเทศไทยท่ีใช้เคร่ืองวัดรังสีเอกซ์ส าหรับตรวจสอบเคร่ืองเอกซเรย์ส าหรับ    
การถ่ายภาพเต้านมไม่ต้องเสียงบประมาณจ านวนมากในการส่งสอบเทียบต่างประเทศ   
๓. เป็นการพัฒนาความรู้ด้านรังสีส าหรับนักวิจัยท่ีสนใจในการศึกษาและท าวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
การใช้ล ารังสีมาตรฐานในประเทศไทย

34. โครงการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์
ส าหรับการเรียนการสอน

           1.0000 แนวการด าเนินงาน :
1. ส ารวจสภาพห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีมีอยู่ และความต้องการมีมิติต่างๆ
 (ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด จัดหาเพ่ิมเติมส าหรับจ านวนนิสิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน หรือจัดหาใหม่เพ่ือการ
เรียนการสอนท่ีทันสมัยมากข้ึน)
2. ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการและจัดหาอุปกรณ์ตามข้อ 1.
ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ส าหรับการเรียนการสอน
ผลลัพธ์ : ห้องปฏิบัติการมีความทันสมัยและเพียงพอส าหรับจ านวนนิสิต

จุฬาฯ

35. โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าหรับการวิจัยและพัฒนา
ด้านเคร่ืองเร่งอนุภาค

3.3333 3.3333 3.3333 แนวการด าเนินงาน : (โครงการต่อเน่ือง)
1. ออกแบบอาคารส าหรับติดต้ังเคร่ืองเร่งอนุภาคขนาด 6 MeV
2. ขออนุญาตการก่อสร้าง
3. ด าเนินการก่อสร้าง
ผลผลิต : ศูนย์ปฏิบัติการเคร่ืองเร่งอนุภาค
ผลลัพธ์ : ศูนย์ปฏิบัติการเคร่ืองเร่งอนุภาคส าหรับใช้ในการเรียนการสอน การอบรม การวิจัย 
และพัฒนาด้านเคร่ืองเร่งอนุภาค

จุฬาฯ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  :  การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ท่ี 4.1    :  ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน
เป้าหมาย  :  เพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านเกษตร ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอ่ืนๆ
ตัวช้ีวัด     :  1. จ านวนมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

2. จ านวนนวัตกรรมท่ีเกิดจากผลงานวิจัย

ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ

การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

1. โครงการวัดรังสีท่ีเลนส์ตา
ส าหรับบุคลากรด้านเวชศาสตร์
นิวเคลียร์

0.8000           แนวการด าเนินงาน :
1.หาอาสาสมัครผู้เข้าโครงการ 
2.ตรวจตาเป็นค่าอ้างอิงส าหรับงานวิจัย 
3.ด าเนินการเก็บข้อมูลการได้รับผลกระทบจากการได้รังสีจากการท างานทางด้าน เวชศาสตร์
นิวเคลียร์
4.ตรวจเลนส์ตาเพ่ือสรุปผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ผลผลิต : ได้ข้อมูลการได้รับปริมาณรังสีท่ีเลนส์ตาของผู้ปฏิบัติงานทางด้าน เวชศาสตร์นิวเคลียร์
และผลกระทบของปริมาณรังสีกับเลนส์ตา
ผลลัพธ์ : เพ่ือประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม และการแพทย์

สทน.
ปส.

2. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ด้านการแพทย์ในการ
ให้บริการรักษาโรคไทรอยด์เป็น
พิษด้วย I-131 ในถ่ินห่างไกล

               0.5000             0.5000 แนวการด าเนินงาน : 
1. จัดทีมศูนย์บริการร่วม (one stop service team) จากสหสาขาวิชาชีพ รพ.ราชวิถี และ ปส.
โดยความร่วมมือจากรพ.เครือข่ายในพ้ืนท่ีห่างไกลการเข้าถึงการรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ทุกภูมิภาคของประเทศ
2. ออกหน่วยให้บริการรักษาผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษ ณ รพ.ต่างจังหวัดในพ้ืนท่ีห่างไกล
โดยศูนย์บริการร่วม
ผลผลิต : การรักษาไทรอยด์เป็นพิษด้วย I-131 แบบ one stop service ณ รพ.ต่างจังหวัดใน
พ้ืนท่ีห่างไกลการเข้าถึงบริการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ผลลัพธ์ : 
1. เพ่ิมศักยภาพในการรักษาโรคไทรอยด์เป็นพิษด้วยพลังงานนิวเคลียร์ (I-131) ให้ครอบคลุม
ท่ัวทุกกลุ่มประชากรโดยเฉพาะท่ียากเข้าถึงการรักษา
2. สร้างความม่ังค่ังและย่ังยืนทางเศรษฐกิจจากผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาและหายจากโรคได้จ านวน
มากข้ึน ส่งผลให้สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้เต็มท่ีอีกท้ังลดค่าใช้จ่ายและการเสียเวลาจาก
ภาระการเดินทางเข้าถึงการรักษาท่ีห่างไกล

ปส.
รพ.ราชวิถี

2560 2561 2562 2563 2564 2565 - 2569

งบประมาณ (ล้านบาท)
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ2560 2561 2562 2563 2564 2565 - 2569

งบประมาณ (ล้านบาท)

3. โครงการการพัฒนาโปรแกรม
วางแผนการรักษาด้วยอนุภาค
โปรตอนเพ่ือการศึกษาวิจัย

0.2500           0.3305               0.2740            0.2740           0.2740           แนวการด าเนินงาน : 
1. ศึกษารายละเอียดวิธีการรักษาและระบบการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอนในต่างประเทศ
เทียบกับการรักษาด้วยรังสีเอกซ์พลังงานสูงในประเทศ
2. พัฒนาโปรแกรมวางแผนการรักษาร่วมกับบุคลากรการแพทย์ท้ังในและต่างประเทศ
3. บูรณาการผู้เช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวข้อง เช่น computer science, software engineering,
 biomedical engineering เป็นต้น
4. ประยุกต์ใช้โปรแกรมวางแผนการรักษาท่ีพัฒนาในการศึกษาทดลองเทคโนโลยีการรักษาด้วย
อนุภาคโปรตอนในระดับ pre-clinical
ผลผลิต :  โปรแกรมวางแผนการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอนเพ่ือการศึกษาวิจัยระดับ pre-clinical
ผลลัพธ์ : บุคลากรในประเทศในสาขาท่ีเก่ียวข้องมีองค์ความรู้ และเคร่ืองมือศึกษาวิจัย ด้านการ
รักษาด้วยอนุภาคโปรตอน ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีการฉายรังสีรักษาท่ีจะมีบทบาทในการรักษามะเร็ง
มากข้ึนในศตวรรษท่ี 21

สทน./ โรงพยาบาล
ท่ีร่วมด าเนินการ

4. โครงการสนับสนุนการศึกษา
และพัฒนา ความปลอดภัย 
ความม่ันคงปลอดภัยและการ
พิทักษ์ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ภายในประเทศ 
(กิจกรรมท่ี 4.2 ภายใต้
ยุทธศาสตร์ท่ีระยะส้ัน)

            0.10000 แนวการด าเนินงาน : 
1. ประชุมเตรียมความพร้อมการวัดปริมาณรังสี I-131 ของบุคลากรงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ระหว่าง ปส. รพ.ราชวิถีและรพ.กระทรวงสาธารณสุขทุกภูมิภาคของประเทศ
2. วัดปริมาณรังสี บันทึกและประเมินผลการตรวจวัดจากบุคลากรงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์
รพ.กระทรวงสาธารณสุขทุกภูมิภาคของประเทศ
3. จัดท าแนวทางความปลอดภัยทางรังสี I-131 ส าหรับบุคลากรงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์
กระทรวงสาธารณสุข
ผลผลิต : มีการตรวจวัดปริมาณรังสี I-131 ของบุคลากรงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
กระทรวงสาธารณสุข
ผลลัพธ์ : มีการตรวจวัดปริมาณรังสี I-131 ของบุคลากรงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
กระทรวงสาธารณสุข รวมท้ังแนวทางการจัดการความปลอดภัยทางรังสี

ปส. 
รพ. ราชวิถี 
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5. โครงการ IAEA
Coordinated Research 
Project E35010, entitled 
‘Applications of Biological 
Dosimetry Methods in 
Radiation Oncology, 
Nuclear Medicine, and 
Diagnostic and 
Interventional Radiology  
(MEDBIODOSE)’

0.2000           0.2000               0.2000            0.2000           0.2000           แนวการด าเนินงาน : 
1. ศึกษาแนวทางการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
2. ด าเนินโครงการวิจัยร่วมกับ IAEA ภายใต้ CRP E35010 เป็นเวลา 4 ปี
3. ประเมินศักยภาพของมาตรวัดรังสีทางชีวภาพท่ีพัฒนาข้ึน ในการน าไปใช้งานจริง
ผลผลิต : ได้เคร่ืองมือต้นแบบท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในประเมินปริมาณรังสีจากเลือดของ
ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีหรือผู้ป่วยท่ีรับการรักษาด้วยรังสี 
ผลลัพท์ :  ความร่วมมือระหว่างประเทศในการวิจัยด้านความปลอดภัยของการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์

มก.

6. โครงการพัฒนาเคร่ืองฉีดสาร
เภสัชรังสีอัจฉริยะเพ่ือก ากับ
ดูแลความปลอดภัยทางรังสี  
 แบบครบวงวร (การแพทย์)

3.0000 แนวทางการด าเนินงาน : จัดท าโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาความความเช่ียวชาญของนักวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน
 และเคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือศึกษา วิจัย พัฒนาเคร่ืองฉีดสารเภสัชรังสีอัจริยะ
ผลผลิต : มีเคร่ืองจัดการระบบการฉีดสารเภสัชรังสีท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพระดับสากลและเป็น
ต้นแบบต่อยอดสู่ระดับนานาชาติได้
ผลลัพธ์ : สร้างนวัตกรรมเคร่ืองฉีดสารเภสัชรังสีอัจฉริยะ

รพ. ราชวิถี

7. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการรักษาด้วยสารเภสัชรังสี
แบบมุ่งเป้า (Excellence 
Centre for Radionuclide 
and Targeted Therapy)

1.5400            1.5400           1.5400           แนวการด าเนินงาน : 
1. ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการจัดซ้ือรวมถึงพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ
เชิงเทคนิคของเคร่ืองมือต่าง ๆ 
2. จัดซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ได้แก่ หัววัดรังสีแกมม่าชนิดท่ีต่อกับ MCA (Gamma
Probe with Multi Channel Analyzer) และโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีมาใช้งานร่วมกับเคร่ืองมือ  
ท่ีทางหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมีอยู่แล้ว ได้แก่ โปรแกรม HERMES 
Hybrid DosimetryTM Package ท่ีใช้ร่วมกับเคร่ืองถ่ายภาพ SPECT/CT (Single Photon 
Emission Computed Tomography/Computed Tomography), และ PET/CT (Positron 
Emission Computed Tomography/Computed Tomography), โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี
ใช้ในการค านวณปริมาณรังสี (Internal Dosimetry Software), โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ใน
การประมวลผลภาพทางการแพทย์ (Image Processing Software) และ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างสถานการณ์จ าลองด้วยวิธีการมอนติคาร์โล (Monte Carlo 
Simulation Software)
3. ด าเนินการจัดซ้ือ
4. รายงานและสรุปผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์

รพ.รามาธิบดี
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การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านเกษตร อาหารและโภชนาการ

8. โครงการควบคุมแมลงวัน
ผลไม้โดยการใช้แมลงท่ีเป็นหมัน
ด้วยรังสี

2.0000               2.0000            2.0000           2.0000           34.0000 แนวการด าเนินงาน : 
1. พัฒนาพันธุกรรมสายพันธ์ุแมลงท่ีแยกเพศได้ในระยะดักแด้
2. ศึกษานิเวศน์วิทยาของแมลงวันผลไม้ในพ้ืนท่ีเป้าหมายและอบรมผู้ร่วมโครงการ
3. เพาะเล้ียงและท าหมันแมลงวันผลไม้ให้ได้จ านวนมาก
4. ขนส่งและปล่อยแมลงท่ีเป็นหมันในพ้ืนท่ีควบคุม
5. ติดตามตรวจสอบและประเมินผล
ผลผลิต : จ านวนแมลงวันผลไม้ในพ้ืนท่ีลดลงต่ ากว่าระดับท่ีจะก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ผลลัพธ์ : ความเสียหายของผลไม้ลดลง  การใช้สารเคมีก าจัดแมลงลดลงผลผลิตปลอดภัย 
ผลักดันการส่งออกผลไม้ไทย  และสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีดีข้ึน

สทน./ กลุ่มจังหวัด
ต่าง ๆ

9. โครงการวิจัยและพัฒนา
แมลงวันผลไม้ชนิด Bactrocera
 dorsalis Hendel แถบหลัง   
สีขาวท่ีแยกเพศได้ด้วยพันธุกรรม
ในระยะดักแด้ (Development
 of Genetic-sexing Strains of 
White-thoraxed 
Bactroceradorsalis Hendel)

0.0500           0.1000               0.0333            0.0333           0.0333           5.0000 แนวทางการด าเนินงาน :
ร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนาสายพันธ์ุแมลงวันผลไม้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของเทคนิค SIT โดยใช้ประโยชน์จากดักแด้สีขาวท่ีคัดเลือกได้จากสายพันธ์ุท่ีกรมส่งเสริม
การเกษตร (กสก.) ใช้ในการผลิตแมลงเป็นหมันสนับสนุนพ้ืนท่ีควบคุมแมลงวันผลไม้ และสาย
พันธ์ุแถบหลังสีขาวของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) เพ่ือสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกสก. และ สทน. ในการด าเนินโครงการวิจัยและ
พัฒนาแมลงวันผลไม้ชนิด Bactroceradorsalis Hendel แถบหลังสีขาวท่ีแยกเพศได้ด้วย
พันธุกรรมในระยะดักแด้ (development of the genetic-sexing strains of 
white-thoraxed Bactroceradorsalis Hendel) โดยใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ส าหรับใช้
ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและการควบคุมประชากรด้วยเทคนิคการใช้แมลงท่ีเป็นหมันด้วยรังสี 
(radiation-induced sterile insect technique) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและ
พัฒนาในสาขาท่ีเก่ียวข้อง สนับสนุนให้นักวิจัยและนักวิชาการมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์วิจัยท่ีเป็น
มาตรฐานสากลในการด าเนินการวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการพัฒนา
และผลิตบุคลากร สนับสนุนส่งเสริมความรู้ด้านการควบคุมประชากรด้วยเทคนิคการใช้แมลงท่ี
เป็นหมันด้วยรังสี และส่งเสริมการน าไปใช้ประโยชน์ในประเทศไทยโดยการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ๒ หน่วยงานเม่ือวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
ผลผลิตแมลงวันผลไม้ชนิด Bactroceradorsalis Hendel สายพันธ์ุแถบหลังสีขาวท่ีแยกเพศได้
ด้วยพันธุกรรมในระยะดักแด้

กษ. (กสก.)
สทน.
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10. โครงการกระบวนการฉาย
รังสีเพ่ือพัฒนาด้านการเกษตร

0.3000           0.3000               0.2000            0.2000           0.2000           1.0000 แนวการด าเนินงาน :
1. สนับสนุนจัดทีมวิจัยเพ่ือการประยุกต์ใช้รังสีและเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพ่ือการเกษตร แบ่งเป็น
3 ด้าน คือ การปรับปรุงพันธ์พืช การพัฒนาวัสดุทางการเกษตร และการเพ่ิมผลผลิต
2. ด าเนินการวิจัยการประยุกต์ให้รังสีชนิดต่างๆ ท้ังท่ีเป็น low และ high LET เพ่ือการเกษตร
3. ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและเกษตรกร
ผลผลิต : มีงานวิจัยท่ีใช้ประโยชน์จากรังสีและเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนาทางด้าน
การเกษตร
ผลลัพธ์ : มีมูลค่าเกิดข้ึนจากการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรด้วยรังสีและเทคโนโลยีนิวเคลียร์

มก.

11. โครงการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์
จากฟลาโวนอยด์ในพืชสมุนไพร
เพ่ือลดพิษทางรังสีในผู้ท่ีได้รับ
รังสีรักษา

0.8000            0.8000           0.8000           1.0000 แนวการด าเนินงาน : 
1. คัดเลือกสารออกฤทธ์ิ ฟลาโวนอยด์ ในพืชสมุนไพร ผัก และผลไม้
2. พัฒนากรรมวิธีการสกัดสารออกฤทธ์ิ (Flavonoid) ท่ีมีฤทธ์ิช่วยลดพิษทางรังสีส าหรับผู้ท่ี
ได้รับรังสีรักษา
3. ทดสอบฤทธ์ิของสารสกัด in vitro และทดสอบฤทธ์ิของสารสกัดในเซลล์เพาะเล้ียง
– Anti-oxidant activity
- Cytotoxicity test    
– Micronucleus Assay
4. การทดสอบฤทธ์ิการปกป้องรังสีของสารสกัดในเซลล์ลิมโฟไซด์ของมนุษย์
5. การทดสอบฤทธ์ิของสารสกัดในสัตว์ทดลอง
– Acute oral toxicity test
6. พัฒนาระบบการน าส่งสารสกัดสมุนไพรท่ีคัดเลือกด้วยเทคนิคไมโคร/นาโนเอนแคปซูเลชัน
7. พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์
8. ทดสอบความปลอดภัยในข้ันตอนพรีคลินิกของผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์โดยใช้สัตว์ทดลอง
ผลผลิต : ได้ผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์เพ่ือลดพิษทางรังสีส าหรับผู้ท่ีได้รับรังสีรักษาบรรจุใน    
นาโนแคปซูลจ านวน 1 ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ : 
1.ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยลดพิษทางรังสีในการรักษา ท าให้ลดการเกิดผลข้างเคียงจากการได้รับรังสี
รักษา
2. ได้ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติจ านวน 1 เร่ือง  3 ได้สิทธิบัตรจ านวน 1 เร่ือง

มก.
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12. โครงการปรับปรุงพันธ์ุพืช
อาหารสัตว์โดยการชักน าให้
กลายพันธ์ุ

1.5000            1.5000           1.5000           แนวการด าเนินงาน : 
ปรับปรุงพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ ได้แก่ พืชตระกูลหญ้าและถ่ัวอาหารสัตว์ 2 สายพันธ์ุ โดยการชักน า
ให้เกิดการกลายพันธ์ุโดยการฉายรังสี และน ามาคัดเลือกในสภาพปลอดเช้ือ (Tissue culture) 
ให้ได้พืชพันธ์ุใหม่ ท่ีมีคุณสมบัติดีเด่นกว่าพันธ์ุเดิม ศึกษการย่อยได้ของโภชนะในตัวสัตว์ และ
ห้องปฏิบัติการ มีการตรวจสอบสายพันธ์ุโดยใช้เคร่ืองหมายโมเลกุล (genetic marker)       
ก่อนและหลังการปรับปรุงพันธ์ุ และน าไปศึกษาในแปลงปลูก แล้วจึงกระจายพันธ์ุสู่เกษตรกร
ต่อไป 
ผลผลิต : ได้พันธ์ุพืชอาหารสัตว์ท่ีเหมาะสม จากการปรับปรุงพันธ์ุโดยการชักน าให้เกิดการกลาย
พันธ์ุ ได้แก่ พืชตระกูลหญ้า และถ่ัวอาหารสัตว์ จ านวน 2 สายพันธ์ุ 
ผลลัพธ์ : เกษตรกรผู้เล้ียงปศุสัตว์ โคนม โคเน้ือ สามารถใช้พันธุกรรมจากพืชอาหารสัตว์พันธ์ุใหม่
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ในระดับเกษตรกร

กษ. (ปศ.)

13. โครงการการใช้ล า
อิเลคตรอนเป็นวิธีการทาง
กักกันพืชก าจัดแมลงวันผลไม้ใน
ผลลองกองเพ่ือการส่งออก

0.3300               0.2200            0.2200           0.2200           แนวทางการด าเนินงาน : 
-ส ารวจการท าลายของแมลงวันผลไม้ในลองกอง
-ศึกษาความทนทานของแมลงวันผลไม้ในผลลองกองต่อล าอิเลคตรอน
-การศึกษาหาปริมาณล าอิเลคตรอนท่ีใช้ก าจัดแมลงวันผลไม้ในลองกองทางกักกันพืช 
-ศึกษาคุณภาพของลองกองท่ีผ่านการฉายล าอิเลคตรอน
-ศึกษาวิธีการเก็บรักษาลองกองท่ีผ่านการฉายล าอิเลคตรอนก าจัดแมลงในทางกักกันพืช
-การทดลองยืนยันประสิทธิภาพของการใช้ล าอิเลคตรอนกับลองกองเพ่ือก าจัดแมลงวันผลไม้ทาง
กักกันพืช
-ศึกษาสภาพจ าลองการส่งออกทางอากาศและทางเรือของลองกองท่ีผ่านการฉายล าอิเลคตรอน
ก าจัดแมลงในทางกักกันพืช
ผลผลิต : ได้วิธีการใช้ล าอิเลคตรอนก าจัดแมลงในทางกักกันพืชเพ่ือการส่งออกโดยไม่ท าให้
คุณภาพลองกองเสียหาย
ผลลัพธ์ : ประเทศไทยสามารถส่งออกลองกองไปจ าหน่ายยังประเทศท่ีห้ามการน าเข้าพืชอาศัย
ของแมลงวันผลไม้ และสามารถแก้ไขปัญหาลองกองล้นตลาดและราคาสินค้าตกต่ าให้เกษตรกร

กษ. (กวก.)
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14. การคัดเลือกพันธ์ุถ่ัวเหลือง
โปรตีนสูงโดยการใช้เคร่ืองหมาย
โมเลกุล
  - การประเมินและคัดเลือก
พันธ์ุถ่ัวเหลืองโปรตีนสูง

0.6812           0.5412               แนวทางการด าเนินงาน :
         ส าหรับการคัดเลือกและขยายเมล็ดพันธ์ุสายพันธ์ุถ่ัวเหลืองโปรตีนสูง ซ่ึงเป็นประชากร
สายพันธ์ุแท้รุ่น F8 จากคู่ผสม C5-2 x S1-3 จ านวน 150 สายพันธ์ุ โดยพันธ์ุแม่ C5-2 เป็น

พันธ์ุท่ีคัดเลือกได้จากการน าพันธ์ุเชียงใหม่ 60 ไปฉายรังสีแกมมาซ่ึงพันธ์ุเชียงใหม่ 60           
มีคุณสมบัติในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดี ให้ผลผลิตสูงท้ังฤดูแล้งและฤดูฝน รวมถึงมี
ความต้านทานต่อโรคราสนิม ส าหรับพันธ์ุพ่อ S1-3 คัดเลือกได้จากการน าสายพันธ์ุ SSRSN 

35-19-4 ไปฉายรังสีแกมมา สายพันธ์ุน้ีมีขนาดเมล็ดใหญ่ และมีความต้านทานต่อโรคราน้ าค้าง

พันธ์ุ S1-3 ท่ีคัดเลือกได้มีปริมาณโปรตีนในเมล็ดสูง 44.8 เปอร์เซ็นต์ 

ท าการคัดเลือกและขยายเมล็ดพันธ์ุสายพันธ์ุถ่ัวเหลืองโปรตีนสูง ซ่ึงเป็นประชากรสายพันธ์ุแท้รุ่น
 F8 จากคู่ผสม C5-2 x S1-3 จ านวน 150 สายพันธ์ุ (ประชากร 1.1 ในการทดลองท่ี 1) โดย

พันธ์ุแม่ C5-2 เป็นพันธ์ุท่ีคัดเลือกได้จากการน าพันธ์ุเชียงใหม่ 60 ไปฉายรังสีแกมมาซ่ึงพันธ์ุ

เชียงใหม่ 60 มีคุณสมบัติในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดี ให้ผลผลิตสูงท้ังฤดูแล้งและฤดูฝน
 รวมถึงมีความต้านทานต่อโรคราสนิม ส าหรับพันธ์ุพ่อ S1-3 คัดเลือกได้จากการน าสายพันธ์ุ 

SSRSN 35-19-4 ไปฉายรังสีแกมมา สายพันธ์ุน้ีมีขนาดเมล็ดใหญ่ และมีความต้านทานต่อโรครา

น้ าค้าง พันธ์ุ S1-3 ท่ีคัดเลือกได้มีปริมาณโปรตีนในเมล็ดสูง 44.8 เปอร์เซ็นต์ ประชากรสาย

พันธ์ุแท้รุ่น F8 จ านวน 150 สายพันธ์ุดังกล่าวน้ีเป็นสายพันธ์ุถ่ัวเหลืองชุดปี 2555 ถูกเก็บรักษา

ไว้ท่ีธนาคารเช้ือพันธุกรรมของส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ท่ีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส

กษ. (กวก.)

ต้ังแต่ปี 2555 มีปริมาณไม่มากนัก และเน่ืองจากถูกเก็บรักษาเป็นระยะเวลานาน จึงมีความ
จ าเป็นต้องท าการขยายเมล็ดพันธ์ุและคัดเลือกสายพันธ์ุถ่ัวเหลืองโปรตีนสูงท่ีมีลักษณะทาง
การเกษตรท่ีดีในสภาพแปลงทดลอง เพ่ือน าไปท าการเปรียบเทียบเบ้ืองต้นและการเปรียบเทียบ
มาตรฐานสายพันธ์ุถ่ัวเหลืองโปรตีนสูง ตามล าดับต่อไป
ผลผลิต : (2561)
1. สามารถคัดเลือกได้ถ่ัวเหลืองพันธ์ุดีท่ีมีปริมาณโปรตีนสูงและมีลักษณะทางการเกษตรท่ีดีอ่ืนๆ 
เพ่ือคัดเลือกสายพันธ์ุดีเด่นไปเปรียบเทียบในไร่เกษตรกรตามแหล่งปลูกถ่ัวเหลือง
         ( 2562)
1.ได้ถ่ัวเหลืองพันธ์ุดีท่ีมีปริมาณโปรตีนสูงรวมถึงมีลักษณะทางการเกษตรท่ีดีอ่ืนๆ ประกอบด้วย
และเสนอขอเป็นพันธ์ุรับรองหรือเป็นพันธ์ุแนะน าต่อกรมวิชาการเกษตรส าหรับส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกต่อไป
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2. น าตัวอย่างอ้อยท่ีได้จากข้อ 1) ไปฉายรังสีแบบเฉียบพลันท่ีระดับ LD0, LD10, LD20, LD30,

 LD40, LD50 ตามผลการทดลองท่ีได้จากข้ันตอนท่ี 1 ระดับละ 50 ตัวอย่าง

3. เพาะเล้ียงข้ออ้อยท่ีผ่านการฉายรังสีแล้วในกระถาง แล้วดูแลรักษา ให้น้ า บันทึกอัตราการ
รอดชีวิตหลังการเพาะเล้ียงต่อ 15 วัน 
4. ตรวจวัดปริมาณเช้ือไฟโตพลาสมาในตัวอย่างด้วยเทคนิคพีซีอาร์ตามวิธีการ 
Sakuanrungsirikul et al.(2013) และ realtime PCR ตามรายงานของ ศุจิรัตน์ และคณะ 
(2557ก) หลังการฉายรังสีแต่ละระดับ
5. ตรวจการเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีในปฏิกิริยาออกซิเดช่ันตามรายงานของ ศุจิรัตน์ และคณะ 
(2557ข) หลังการฉายรังสีแต่ละระดับ
6. ตรวจการแสดงออกของยีนและด าดับเบสของยีนกลุ่ม housekeeping gengs และกลุ่มอ่ืน   
 ท่ีเก่ียวข้องกับการตอบสนองต่อการฉายรังสีหลังการฉายรังสีแต่ละระดับ
7. บันทึกข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล

 

 - การบันทึกข้อมูล
1. ระดับรังสีท่ี LD50 และจ านวนต้นท่ีรอดจากการฉายรังสีแต่ละระดับ

2. ปริมาณเช้ือไฟโตพลาสมาในตัวอย่างหลังการฉายรังสี
3. ค่ากิจกรรมของเอ็นไซม์ในกลุ่มปกิกิริยาออกซิเดซ่ันในตัวอย่างหลังการฉายรังสี
4. ระดับการแสดงออกและล าดับเบสยีนกลุ่ม housekeeping gengs และกลุ่มอ่ืนทีเก่ียวข้อง
กับการตอบสนองต่อการแยรังสี
5. อาการใบขาวในต้นท่ีผ่านการฉายรังสี
 - สถานท่ีทดลอง
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น และศูนย์ปฏิบัติการนิวเคลียร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - ระยะเวลา  ตุลาคม 2558 - กันยายน 2562

ผลผลิต :
1. ได้ข้อมูลระดับการฉายรังสีแกมม่าแบบเฉียบพลันและค่าความไวของต้นอ้อย
อายุ 1 เดือน ต่อการฉายรังสี
2. ได้ข้อมูลการเปล่ียนแปลงของปริมาณเช้ือไฟโตพลาสมา ในอ้อยก่อนและหลังการฉายรังสี
3. ได้ข้อมูลการเปล่ียนแปลงปริมาณเช้ือไฟโตพลาสมา และปฏิกิริยาการตอบสนองของอ้อยต่อ
การฉายรังสีแกมม่า การเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีและในระดับยีนในอ้อยก่อนและหลังการฉายรังสี
4. ได้ข้อมูลการฉายรังสีต่อการเปล่ียนแปลงของปริมาณเช้ือไฟโตพลาสมา การเปล่ียนแปลงทาง
ชีวเคมีและในระดับยีนในอ้อยก่อนและหลังการฉายรังสี
5. ปกิกิริยาการตอบสนองของอ้อยท่ีติดเช้ือโรคใบขาวต่อการฉายรังสีแกมม่า
6. ศักยภาพของการใช้เทคนิคการฉายรังสีในการก าจัดเช้ือไฟโตพลาสมาในเน้ือเย่ือ
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ผลลัพธ์ :  ปีท่ี 2 เก็บข้อมูล และเก็บเก่ียวโคลนอ้อยชุดท่ี 1 รุ่น MV2 (mutant vegetative 2 

generation) ท่ีได้รับการคัดเลือก น าไปปลูก และวางแผนการทดลองแบบ Augmented 
Randomized Complete Block Design ใช้พันธ์ุขอนแก่น 3 K88-92 KK07-037 TPJ04-768

 KK10-371 แลอู่ทอง 5 เป็นพันธ์ุมาตรฐาน ปลูกโคลนอ้อยท่ีผ่านการคัดเลือกช่วงท่ี MV2 โคลน

ละ 1 แถว แถวยาว 6 เมตร ใช้ระยะระหว่างแถว 1.5 เมตร และระยะระหว่างหลุม 50 
เซนติเมตร ปลูกหลุมละ 2 ท่อน ท่อนละ 3 ตา คัดเลือกโคลนท่ีให้ผลผลิตสูงกว่าพันธ์ุมาตรฐาน 
ลักษณะดอกไม่บาน หรือดอกบานช้ากว่าปกติ ความสูง จ านวนล าต่อกอ ขนาดของล า น้ าหนัก
ต่อแถว และมีลักษณะทางการรเกษตรท่ีดี เช่น ไม่แสดงอาการของโรคใบขาวและแส้ด า มีหนอน 
เจาะล าต้นเข้าท าลายน้อย ขนท่ีกาบใบน้อยหรือไม่มี หักล้มน้อย เป็นต้น และอ้อยชุดท่ี 2 เพาะ
ช าข้ออ้อยประมาณพันธ์ุละ 500 ข้อตา ในวัสดุ ปลูกเม่ืออายุประมาณ 2-3 เดือนหรือมีใบแล้ว 
4-5 ใบ น าไปฉายรังสีแกมมาแบบสะสม (chronic irrdiation) โดยใช้รังสีท่ีมีค่า LD50 ท่ีได้รับ
จากปีท่ี 1 เพ่ือเพ่ิมปริมาณอ้อยแต่ละพันธ์ุ ให้มีจ านวนมากพอส าหรับการกลายพันธ์ุ และ
คัดเลือกลักณะท่ีต้องการ จากน้ันน ามาปลูกลงแปลงเปรียบเทียบกับอ้อยท่ีไม่ได้รับการฉายรังสี
เพ่ือบันทึกลักษณะและคัดเลือกศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ลักษณะท่ีบันทึก ประกอบด้วย การไม่
บานของดอก หรือดอกบานช้ากว่าพันธ์ุปกติ ความสูง จ านวนล าต่อกอ ขนาดของล า และมี
ลักษณะทางการเกษตรท่ีดี เช่น ไม่แสดงอาการของรคใบขาว และแส้ด า      มีหนอนเจาะล าต้น
เข้าท าลายน้อย ขนท่ีกาบใบน้อยหรือไม่มี หักล้มน้อย เป็นต้น

98 กลยุทธ์ท่ี 4.1



ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ2560 2561 2562 2563 2564 2565 - 2569

งบประมาณ (ล้านบาท)

ปีท่ี 3 เก็บข้อมูล และเก็บเก่ียวโคลนอ้อยชุดท่ี 1 รุ่น MV3 (mutant vegetative 2 

generation) ท่ีได้รับการคัดเลือก น าไปปลูก ประเมิณเปรียบเทียบพันธ์ุเบ้ืองต้นใช้แผนการ
ทดลอง Randomize Complete Block Design (RCB) จ านวน 3 ซ้ า แต่ละชุดประกอบไปด้วย
 25-30 โคลน (รวมพันธ์ุมาตรฐาน 2 พันธ์ุ) ปลูกอ้อยเป็นแถว ระยะระหว่างแถวและระหว่าง
หลุมเท่ากับ 1.5 และ 0.5 เมตร แปลงทดลองย่อยมี 3 แถว แถวยาว 6 เมตร เก็บเก่ียวท้ัง 3 
แถว ก าจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน บันทึกวันปฏิบัติการต่างๆ จ านวนหน่องอก สุ่ม
อ้อยแปลงย่อยละ 10 ตัน วัดความสูงทุกเดือน เร่ิมจากเดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม วัดค่าบริกซ์
แปลงย่อยละ 5 ต้น ทุกๆ 2 สัปดาห์ เร่ิมจากต้นเดือนพฤศจิกายนจนถึงเก็บเก่ียว บันทึกการ
ออกดอก โรคและแมลง
โคลนอ้อยชุดท่ี 2 รุ่น MV2 (mutant vegetative 2 generation) เก็บข้อมูลและเก็บเก่ียวอ้อย

ท่ีได้รับการคัดเลือกน าไปปลูกและวางแผนการทดลองแบบ Augmented Randomized 
Complete Block Design ใช้พันธ์ุขอนแก่น 3 K88-92 KK07-037 TPJ04-768 KK10-371 

และอู่ทอง 5 เป็นพันธ์ุมาตรฐาน ปลูกโคลนอ้อยท่ีผ่านการคัดเลือกช่วงท่ี MV2 โคลนละ 1 แถว 

แถวยาว 6 เมตร ใช้ระยะระหว่างแถว 1.5 เมตร และระยะระหว่างหลุม 50 เซนติเมตร ปลูก
หลุมละ 2 ท่อน ท่อนละ 3 ตา คัดเลือกโคลนท่ีให้ผลผลิตสูงกว่าพันธ์ุมาตรฐาน ลักษณะดอกไม่
บาน หรือดอกบานช้ากว่าปกติ ความสูง จ านวนล าต่อกอ ขนาดของล า น้ าหนักต่อแถว และมี
ลักษณะทางการรเกษตรท่ีดี เช่น ไม่แสดงอาการของโรคใบขาวและแส้ด า มีหนอน เจาะล าต้น
เข้าท าลายน้อย ขนท่ีกาบใบน้อยหรือไม่มี หักล้มน้อย เป็นต้น 

 - สถานท่ีทดลอง
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น และศูนย์ปฏิบัติการนิวเคลียร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน
 - ระยะเวลา
ตุลาคม 2562 - กันยายน 2564
ผลผลิต :
1. ได้ข้อมูลระดับการฉายรังสีแกมม่าแบบสะสมของอ้อยแต่ละโคลนพันธ์ุ/พันธ์ุ
2. ได้ข้อมูลการแสดงออกของลักษณะการออกดอกและลักษณะทางการเกษตรของอ้อยท่ีได้รับ
การฉายรังสีแกมมาแบบสะสม
ผลลัพธ์ :
1. ข้อมูลผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรเบ้ืองต้นของโคลนพันธ์ุอ้อยท่ีคาดว่าจะออกดอกช้า
หรือไม่ออกดอก
2. ศักยภาพของการใช้เทคนิคฉายรังสีแกมมาแบบสะสมในการปรับปรุงพันธ์ุอ้อยให้ออดดอกช้า
หรือไม่ออกดอก
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ผลลัพธ์ :
เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน SIT และพันธุศาสตร์ ตลอดจนพันธุศาสตร์ประชากรของ        
การเพาะเล้ียง การพัฒนาและผลิตบุคลากร และส่งเสริมการน าองค์ความรู้ด้าน SIT และการท า
หมันแมลงด้วยรังสีไปประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์ด้านการเกษตรในประเทศไทย

แผนงานวิจัย : วิจัยและพัฒนา
พันธ์ุข้าวนาชลประทาน    
ผลผลิตสูง ต้านทานโรคแมลง   
ท่ีส าคัญ ทนทานต่อสภาพอากาศ
ไม่เหมาะสม
15. โครงการการปรับปรุงพันธ์ุ
ข้าวนาชลประทานให้ผลผลิตสูง 
ต้านทานเพล้ียกระโดดสีน้ าตาล 
และทนต่อสภาพอากาศร้อน
กิจกรรมการสร้างประชากรโดย
การชักน าให้เกิดการกลายพันธ์ุ

0.0400           แนวการด าเนินงาน : 
     เพ่ือคัดเลือกสายพันธ์ุข้าวท่ีมีอายุการออกดอกเร็ว ต้านทานต่อโรคแมลงท่ีส าคัญ
น าพันธ์ุข้าวแนะน า ได้แก่พันธ์ุ ปทุมธานี 1 จ านวน 250 กรัม ผ่านล าอิเลคตรอน (electron 
beam) ขนาน 300 และ 400 เกรย์  ปลูกต้นพันธ์ุกลายช่ัวแรก เก็บเมล็ดเฉพาะรวงแรกจาก
แต่ละกอ เพ่ือปลูกเป็นต้นพันธ์ุกลายช่ัวท่ี 2 (M2) แบบรวงต่อแถว (panicle to row) เก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านความสูง อายุเก็บเก่ียว ของประชากรพันธ์ุกลายช่ัวท่ี 2  เก็บเมล็ดจาก      
สายพันธ์ุท่ีได้เพ่ือทดสอบโรคไหม้ และความต้านทานต่อเพล้ียกระโดดสีน้ าตาล และคุณภาพเมล็ด
 ในรุ่นต่อไป เพ่ือคัดเลือกลักษณะตามท่ีต้องการ
ผลผลิต : พันธ์ุข้าว
ผลลัพธ์ : เกษตรกรมีรายได้จากการใช้พันธ์ุน้ี
หมายเหตุ : ด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ (องค์การมหาชน)        
จ.นครนายก

กษ. (กข.)

แผนงานวิจัย : การปรับปรุง
พันธ์ุข้าวส าหรับพ้ืนท่ีน้ าท่วม
16. โครงการ: การปรับปรุง
พันธ์ุข้าวทนน้ าท่วมฉับพลัน
   กิจกรรม การปรับปรุงพันธ์ุ
ข้าวให้ทนน้ าท่วมฉับพลันโดยใช้
วิธีการกลายพันธ์ุ

0.0400 แนวทางการด าเนินงาน :
ลักษณะทนน้ าท่วมฉับพลัน :  น าเมล็ดพันธ์ุข้าวแนะน า เช่น กข 31 สุพรรณบุรี 60  สุพรรณบุรี
 90 กข 7 และปทุมธานี 1  ฯลฯ ฉายล าอิเลคตรอน และรังสีแกมม่าท่ีขนานต่าง ๆ  ปลูกต้น
พันธ์ุกลายช่ัวแรก (M1)  เก็บเฉพาะรวงแรกจากแต่ละกอ  เพ่ือปลูกเป็นต้นพันธ์ุกลายช่ัวท่ี 2 
(M2) แบบรวงต่อแถว (panicle to row) เพ่ือทดสอบลักษณะทนน้ าท่วมและต้านทานโรคไหม้

และแมลงและทดสอบคุณภาพเม็ด เพ่ือคัดเลือกสายพันธ์ุท่ีทนน้ าท่วม มีความต้านทานต่อโรค
และแมลงท่ีส าคัญและมีคุณภาพเมล็ดดี
ผลผลิต : พันธ์ุข้าวทนน้ าท่วม
ผลลัพธ์ : เกษตรกรมีรายได้จากการใช้พันธ์ุน้ี
หมายเหตุ : ด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ (องค์การมหาชน)        
จ.นครนายก

กษ. (กข.)
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17. โครงการจัดต้ังศูนย์การ
ปรับปรุงคุณภาพพันธ์ุพืชและ 
ฟังไจด้วยเทคโนโลยีไอออน      
 อิมพลานเตช่ัน

1.5000            1.5000           1.5000           3.0000                      แนวการด าเนินงาน : 
1. เสนอของบประมาณ โดยเฉพาะด้านก าลังคนและการบ ารุงรักษา (เคร่ืองมือและอุปกรณ์  
ส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว)
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/ชีววิทยา/แก่เกษตรกรสมัยใหม่
3. เปิดให้บริการปรับปรุงพันธ์ุข้าว ฟังไจ แบคทีเรียด้วยเทคโนโลยีไอออนอิมพลานเตช่ันและ
พลาสมา ท่ีได้มาตราฐานสากล
ผลผลิต : ข้าว ฟังไจ แบคทีเรียพันธ์ุใหม่/จ านวนบทความทางวิชาการ/จ านวนคร้ังของ            
การอบรม/จ านวนผู้รับการอบรม/
ผลลัพธ์ : พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศ          
สร้างความเข้มแข็งและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการเกษตรและการแพทย์

มช.

18. โครงการวิจัยและ
พัฒนาการป้องกันก าจัดโรคใบ
ขาวอ้อย 
การทดลอง ผลของการฉายรังสี
แกมมาต่อการแสดงอาการใบ
ขาวและการเปล่ียนแปลงทาง
ชีวเคมีในอ้อยท่ีติดเช้ือโรคใบขาว
แหล่งงบประมาณ : วช

0.3500           0.3500               0.1166            0.1166           0.1166           แนวทางการด าเนินงาน :
- ส่ิงท่ีใช้ในการทดลอง 
1. อ้อยพันธ์ุขอนแก่น 3 อายุ 1 เดือน ทีไม่มีอาการใบขาว
- แบบวิธีการทดลอง ข้ันตอนท่ี 1 การทดสอบหาความไว (survival rate) ต่อการฉายรังสี      
แบบ CRD จ านวน 50 ซ้ า จ านวน 60 กรรมวิธี คือ ระดับการฉายรังสีแกมม่าท่ี 0, 30, 60, 
90, 120, และ 150 เกรย์ (Gy)
-วิธีปฏิบัติการทดลอง
1. น าอ้อยท่ีไม่มีอาการใบขาว ตัดข้อ น าไปแช่น้ าร้อนท่ี 52 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที      
แล้วน ามาเพาะในถุงใส่ทรายอบฆ่าเช้ือ ดูแลรักษาจนอายุ 1 เดือน
2. น าตัวอย่างอ้อยท่ีได้ไปฉายรังสีแบบเฉียบพลันท่ีระดับ 0, 30, 60, 90, 120, และ 150 
เกรย์ (Gy) ระดับละ 50 ตัวอย่าง
3. น าตัวอย่างท่ีได้มาเพาะเล้ียงในวัสดุปลูกใหม่ แล้วดูแลรักษา ให้น้ า บันทึกอัตราการรอดชีวิต
หลังการเพาะเล้ียงต่อ 15 วัน ในแต่ละระดับของการฉายรังสี
4. วิเคราะห์ค่าความไวต่อการฉายรังสีด้วยการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของการฉายรังสี
แต่ละระดับ และค านวณหาค่า LD50 (50% lethality)
ข้ันตอนท่ี 2 ทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองต่อการฉายรังสีแกมม่าท่ีระดับ LD0, LD10, LD20, 

LD30, LD40, LD50

-วิธีปฏิบัติการทดลอง
1. น าอ้อยท่ีไม่มีอาการใบขาว ตัดข้อ น าไปแช่น้ าร้อนท่ี 52 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที พักไว้
ส าหรับน าไปทดสอบในข้ันต่อไป

กษ. (ศุจิรัตน์ 
สงวนศิริกุล)
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19. โครงการวิจัยการปรับปรุง
พันธ์ุอ้อยส าหรับเขตดินทราย 
ทรายร่วน และร่วนทราย สภาพ
น้ าฝน
การทดลอง การปรับปรุงพันธ์ุ
อ้อยให้ออกดอกช้าโดยการฉาย
รังสีแกมมา
แหล่งงบประมาณ : วช

0.1720            0.1720           0.1720           แนวทางการด าเนินงาน :
 - ส่ิงท่ีใช้ในการทดลอง
อ้อยโคลนดีเด่นท่ีให้ผลผลิตสูงแต่พบการออกดอก จ านวน 4 โคลนพันธ์ุ ได้แก่
1. พันธ์ุอ้อยลูกผสมกลับระหว่างอ้อยและพงให้ผลผลิตอ้อยสูง เปอร์เซ็นเย่ือใยสูง และน้ าตาล
ปานกลาง ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม ได้แก่ KK07-037 และพันธ์ุอู่ทอง 5 ออกดอกช่วง

กลางเดือนฟฤศจิกายน
 - แบบและวิธีการทดลอง
ปีท่ี 1 การฉายรังสี เพาะช าข้ออ้อยในวัสดุปลูกเม่ือ 2-3 เดือน หรือมีใบแล้ว 4-5 ใบ น าไปฉาย
รังสีแกมม่าแบบสะสม (chronic irradiation) โดยใช้รังสีขนาด 0 10 20 30 และ 50 กิโลแรด
 (KR) ท าการฉายรังสีชุดละ 100 ข้อตา ท่ีศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี จากน้ันน ามาปลูกใน
สภาพควบคุม ดูแลรักษา ให้น้ า บันทึกการเจริญเติบโต และอัตราการรอดชีวิตเพ่ือหาค่า LD50 

หรือปริมาณรังสีท่ีท าให้พืชตายคิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ของชุดท่ีไม่ฉายรังสี (control) จากน้ันน า
อ้อยทีฉายรังสีเปรียบเทียบกับอ้อยท่ีไม่ได้รับการฉายรังสีเพ่ือบันทึกลักษณะและคัดเลือกท่ี
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ลักษณะท่ีบันทึก ประกอบด้วย การไม่บานของดอกหรือบอกบานช้า
กว่าพันธ์ุปกติ ความสูง จ านวนล า ต่อกอ ขนาดของล า และมีลักษณะทางการเกษตรท่ีดี เช่น ไม่
แสดงอาการของโรคใบขาว และแส้ด า มีหนอนเจาะล าต้นเข้าท าลายน้อย ขนท่ีกาบใบน้อย
หรือไม่มี หักล้มน้อย เป็นต้น

กษ. (กมลวรรณ  
เรียบร้อย)

การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในด้านอ่ืนๆ

20. โครงการจัดต้ังเคร่ือง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเคร่ืองใหม่

3.8000           40.0000            33.3333          33.3333         33.3333         18.0000                    แนวการด าเนินงาน : 
1. ศึกษารายละเอียดโครงการจัดต้ังเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยในต่างประเทศ เพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางการจัดต้ังเคร่ืองฯ ภายในประเทศ
2. ทบทวนผลการศึกษา Feasibility ฉบับเดิม เพ่ือยืนยันเทคโนโลยีการผลิตและความต้องการ
ใช้ประโยชน์ในอนาคต
3. การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคของเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเคร่ืองใหม่
4. ก าหนดขอบเขต เพ่ือท าการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)
5. การจัดท าร่างขอบเขตของงานฯ จัดซ้ือเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยตัวใหม่ (Turnkey)
ผลผลิต :   เคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย 
ผลลัพธ์ :  เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกัน ท้ังทางด้านเกษตร การแพทย์ 
อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัยรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโลโลยีนิวเคลียร์ของ
ประเทศ

สทน./ปส
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21. การพัฒนานวัตกรรมด้าน
การออกแบบวัสดุข้ันสูงส าหรับ
เทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์  
ฟิวชัน

6.6666            6.6666           6.6666           30.0000 แนวการด าเนินงาน : 
1. Infrastructure โครงสร้างพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
2. Material modelling& Design การจ าลองและออกแบบวัสดุ
3. Material fabrication ข้ึนรูปวัสดุทนความร้อนสูง
4. Material testing การทดสอบวัสดุด้วยโทคาแมค
ผลผลิต : 
1. องค์ความรู้เก่ียวกับวัสดุทนความร้อนและการสึกหรอสูงเป็นพิเศษและวัสดุท่ีทนทานต่อ
การชนของนิวตรอนสามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมอนาคต เช่น วัสดุใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และยานอวกาศ วัสดุภายในเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบโทคาแมค     
ซ่ึงเป็นการรองรับวาระแห่งชาติด้าน Future Technologies และ 10 อุตสาหกรรมใหม่ของ
ประเทศ
2. พัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีท่ีส าคัญและขาดแคลนท้ังในปัจจุบันและอนาคตเป็น
ส่วนหน่ึงในการด าเนินการตามวาระแห่งชาติ STEM Workforce and Education for 
Competitiveness    
3. เกิดเครือข่ายเช่ียวชาญด้านการพัฒนาวัสดุข้ันสูงส าหรับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันท้ัง
 ในประเทศและต่างประเทศ และยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศในเป็น
ศูนย์กลางด้านการวิจัยด้านพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชันของภูมิภาคอาเซียนภายใน 5 ปี     
ตามแผนท่ีวางไว้

สทน.
มจธ
มนพ.

ม.มหิดล 
มมส.

22. การพัฒนาโลหะผสมนาโน
ทังสเตนท่ีมีความเสถียรท่ี
อุณหภูมิสูงเพ่ือใช้ในเคร่ือง
ปฏิกรณ์ฟิวชัน

2.0000            2.0000           2.0000           10.0000 แนวการด าเนินงาน : 
1. สังเคราะห์โดยใช้โลหะผสมนาโนทังสเตน
2. พัฒนาประสิทธิภาพของโลหะผสมนาโนทังสเตน
ผลผลิต : โลหะผสมนาโนทังสเตนท่ีสามารถทนความร้อนได้สูง
ผลลัพธ์ : ประเทศไทยมีองค์ความรู้และสามารถพัฒนาโลหะทนความร้อนสูงได้ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ

สทน
มจธ.
มนพ.
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23. โครงการบูรณาการการ
ตรวจวัดรังสีนิวตรอน และ
ประเมินความปลอดภัยทางรังสี

3.0000               แนวการด าเนินงาน :
1. การจัดซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการด้วยวัดรังสีนิวตรอนด้วย CR 39

2. การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดการได้รับปริมาณรังสีนิวตรอนด้วย CR 39 ท่ีสามารถวัด fast

neutron และ thermal neutron ได้ 
3. ตรวจสอบความถูกต้อง แม่นย าของเทคนิคการตรวจวัดการได้รับปริมาณรังสีนิวตรอนด้วย
CR 39 ท่ีพัฒนาข้ึน เพ่ือหาค่าความแม่นย าท่ีได้
4. น าไปใช้เก็บข้อมูลปริมาณรังสีนิวตรอนท่ีเกิดข้ึนจากการท างานจริง เช่น ใน Nuclear
Reactor เคร่ืองเร่งอนุภาคพลังงานสูงต่างๆ
ผลผลิต : เทคนิคการตรวจวัดการได้รับปริมาณรังสีนิวตรอนด้วย CR 39

ผลลัพธ์ : การให้บริการตรวจวัดการได้รัปริมาณรังสีนิวตรอน ท่ีมีความแม่นย า

สทน./ปส.

24. โครงการการใช้เทคโนโลยี
นิวเคลียร์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเป็น
สินค้าท่ีมีนวัตกรรมด้านรังสี

1.3500           6.1200               6.6666            6.6666           6.6666           30.0000 แนวการด าเนินงาน : 
1. น าเสนอการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ต่อกลุ่มบริษัท/หน่วยงานท่ีมีความสนใจ
2. การพัฒนากระบวนการขายสิทธิบัตรและเพ่ิมความเช่ือม่ันของการประยุกต์ใช้รังสีกับผลิตภัณฑ์
3. ขยายการใช้ประโยชน์ไปสู่ชุมชน สังคม
ผลผลิต : บริษัท/หน่วยงานมีการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ผลลัพธ์ : การใช้ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ถึง end user และสามารถค านวณมูลค่า
ผลกระทบทางเศรษฐกิจได้

สทน./ ภาคเอกชน,
 ภาครัฐท่ีมีความ

สนใจ

25. โครงการ Cyclotron
(30 MeV)

141.6800       35.4200            235.9666        235.9666       235.9666       แนวการด าเนินงาน : 
1. จัดซ้ือจัดจ้างและท าสัญญา ปี 2560
2. งานก่อสร้าง Cyclotron ปี 2561 - 2564
3. การวางแผนก าลังคนและฝึกอบรมของ Cyclotron
ผลผลิต : ได้เคร่ือง Cyclotron 30 MeV ท่ีพร้อมส าหรับระบบการผลิตสารเภสัชรังสี และรวมถึง

งานวิจัยต่างๆท่ีเก่ียวข้อง
ผลลัพธ์ : 
1. ได้สารเภสัชรังสีชนิดใหม่ เพ่ือลดการน าเข้า
2. ผลงานวิจัยด้านต่างๆ เช่น การพัฒนา beam line การวิเคราะห์โดยเทคนิค PIXIE เป็นต้น

สทน.
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 - การพัฒนาเคร่ืองตรวจวัดช้ีบ่ง
แนวโน้มแผ่นดินไหว
26. โครงการติดต้ังระบบ
เครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจเฝ้า
ระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ  
กิจกรรมระบบเครือข่าย
สมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวัง
แผ่นดินไหวและสึนามิ  แขวง
บางนา เขตบางนา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(หมายเหตุ: งบผูกพัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559-2561  รวม
งบประมาณท้ังส้ิน 504.3996
 ลบ.)

192.6396 201.7600

แนวการด าเนินงาน : 
๑. พัฒนาระบบตรวจ เฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนและมีมาตรฐาน
 สามารถสนับสนุน การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิท่ีอาจเกิดในอนาคต
๒. บูรณาการ ระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติเดิมท่ีติดต้ังแต่ช่วงปี ๒๕๔๘ พร้อมปรับปรุงและ
เพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานตรวจวัด วิเคราะห์ เฝ้าระวังท้ังแผ่นดินไหวและสึนามิให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน
 ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงท้ัง บนบก  ชายฝ่ัง รวมถึงเกาะในทะเล หรือพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีได้รับผลกระทบ 
๓. แจ้งข่าวและบริการข้อมูลข่าวสาร ให้กับประชาชนท่ัวไปกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน     
ท่ีเก่ียวข้องท้ังในท้องถ่ินบริเวณพ้ืนท่ีเส่ียงภัยแผ่นดินไหวต่างๆ และส่วนกลางท่ีได้รับผลกระทบ
๔. ขยายพ้ืนท่ีการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ ท้ังสองฝ่ังทะเลอันดามันและทะเลจีนใต้
๕. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท าฐานข้อมูลและแลกเปล่ียนข้อมูลแผ่นดินไหวในประเทศและ
นอกประเทศด้วยความรวดเร็วและถูกต้องย่ิงข้ึน
๖. เป็นศูนย์กลางข้อมูลอัตราเร่งของพ้ืนดินระดับประเทศ ให้ผู้เก่ียวข้อง เช่น วิศวกร หน่วยงาน
ด้านกฎหมายควบคุมอาคาร นักศึกษา นักวิจัย ส าหรับการศึกษาวิจัยและใช้ข้อมูลได้ตามความ
ต้องการของภารกิจท่ีรับผิดชอบ

ดศ. (โดยกรม
อุตุนิยมวิทยาเป็น

หน่วยงานสนับสนุน)

ผลผลิต : 
๑. พัฒนาระบบเครือข่ายตรวจ เฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิท่ีมีสมรรถนะสูง มีมาตรฐาน 
๒. พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลและการแลกเปล่ียนข้อมูลแผ่นดินไหวท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีมีศักยภาพรวดเร็วและมีมาตรฐานสากล   
๓. มีฐานข้อมูลข้อมูลท่ีหลากหลาย สนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้แผ่นดินไหว และ
ด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหว เพ่ือการจัดท าแผนท่ีเสียงภัย การบริหารจัดการภัยเชิงป้องกันและ
บรรเทาภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิให้มีมาตรฐาน      
ผลลัพธ์ : สามารถสนับสนุน การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสนับสนุนการเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิของประเทศและพ้ืนท่ี
ใกล้เคียง สร้างความเช่ือม่ันต่อประชาชน นักท่องเท่ียวจ านวนหลายล้านคนท้ังในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย
และท่ัวไป
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27. โครงการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน์ใน
สาขาต่าง ๆ (SHINE)

15.0000         18.0000            16.6666          16.6666         16.6666         85.0000 แนวการด าเนินงาน : 
1. การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และร่วมกันพัฒนาการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์
เพ่ือพัฒนาเป็นอุปกรณ์ วิธิการด าเนินงาน และแก้ไขปัญหาท่ีต้องการได้
2. การพัฒนางานตาม Technology Roadmap ของหน่วยงาน
ผลผลิต : จ านวนผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์
ผลลัพธ์ : เทคโนโลยีนิวเคลียร์สามารถสนับสนุนความต้องการของประเทศหรือทดแทนการน าเข้า
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

สทน.

28. การก าหนดเขตแหล่งแร่
เพ่ือใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ/
งานส ารวจและประเมินระดับ
ศักยภาพของพ้ืนท่ีศักยภาพ  
ธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสี

3.8570 4.2560 19.4760 17.4310 10.9060 34.5300 แนวทางการด าเนินงาน : 
1. ส ารวจและก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศักยภาพสูง
2. ประเมินปริมาณทรัพยากรธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสี
3. ประเมินระดับศักยภาพของพ้ืนท่ีศักยภาพสูง
4. ส่งต่อข้อมูลการส ารวจและตัวอย่างท่ีมีธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสีให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องน าไปใช้ประโยชน์ หรือน าไปศึกษาวิจัยต่อยอด
ผลผลิต : ได้ชุดข้อมูลฐานด้านทรัพยากรธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสีของประเทศ และมีบัญชี
ทรัพยากรธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสีเพ่ือการวางแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน
ผลลัพธ์ : ประเทศมีแหล่งธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสีส ารองไว้เพ่ือการพัฒนาข้ึนมาใช้ในยาม
จ าเป็น และเป็นการเพ่ิมความม่ันคงทางวัตถุดิบให้กับภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้ันสูงท่ีมีฐาน
การผลิตในประเทศ

ทส. (ทธ.)

29. โครงการก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการสอบเทียบเคร่ืองวัด
รังสีแกมมาพลังงานสูง รังสีเอกซ์
 รังสีนิวตรอน รังสีบีตา และ
เคร่ืองส ารวจความเปรอะเป้ือน
ทางรังสี  
1. ออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้างอาคาร 
2. ก่อสร้างอาคาร

           1.5000             45.0000 แนวการด าเนินงาน :
1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังและให้บริการสอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีแกมมาพลังงานสูง
รังสีเอกซ์ รังสีนิวตรอน รังสีบีตา และเคร่ืองส ารวจความเปรอะเป้ือนทางรังสี
2. จัดจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานทางรังสี
3. ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานทางรังสี
ผลผลิต : อาคารปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานทางรังสี
ผลลัพธ์ : สามารถรองรับงานบริการสอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีท่ีครอบคลุมท้ังรังสีแกมมา รังสีเอกซ์ 
รังสีนิวตรอน รังสีบีตา และเคร่ืองส ารวจความเปรอะเป้ือนทางรังสี

สทน.
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30. โครงการปรับปรุง
เคร่ืองจักรกลเพ่ือรองรับกับ
เทคโนโลยีข้ันสูง

1.0000               8.3333            8.3333           8.3333           แนวการด าเนินงาน : 
1 ปรับปรุงเคร่ืองจักรท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน
2 จัดหาเคร่ืองจักรท่ีมีประสิทธภาพสูงเพ่ิมเติม
ผลผลิต : มีเคร่ืองมือท่ีรองรับในการซ่อมบ ารุงและพัฒนาสร้างเคร่ืองมือข้ันสูงท่ีใช้ในงานวิจัย
และบริการ เช่น เคร่ืองเร่งอนุภาคต่างๆ
ผลลัพธ์ : สามารถพัฒนาและสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัยข้ันสูงได้ด้วยตนเองไม่ต้องพ่ึงพา
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ

สทน.

31. โครงการพัฒนาโลหะผสม
นาโนทังสเตนท่ีมีความเสถียรท่ี
อุณหภูมิสูงส าหรับเคร่ือง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน

2.3000               0.9000            0.9000           0.9000           แนวการด าเนินงาน :
1. ศึกษาและสืบค้นข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยอย่างละเอียด
2. เร่ิมต้นด าเนินการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ

ระยะท่ี 1 พัฒนาระบบสปัตเตอริงและระบบเตาอบสุญญากาศ
ระยะท่ี 2 ด าเนินการทดสอบการสร้างฟิล์มบางโลหะผสมทังสเตน
ระยะท่ี 3 พัฒนาระบบสปัตเตอริงเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงขนาดเกรนของฟิล์มบางโลหะผสม

ทังสเตน
3. ศึกษาโครงสร้างของฟิลม์บางโลหะผสมทังสเตนด้วยเทคนิคการเล้ียวเบนของ
รังสีเอ็กซ์ และ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

 ระยะท่ี 1 โครงสร้างของฟิล์มบางโลหะผสมทังสเตนท่ีเตรียมจากเทคนิคสปัตเตอริง
 ระยะท่ี 2 โครงสร้างของฟิล์มบางโลหะผสมทังสเตนหลังอบท่ี 1,100 องศาเซลเซียส

4. สรุปผลและเผยแพร่งานวิจัย

มจธ.
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 ท้ังน้ีกลุ่มวิจัยได้พัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มพัฒนาวัสดุของ Center for Fusion
Science of Southwestern Institute of Physics ประเทศจีน เพ่ือร่วมกันวิจัยและพัฒนา
วัสดุดังกล่าว นอกจากน้ันยังแสวงหาความร่วมมือกับจีนพัฒนาเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันท่ี
จีนก าลังสร้างอยู่ CFETR (Chinese Fusion Engineering Test Reactor) และ International 
Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) ซ่ึงเป็นความร่วมมือในระดับนานาชาติอีก
ด้วย ประกอบกับทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ก าลังจะได้จัดซ้ือ       
เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิชชันขนาด 10 - 15 MW จึงเป็นยุทธศาสตร์ท่ีดีในการใช้เคร่ือง
ปฏิกรณ์น้ี ในการทดสอบวัสดุท่ีได้ท าการสังเคราะห์โดยผ่านศูนย์วิจัยและพัฒนาพลาสมาและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน หรือ Center of Plasma and Nuclear Fusion Technology 
(CPaF) ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)
ผลผลิต : สามารถสร้างฟิล์มบางของโลหะผสมนาโนทังสเตนท่ีมีความเสถียรภาพท่ีอุณภูมิ 1,100
 องศาเซลเซียส มีองค์ความรู้ใหม่ สามารถตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการต่างประเทศจ านวนอย่างน้อย
 3 เร่ือง
ผลลัพธ์ : จากความร่วมมือในศูนย์วิจัยและพัฒนาพลาสมาและพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันในการ
วิจัย เร่ืองการสร้างฟิลม์บางของโลหะผสมนาโนทังสเตน งานวิจัยในโครงการน้ีจะเอ้ือให้ทางกลุ่ม
 มีความสามารถพัฒนาวัสดุส าหรับเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน และจะท าให้ทางศูนย์วิจัย 
จะประสานความร่วมมือในระดับนานาชาติในเร่ืองวัสดุโครงสร้างส าหรับนิวเคลียร์ฟิวชันในระดับ
 นานาชาติในล าดับถัดไป
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32. โครงการพัฒนา
แหล่งก าเนิดอนุภาคนิวตรอน
ขนาดเล็ก

0.5000            0.5000           0.5000           2.5000 แนวทางการด าเนินงาน :
1. ศึกษาและสืบค้นข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยอย่างละเอียด
2. เร่ิมต้นด าเนินการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ

ระยะท่ี 1 พัฒนาระบบสุญญากาศและแหล่งก าเนิดความต่างศักย์ไฟฟ้าสูง
ระยะท่ี 2 ด าเนินการทดสอบระบบการควบคุมพลาสมาในรูปแบบต่างๆ
ระยะท่ี 3 พัฒนาระบบและเพ่ิมปริมาณการเกิดนิวตรอนให้สูงข้ึน

3. การพัฒนาตัวเคร่ืองและแหล่งก าเนิดอนุภาคนิวตรอนให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น
การศึกษาโครงสร้างภายในของวัสดุ
4. สรุปผลและเผยแพร่งานวิจัย
ผลผลิต : เคร่ืองก าเนิดอนุภาคนิวตรอนขนาดเล็กท่ีสามารถเคล่ือนย้ายได้โดยใช้หลักการของ 
Inertial Electrostatic Confinement สามารถตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการต่างประเทศจ านวน
อย่างน้อย 3 เร่ือง และผลิดบุคลากรผู้มีความสามารถด้านน้ีอย่างน้อย 2 คน
ผลลัพธ์ : ได้องค์ความรู้ส าหรับการผลิตเคร่ืองก าเนิดอนุภาคนิวตรอนขนาดเล็ก และความร่วมมือ
ในศูนย์วิจัยและพัฒนาพลาสมาและพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันในการวิจัย

มจธ.

33. โครงการศึกษาและพัฒนา
ระบบการจัดการกักเก็บ 
กากกัมมันตรังสี

1.5000               1.0000            1.0000           1.0000           แนวการด าเนินงาน :
1. ศึกษาและสืบค้นข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยอย่างละเอียด
2. เร่ิมต้นด าเนินการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ

ระยะท่ี 1 พัฒนาแบบจ าลองส าหรับการศึกษาผลกระทบของโครงสร้างวัสดุจากอนุภาค
กัมมันตรังสีในการจัดเก็บกากกัมมันตรังสืตามมาตรฐานปัจจุบัน

ระยะท่ี 2 พัฒนาแบบจ าลองส าหรับการศึกษาผลกระทบของโครงสร้างวัสดุจากอนุภาค
กัมมันตรังสีในการจัดเก็บกากกัมมันตรังสืแบบใหม่ในรูปแบบวัสดุอสัณฐาน

ระยะท่ี 3 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการจัดเก็บกากกัมมันตรังสีแบบต่างๆ
3. พัฒนาการทดลองเพ่ือศึกษาวิธีการจัดเก็บกากกัมมันตรังสืแบบใหม่ในรูปแบบวัสดุอสัณฐาน
และผลของการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเน่ืองมาจากอนุภาคกัมมันตรังสี
4. สรุปผลและเผยแพร่งานวิจัย
ผลผลิต : แบบจ าลองการศึกษาผลกระทบของโครงสร้างวัสดุภายในกากกัมมันตรังสี สามารถ
ตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการต่างประเทศจ านวนอย่างน้อย 3 เร่ือง และผลิดบุคลากรผู้มี
ความสามารถด้านน้ีอย่างน้อย 2 คน
ผลลัพธ์ : ได้องค์ความรู้ส าหรับการจัดการกักเก็บกากกัมมันตรังสืในรูปแบบวัสดุอสัณฐาน และ
ความร่วมมือกับนักวิจัยท้ังภายในและต่างประเทศด้านการจัดเก็บกากกัมมันตรังสี

มจธ.

109 กลยุทธ์ท่ี 4.1



ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ2560 2561 2562 2563 2564 2565 - 2569

งบประมาณ (ล้านบาท)

34. โครงการเคร่ืองต้นแบบ
ระดับอุตสาหกรรมเพ่ือยกระดับ
คุณภาพพลอยคอรันดัมด้วย
เทคนิคล าไอออน ระยะท่ี 2 
จากอุทยานวิทยาศาสตร์ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

2.0000           5.0000               แนวทางการด าเนินงาน : 
1. สร้างเคร่ืองไอออนอิมพลานเตอร์ขนาดกระทัดรัด
2. สร้างหัวจ่ายท่ีผลิตไอออนออกซิเจน
3. ทดสอบและปรับปรุงเพ่ือให้ได้เคร่ืองไอออนอิมพลานเตอร์ต้นแบบระดับอุตสาหกรรม
ผลผลิต : เคร่ืองไอออนอิมพลานเตอร์ท่ียิงไออนออกซิเจนส าหรับการปรับปรุงคุณภาพอัญมณี
ผลลัพธ์ : เคร่ืองไอออนอิมพลานเตอร์ต้นแบบระดับอุตสาหกรรมส าหรับการปรับปรุง
คุณภาพอัญมณี

มช.

35. โครงการเพ่ิมมูลค่าพลอย
ธรรมชาติทัวร์มาลีนสีโทนเข้ม
จากแหล่งไนจีเรียด้วยเทคนิค
พลาสมาส าหรับอุตสาหกรรม 
SMEs  ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

4.5000               แนวการด าเนินงาน : 
1. สร้างและทดสอบเคร่ืองก าเนิดออกซิเจนพลาสมาระดับอุตสาหกรรมส าหรับการปรับปรุง
พลอยเน้ืออ่อนธรรมชาติ
2. ทดลองและเก็บข้อมูลการปรับปรุงพลอยธรรมชาติทัวร์มาลีนสีโทนเข้มจากแหล่งไนจีเรียด้วย
เทคนิคพลาสมา
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/วัสดุศาสตร์/ธรณีฟิสิกส์ แก่
ผู้ประกอบการอัญมณี SME
ผลผลิต : เคร่ืองก าเนิดออกซิเจนพลาสมาระดับอุตสาหกรรมส าหรับการปรับปรุงพลอย 
ฐานข้อมูลการปรับปรุงส าหรับการปรับปรุงพลอยเน้ืออ่อนธรรมชาติด้วยเทคนิคพลาสมา
ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบการอัญมณี SME ท่ีมีความรู้ด้านเทคโนโลยีพลาสมาและการวิเคราะห์
ทางอัญมณี

มช.
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ผลลัพธ์ : 
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  สร้างรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการผลิตสินค้าท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน น าไปสู่ความม่ันคง ย่ังยืนของระบบ
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ซ่ึงจะเป็นแรงขับเคล่ือนส าคัญในการเปล่ียนประเทศให้หลุดพ้นจากกับ
ดักรายได้ปานกลาง สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมอนาคต เช่น วัสดุใน
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ซ่ึงเป็นการรองรับวาระแห่งชาติด้าน Future Technologies 
และ 10 อุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ 
- ผลกระทบต่อภาคการผลิตและธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง  
  องค์ความรู้ท่ีถ่ายทอดให้กับอุตสาหกรรมด้านวัสดุสามารถยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับผู้ผลิตสูงข้ึน และการน าผลการวิจัยและพัฒนาไปผลิต สามารถก่อให้เกิดมูลค่า    
เชิงพาณิชย์ท่ีสูงข้ึน 
- ผลกระทบต่อขีดความสามารถทาง วทน. 
  วัสดุท่ีสามารถทนต่อความร้อนและการชนของนิวตรอนพลังงานสูงภายในเคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์แบบโทคาแมค จะท าให้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย พัฒนา
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัสดุส าหรับเทคโนโลยีพลังงาน
นิวเคลียร์ฟิวชันในภูมิภาคอาเซียน
- ผลกระทบต่อการจ้างงาน
  ก่อให้เกิดการพัฒนาเส้นทางอาชีพ (career path) ของนักวิจัยในประเทศไทย และยังเป็นการ
ยกระดับขีดความสามารถของแรงงานไทยท าให้เกิดการจ้างงานแรงงานท่ีมีทักษะในด้านวัสดุข้ัน
สูง สร้างรายได้ท่ีมากข้ึน

36. โครงการจัดต้ังศูนย์การ
ปรับปรุงคุณภาพอัญมณีด้วย
เทคโนโลยีไอออนอิมพลานเตช่ัน
และพลาสมา

2.0000            2.0000           2.0000           3.0000                      แนวการด าเนินงาน : 
1. เสนอของบประมาณ โดยเฉพาะด้านก าลังคนและการบ ารุงรักษา (เคร่ืองมือและอุปกรณ์  
ส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว)
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/วัสดุศาสตร์/ธรณีฟิสิกส์ แก่
ผู้ประกอบการอัญมณี SME
3. เปิดให้บริการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีด้วยเทคโนโลยีไอออนอิมพลานเตช่ันและพลาสมา ท่ีได้
มาตรฐานสากล
ผลผลิต : จ านวนคร้ังของการอบรม/จ านวนผู้รับการอบรม/มูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนของอัญมณี
ผลลัพธ์ : พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศ    สร้าง
ความเข้มแข็งและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมอัญมณี

มช.
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37. โครงการการพัฒนาระบบ
เคร่ืองเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น
ส าหรับปรับปรุงวัสดุและการ   
วัลคาไนซ์ยางธรรมชาติ      จาก
อุทยานวิทยาศาสตร์ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

2.0000           แนวการด าเนินงาน :
1. ออกแบบและประกอบเคร่ืองเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้นท่ีปรับเปล่ียนค่าพลังงานอิเล็กตรอน
2. ทดสอบและปรับปรุงเพ่ือให้ได้เคร่ืองเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้นในการวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติ
ผลผลิต : เคร่ืองเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้นในการวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติ
ผลลัพธ์ : ระบบเคร่ืองเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้นระดับห้องปฏิบัติการส าหรับปรับปรุงวัสดุและการวัล
คาไนซ์ยางธรรมชาติ

มช.

38. โครงการเพ่ิมมูลค่าพลอย
ธรรมชาติทับทิมและไพลินโดยใช้
เคร่ืองเร่งอนุภาคชนิดล าไอออน
ระดับผู้ประกอบการ SMEs 
ส านักงานกองทุนสนับสนุน  
การวิจัย

1.5000               แนวการด าเนินงาน :
1. ทดสอบและปรับปรุงเพ่ือให้ได้เคร่ืองไอออนอิมพลานเตอร์ต้นแบบระดับอุตสาหกรรม
2. ทดลองและเก็บข้อมูลการใช้เคร่ืองไอออนอิมพลานเตอร์ต้นแบบในการปรับปรุงพลอย
ธรรมชาติทับทิมและไพลิน
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/วัสดุศาสตร์/ธรณีฟิสิกส์ แก่
ผู้ประกอบการอัญมณี SME
ผลผลิต : ฐานข้อมูลการปรับปรุงพลอยธรรมชาติทับทิมและไพลินโดยใช้เทคนิคไอออนอิมพลาน
เตช่ัน
ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบการอัญมณี SME ท่ีมีความรู้ด้านเทคโนโลยีไอออนอิมพลานเตช่ันและการ
วิเคราะห์ทางอัญมณี

มศว. (ผศ. ดวงแข 
บุตรกูล)
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ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน เป็นพลังงานสะอาด ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสี สามารถ
ผลิตพลังงานได้มากกว่าและตลอดเวลา และไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบกับโรงไฟฟ้า
แบบถ่านหินหรือแก๊สธรรมชาติ
เพ่ิมความสามารถการแข่งขันของเอกชนท่ีร่วมโปรแกรม 
เอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมด้านวัสดุ ยกระดับการผลิต  
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า สามารถร่วมกันวิจัยและพัฒนางานทางด้านวัสดุผ่านการสร้างเครือข่าย  
ความเช่ือมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้  
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 สามารถยกระดับความสามารถของบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเช่ือมโยงกับ
ความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 สนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) 

 เน่ืองจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับวัสดุทนความร้อนต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง การท่ีมหาวิทยาลัย
เข้ามาช่วยสนับสนุนในด้านการวิจัยและพัฒนา สามารถเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีรายใหม่ให้มีอัตราเพ่ิมข้ึน

39. โครงการการพัฒนาระบบ
เคร่ืองเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น
ส าหรับปรับปรุงวัสดุและ  
การวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติ  
จากศูนย์ความเป็นเลิศทางฟิสิกส์
 ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ

1.2000               แนวการด าเนินงาน : 
1. ออกแบบและประกอบระบบเคร่ืองเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้นท่ีปรับเปล่ียนค่าพลังงานอิเล็กตรอน
2. ทดสอบและปรับปรุงเพ่ือให้ได้ระบบเคร่ืองเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้นในการวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติ
ผลผลิต : ระบบเคร่ืองเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้นในการวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติ
ผลลัพธ์ : ระบบเคร่ืองเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้นระดับห้องปฏิบัติการส าหรับปรับปรุงวัสดุและ 
การวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติ

มช.
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40. โครงการการปรับปรุง
คุณภาพพลอยคอรันดัมด้วย
เทคโนโลยีไอออนอิมพลานเตช่ัน
 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

1.0000           แนวการด าเนินงาน : 
1. ทดสอบและปรับปรุงเพ่ือให้ได้เคร่ืองไอออนอิมพลานเตอร์ต้นแบบระดับอุตสาหกรรม
2. ทดลองและเก็บข้อมูลการใช้เคร่ืองไอออนอิมพลานเตอร์ต้นแบบในการปรับปรุงพลอยคอรันดัม
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/วัสดุศาสตร์/ธรณีฟิสิกส์ แก่
ผู้ประกอบการอัญมณี SME
ผลผลิต : ฐานข้อมูลการปรับปรุงพลอยคอรันดัมโดยใช้เทคนิคไอออนอิมพลานเตอร์
ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบการอัญมณี SME ท่ีมีความรู้ด้านเทคโนโลยีไอออนอิมพลานเตช่ันและ 
การวิเคราะห์ทางอัญมณี

มช. (ดร.เสวต 
อินทรศิริ)

41. โครงการการวิเคราะห์และ
เพ่ิมคุณภาพสปิเนลด้วยเทคนิค
ล าไอออน (ปีท่ี 2) ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(งบประมาณแผ่นดิน ปี 2560)

0.9800           แนวการด าเนินงาน : 
1. ทดลองและวิเคราะห์การเพ่ิมคุณภาพสปิเนลด้วยเทคนิคล าไอออนเทียบกับการเผาด้วยความ
ร้อน
2. เสนอและตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
ผลผลิต : การเพ่ิมคุณภาพสปิเนลด้วยเทคนิคล าไอออน บทความวิชาการ
ผลลัพธ์ : ฐานข้อมูลการเพ่ิมคุณภาพสปิเนลด้วยเทคนิคล าไอออน

มช.

42. โครงการความร่วมมือกับ
National Synchrotron 
Radiation Research center 
(NSRRC), Taiwan Photon 
Source Project  ประเทศ
ไต้หวัน

แนวการด าเนินงาน :
1. ลงนาม MOU เรียบร้อยแล้ว
2. รับบริจาคเคร่ืองเร่งอนุภาค/ช้ินส่วน/อุปกณ์
ผลผลิต : MOU
ผลลัพธ์ : ความร่วมมือด้านเคร่ืองเร่งอนุภาค

มช.
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43. โครงการจัดหาระบบ
จ าลองการส่ันสะเทือนจาก
แผ่นดินไหว

4.5000            แนวการด าเนินงาน : 
ส่งเสริมให้ประชาชน นักเรียนและผู้สนใจท่ัวไป สามารถรับรู้ มีประสบการณ์จริงและสามารถ
ปฏิบัติตน ให้อยู่รอดปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง หากอาศัยอยู่ในอาคาร จากสถานการณ์จ าลอง
ความส่ันสะเทือนระดับขนาดต่างๆ และเพ่ิมความสนใจและปลูกฝังให้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติตน
ในการหลบภัยขณะเกิดแผ่นดินไหวท่ีถูกต้องตามมาตรฐานท่ีใช้เป็นสากล
ผลผลิต : มีระบบจ าลองการส่ันสะเทือนจากแผ่นดินไหว 1 ระบบ  และสร้างความน่าสนใจใน
การศึกษาดูงานให้กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชน นักเรียนและผู้สนใจท่ัวไป สามารถรับรู้       
มีประสบการณ์จริงและสามารถปฏิบัติตน ให้อยู่รอดปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง 
ผลลัพธ์ :  เป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับภัยด้านแผ่นดินไหวให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป 
สามารถรับรู้ มีประสบการณ์จริงและสามารถปฏิบัติตน ให้อยู่รอดปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง
และมีโอกาสได้ทดลอง ได้สัมผัสจริงถึงการส่ันไหวท่ีเกิดข้ึนจากแผ่นดินไหวระดับความรุนแรง
ต่างๆ สามารถจดจ าและเข้าใจภัยแผ่นดินไหวได้ดีข้ึน และถ่ายทอดประสบการณ์แก่บุคคล
ใกล้ชิดหรือชุมชนได้

ดศ. (โดยกรม
อุตุนิยมวิทยาเป็น

หน่วยงานสนับสนุน)

44. โครงการจัดหาระบบสอบ
เทียบเคร่ืองมือตรวจวัด
แผ่นดินไหว

7.0000            แนวการด าเนินงาน : 
การสอบเทียบ (calibration) เคร่ืองวัดแผ่นดินไหวเพ่ือให้ได้ค่าตอบสนองของเคร่ืองวัดมีค่าตรง
ตามสภาพของเคร่ือง ณ ปัจจุบัน  ซ่ึงสถานีตรวจแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจุบันถูกติดต้ังและใช้งานมาแล้วไม่ต่ ากว่า 8 - 11 ปี โดยไม่มีการสอบเทียบ เช่นเดียวกันกับ
อุปกรณ์ตรวจวัดแผ่นดินไหวของหน่วยงานอ่ืนในประเทศไทยก็ไม่ได้มีการสอบเทียบเพ่ือปรับแก้
ค่าเช่นกัน ดังน้ันการจัดหาระบบสอบเทียบเคร่ืองมือตรวจวัดแผ่นดินไหวจึงมีความจ าเป็นและ
ส าคัญมากเพ่ือประสิทธิภาพการค านวณแผ่นดินไหวของประเทศไทย
ผลผลิต : มีระบบสอบเทียบเคร่ืองมือตรวจวัดแผ่นดินไหว 1 ระบบ  มีห้องทดลอง วิจัย 
ปฏิบัติการ  จ านวนหัววัดท่ีท าการสอบเทียบ  ข้อมูลคล่ืนแผ่นดินไหวท่ีมีคุณภาพดี นักวิจัย
สามารถน าไปใช้ได้  การค านวณหาศูนย์กลางและขนาดแผ่นดินไหวประสิทธิภาพ ความแม่นย า 
ถูกต้อง  เป็นศูนย์กลางการสอบเทียบเคร่ืองมือตรวจแผ่นดินไหวของประเทศไทย และเป็นแหล่ง
ศึกษาดูงานด้านการตรวจวัดแผ่นดินไหว มีความรู้ในการค้นคว้า พัฒนา ผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ   
ในการตรวจแผ่นดินไหว
ผลลัพธ์ :  สามารถสอบเทียบและหาค่าตอบสนองของเคร่ืองมือตรวจแผ่นดินไหวท่ีมีค่าตรงตาม
ความเป็นจริง ท าให้การน าข้อมูลคล่ืนแผ่นดินไหวจากสถานีตรวจแผ่นดินไหวท่ีได้ท าการสอบ
เทียบแล้วไปใช้งาน หรือการศึกษา วิจัยด้านแผ่นดินไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการค านวณ
ศูนย์กลางและขนาดแผ่นดินไหวมีความถูกต้องมากข้ึน บุคลากรมีแหล่งเรียนรู้ ทดลอง ปฏิบัติการ
 ศึกษา วิจัย ค้นคว้า พัฒนา ผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการตรวจแผ่นดินไหวได้ต่อไปในอนาคต

ดศ. (โดยกรม
อุตุนิยมวิทยาเป็น

หน่วยงานสนับสนุน)
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45. โครงการวัดปริมาณรังสี
ด้วยแผ่นวัดปริมาณรังสี
ประจ าตัวบุคคลชนิดโอเอสแอล

0.8000           1.2000               0.3333            0.3333           0.3333           แนวทางการด าเนินงาน : ศึกษาข้อมูลสถานปฏิบัติการรังสีภายในประเทศและจัดท าแผน
ด าเนินการโดยแบ่งประเภทสถานปฏิบัติการรังสีด้านการเกษตร การแพทย์ อุตสาหกรรม และ
ศึกษาวิจัย น าอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีชนิดโอเอสแอล ซ่ึงสามารถวัดปริมาณรังสีได้ท้ังเอกซเรย์ 
แกมมา และนิวตรอน บริเวณพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน และรอบๆพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน เพ่ือจัดท าเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานด้านปริมาณรังสีและเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน
ผลผลิต : ปส. มีข้อมูลพ้ืนฐานปริมาณรังสีท่ีบริเวณพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของสถานปฏิบัติงานรังสี
ครอบคลุมท้ังประเทศ และมีข้อมูลพ้ืนฐานในการก ากับดูแลความปลอดภัยในส่ิงแวดล้อมให้กับ
ประชาชน
ผลลัพธ์ : ปส. ได้รับความเช่ือม่ันในการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์
และรังสี

ปส.

46. โครงการพัฒนาและรักษา
ความร่วมมือเครือข่ายมาตรวัด
รังสีทางชีวภาพอย่างย่ังยืน

0.6900 0.6500 แนวทางการด าเนินงาน : การใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายมากข้ึนของเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์
และรังสีในด้านต่างๆ รวมถึงด้านพลังงานไฟฟ้าจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
ประเทศใกล้เคียง เพ่ือเป็นหน่ึงในกระบวนการสร้างความเช่ือม่ันด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีแก่ผู้ปฏิบัติงานและแก่สาธารณะ ท้ังในประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซียนให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันโครงการน้ี จึงมีแนวความคิดท่ีจะพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย
มาตรวัดรังสีทางชีววิทยาของประเทศไทยอย่างย่ังยืน
ผลผลิต : ประเทศมีมาตรฐานการวัดด้วยมาตรวัดรังสีชนิด dicentric ส าหรับช่วงปริมาณรังสี
แกมมา
ผลลัพธ์ :  มีเคร่ืองมือวัดรังสีทางชีวภาพท่ีได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ

ปส.

47. โครงการวิเคราะห์หาตัว
บ่งช้ีทางชีวภาพเพ่ือการ
ประเมินผลกระทบทางรังสีต่อ
ส่ิงมีชีวิต

1.1700           1.1800               แนวทางการด าเนินงาน : มีการศึกษาผลของรังสีแกมมาจากต้นก าเนิด Co-60 และรังสีเอกซ์ 

ต่อระดับการเกิดความผิดปกติทางโครโมโซมและการถูกท าลายของสารพันธุกรรม ใน 
Epipremnum sp.
ผลผลิต : แผนท่ีปริมาณรังสีจากผลการปรับเทียบปริมาณรังสีจากต้นก าเนิด Co-60 ท่ีโดสเรท 

1.3x10-7 Gy/sec และรังสีเอกซ์ ท่ีโดสเรท 4x10-7 Gy/sec
ผลลัพธ์ : มีเคร่ืองมือวัดรังสีทางชีวภาพท่ีได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ

ปส.
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48. โครงการพัฒนาการวัด
ปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับรังสี
รักษาด้วยอีพีอาร์โดสมิเตอร์

0.1500           แนวทางการด าเนินงาน : 
1.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและศึกษาหาพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมในการวัดปริมาณรังสีดูดกลืน
พร้อมท้ังสร้างกราฟปรับเทียบมาตรฐาน  
2. ตรวจสอบความถูกต้องวิธีการวัดปริมาณรังสีดูดกลืน โดยการสอบกลับไปยังหน่วยงาน
มาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
ผลผลิต : 
1. มีวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
2. ได้พารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมในการวัดปริมาณรังสีดูดกลืน
ผลลัพธ์ : ปส. ได้เป็นหน่วยงานกลางในการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนระดับรังสีรักษา

ปส.

49. โครงการพัฒนาการ
ตรวจวัดรังสีนิวตรอน โดยใช้
เทคนิคการเกิดรอยบนแผ่น    
โพลิเมอร์ CR-39 (POLY-ALLYL

 DIGLYCOL CARBONATE, 
C12H18O7 )ส าหรับงาน
ตรวจสอบ       สถาน
ปฏิบัติการทางรังสี

1.3000           แนวทางการด าเนินงาน : พัฒนากระบวนการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสีให้สะดวก 
คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน
ผลผลิต : ผลการตรวจวัดค่าระดับรังสีท่ีวิเคราะห์โดยเทคนิคการเกิดรอยบนแผ่นโพลิเมอร์  
CR - 39

ผลลัพธ์ : คู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจวัดรังสีนิวตรอนด้วยเทคนิคการเกิดรอยบนแผ่นโพลิเมอร์
CR - 39 ส าหรับการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี

ปส.

50. โครงการพัฒนามาตรฐาน
วัสดุอ้างอิงในตัวอย่างอาหาร
และส่ิงแวดล้อมเพ่ือใช้
ปรับเทียบมาตรฐานการ
ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี
ในส่ิงแวดล้อม

0.2000           0.3000               0.3500            0.3500           0.3500           แนวทางการด าเนินงาน : พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
1.วางแผนคัดเลือกตัวอย่างอาหารและตัวอย่างในส่ิงแวดล้อมท่ีต้องการทดสอบและการใช้
ประโยชน์
2. จัดซ้ือว้สดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์/ วัสดุทดลอง และการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ
3. พัฒนาวิธีการวิเคราะห์ด้วยระบบลิควิดซิลทิลเลช่ัน ( LSC) และวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี
4. ประเมินค่านับวัดปริมาณรังสีด้วยวิธีหาค่าทางสถิติ
5. จัดรายงานสรุปวิธีมาตรฐาน
6. น าเสนอผลงานและเผยแพร่ตีพิมพ์ในเอกสารวิชาการ
ผลผลิต : ค่ามาตรฐานอ้างอิงในตัวอย่างอาหารและส่ิงแวดล้อมท่ีผ่านการทดสอบคุณภาพการ
เตรียมตัวอย่าง
ผลลัพธ์ :  คู่มือปฏิบัติงานตามชนิดสารอ้างอิงและมีสารมาตรฐานท่ีใช้ปรับเทียบประสิทธิภาพ 
(วัดรังสีแกมมา) โดยไม่ต้องส่ังซ้ือ/น าเข้าจากต่างประเทศ

ปส.
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51. โครงการประยุกต์
เทคโนโลยีไอออนบีมและ
นิวเคลียร์ในอุตสาหกรรมอัญมณี
 (อุตสาหกรรม)

0.6666 0.6666 0.6666 แนวทางการด าเนินงาน : จัดท าโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาความความเช่ียวชาญของนักวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน
 และเคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือศึกษา วิจัย ประยุกต์เทคโนโลยีไอออนบีมและนิวเคลียร์ใน
อุตสาหกรรมอัญมณี
ผลผลิต : ให้บริการการปรับปรุงด้วยไอออนบีมแก่ผู้ประกอบการอัญมณีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีตามท้องถ่ินเพ่ือเพ่ิมมูลค่า รวมถึงต่อยอดสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอัญมณี

มช.

52. โครงการพัฒนา
ความสามารถในการทดสอบ
ปริมาณสารกัมมันตรังสีท่ี
สลายตัวให้รังสีแอลฟา เบต้า
และแกมม่าในร่างกายมนุษย์ 
เพ่ือก าหนดเป็นวิธีมาตรฐาน  
 การประเมินค่า
กัมมันตภาพรังสีท่ีได้รับ

1.9 3.0 10.0               แนวทางการด าเนินงาน : พัฒนาความสามารถในการทดสอบปริมาณสารกัมมันตรังสีท่ีสลายตัว
ให้รังสีแอลฟาในร่างกายมนุษย์ พัฒนาความสามารถในการทดสอบปริมาณสารกัมมันตรังสี      
 ท่ีสลายตัวให้รังสี เบต้าในร่างกายมนุษย์ และพัฒนาความสามารถในการทดสอบปริมาณ 
สารกัมมันตรังสีท่ีสลายตัวให้รังสีแกมม่าในร่างกายมนุษย์
1. ศึกษาการใช้และปริมาณกัมมันตภาพรังสีท่ีสลายตัวให้รังสีแอลฟาท้ังหมดท่ีมีการใช้งานใน
ประเทศไทย รวมท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ
2. ประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการในการตรวจวัดหรือวิเคราะห์ ค้นคว้าศึกษาความ
เป็นไปได้ในการวิเคราะห์ และศึกษาวิธีวิเคราะห์สารกัมมันตรังสีเหล่าน้ัน
3. ปรับปรุงพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และรวดเร็วมากข้ึน
ส าหรับการวิเคราะห์ท่ีมีอยู่แล้ว

ปส.

4. ศึกษาทดลองวิธีวิเคราะห์เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์หากยังไม่มีวิธีวิเคราะห์หากยัง
ไม่มีวิเคราะห์สารกัมมันตรังสีเหล่าน้ัน
5. จัดหาอุปกรณ์และสารเคมีท่ีจ าเป็นต้องใช้ส าหรับวิธีวิเคราะห์
6. ทดสอบความใช้ได้ของวิธี (verification methods)
7. ทดสอบความช านาญในการวิเคราะห์ (Proficiency test) ระหว่างห้องปฏิบัติการ กับ
หน่วยงานอ่ืนๆ หรือหน่วยงานต่างประเทศท่ีเป็นท่ียอมรับ
8. ปรับปรุงพัฒนาวิธีการวิเคราะห์หากผลการทดสอบความช านาญ(Proficiency test) ระหว่าง
ห้องปฏิบัติการยังไม่เป็นท่ียอมรับ
9. จัดท าเอกสารวิธีมาตรฐานการวิเคราะห์สารกัมมันตรังสีน้ัน หากผลการทดสอบความช านาญ
(Proficiency test) ระหว่างห้องปฏิบัติการเป็นท่ียอมรับ
10. ส่งเอกสารในข้อ (9) เข้าสู่กระบวนการจัดท าประกาศให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง
ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ส านักงานฯ ประกาศเป็นวิธีมาตรฐานเพ่ือให้กับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทาง
รังสีในหน่วยงานท่ีใช้สารกัมมันตรังสีน้ัน หรือให้กับหน่วยงานท่ีให้บริการตรวจวัดปริมาณรังสี    
 จากภายในร่างกายน าไปปฏิบัติ
11. ปฏิบัติการซ้ าต้ังแต่ข้ันตอน (2) ถึง (9) จนครบสารกัมมันตรังสีท่ีส ารวจไว้ในข้อ (1)
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53. โครงการ การศึกษา
ปริมาณการเปรอะเป้ือนและ   
ฟุ้งกระจายของสารกัมมันตรังสีท่ี
ในสภาพอากาศของประเทศ
ไทยท่ีส่งผลต่อความเส่ียงในการ
ได้รับกัมมันตภาพรังสีและ
สุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน

2.0 2.0 2.0 แนวทางการด าเนินงาน :
1. ศึกษาวิธีการใช้สาร และปริมาณกัมมันตภาพรังสีท้ังหมดของหน่วยงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์
2. ศึกษาอัตราการฟุ้งกระจายท่ีสัมพันธ์กับปริมาณการใช้
3. ศึกษาอัตราการฟุ้งกระจายท่ีสัมพันธ์กับปริมาณการเปรอะเป้ือน
4. ค านวณค่าปริมาณรังสีท่ีได้รับจากการหายใจรับสารกัมมันตรังสีเหล่าน้ันเข้าสู่ร่างกาย
5. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการฟุ้งกระจาย กับปริมาณสารกัมมันภาพรังสีท่ีได้รับเข้าสู่
ร่างกาย
6. เปรียบเทียบค่าขีดจ ากัดอัตราการฟุ้งกระจายสารกัมมันตรังสีในอากาศ (DAC) ตามมาตรฐาน
ของ IAEA เปรียบเทียบกับผลการศึกษาวิจัย
7. ศึกษาความเส่ียงในการได้รับสารกัมมันตรังสีท่ีส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน
8. สรุปผล
9. จัดท ารายงาน
10. ตีพิมพ์เผยแพร่

ปส.

54. โครงการ การทดสอบความ
ใช้ได้ของวิธี (Verification 
method) และการปรับเทียบ
ประสิทธิภาพ(Efficiency 
calibration) การตรวจวัด
ปริมาณไอโอดีน-131 ท่ี
ไทรอยด์ท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย
ต่างๆ ด้วยโมเดลจ าลองรูปคอ

แนวทางการด าเนินงาน :
1. ศึกษารายละเอียดวิธีการทดสอบความใช้ได้ของวิธีตรวจวัด
2. ด าเนินการทดสอบความใช้ได้ของวิธีตามพารามิเตอร์ต่างๆให้เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานท่ีเป็นท่ี
ยอมรับตามรายละเอียดในข้อ (1)
3. สรุปผลการทดสอบ/ปรับปรุงวิธีการทดสอบในส่วนท่ีไม่อยู่ในเกณฑ์
4. สรุปวิธีมาตรฐาน
5. ศึกษาคุณลักษณะของไทรอยด์ในช่วงวัยต่างๆ
6. ปรับเทียบประสิทธิภาพ (Efficiency calibration) การตรวจวัดปริมาณไอโอดีน-131 ท่ี
ไทรอยด์ด้วยโมเดลจ าลองรูปคอ ด้วยหัววัด NaI เตรียมสารรังสีมาตรฐานไอโอดีน-131 ท่ี
เหมาะสมและสัมพันธ์กับไทรอยด์ช่วงวัยต่างๆ โดยให้มีการปรับเปล่ียนระยะห่างระหว่างโมเดล
จ าลองรูปคอกับหัววัดอย่างน้อย 5 ระยะ
7. จัดท ากราฟแสดงความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพการตรวจวัดกับไทรอยด์ช่วงวัยต่างๆ
8. ทดสอบความช านาญในการวิเคราะห์ (Proficiency test) ระหว่างห้องปฏิบัติการ กับ
หน่วยงานอ่ืนๆ หรือหน่วยงานต่างประเทศท่ีเป็นท่ียอมรับ
9. ปรับปรุงพัฒนาวิธีการวิเคราะห์หากผลการทดสอบความช านาญ (Proficiency test)
ระหว่างห้องปฏิบัติการยังไม่เป็นท่ียอมรับ
10. จัดท าเอกสารวิธีมาตรฐานการวิเคราะห์สารกัมมันตรังสีน้ัน หากผลการทดสอบความช านาญ
 (Proficiency test) ระหว่างห้องปฏิบัติการเป็นท่ียอมรับ

ปส.
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11. ส่งเอกสารในข้อ (9) เข้าสู่กระบวนการจัดท าประกาศให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือให้ส านักงานฯประกาศเป็นวิธีมาตรฐานเพ่ือให้กับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี
ในหน่วยงานท่ีใช้สารกัมมันตรังสีน้ัน หรือให้กับหน่วยงานท่ีให้บริการตรวจวัดปริมาณรังสีจาก
ภายในร่างกายน าไปปฏิบัติ
12. จัดท ารายงาน เผยแพร่และตีพิมพ์

55. โครงการเปรียบเทียบการ
ประเมินค่าปริมาณรังสีจาก
ภายในร่างกายด้วยการค านวณ
แบบเดิม (โมเดลใน ICRP 78) 
กับโปรแกรม IMBA
+ โครงการตรวจวัดอัตราการ
ขับถ่ายและการคงอยู่ในร่างกาย
ของคนไทยจากการได้รับ
ไอโอดีน - 131 จากการหายใจ
และการกลืนกินของคนไข้
อาสาสมัครโดยการใช้โปรแกรม 
IMBA (รอจัดต้ังคณะกรรมการ
จริยธรรมของ ปส. ก่อน)

3.0 3.0 แนวทางการด าเนินงาน :
1. ศึกษาวิธีการใช้งานโปรแกรม IMBA จากการป้อนข้อมูลผลการตรวจวัดปริมาณรังสีจาก
ภายในร่างกายรูปแบบต่างๆ
2. ประเมินค่าปริมาณรังสีท่ีได้รับจากข้อมูลในข้อ (a) ตามเส้นทางการได้รับรังสี ด้วยโปรแกรม
IMBA
3. ประเมินค่าปริมาณรังสีท่ีได้รับจากข้อมูลในข้อ (a) ตามเส้นทางการได้รับรังสี จากข้อมูลใน
ICRP 78
4. เปรียบเทียบผลการประเมินค่าปริมาณรังสีท้ัง 2 รูปแบบ
5. สรุปผล
6. จัดท ารายงาน เผยแพร่ และตีพิมพ์

ปส.

56. โครงการจัดท าค่าพ้ืนฐาน
เซลปกติของมนุษย์ด้วยเทคนิค
ต่างๆ

แนวทางการด าเนินงาน :
1. หาเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและจัดท า MOU
2. จัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบจริธรรมการวิจัยในมนุษย์ของปส.
3. ขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
4. ประชุมกลุ่มเครือข่ายวางแผนงานการวิจัย และก าหนดกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัคร
5. เก็บและขนส่งตัวอย่าง
6. วิเคราะห์ความปกติของเซล
7. สรุปผล
8. จัดท ารายงาน ตีพิมพ์ เผยแพร่

ปส.
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57. โครงการศึกษา
Biomarkers ใหม่ๆ ท่ีสามารถ
ประเมินค่าปริมาณรังสีได้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน

แนวทางการด าเนินงาน :
1. ขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2. วางแผนงานการวิจัย และก าหนดกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัคร
3. เก็บและขนส่งตัวอย่าง
4. ศึกษาทดลอง
5. สรุปผล
6. จัดท ารายงาน ตีพิมพ์ เผยแพร่

ปส.

58. โครงการประเมินผล
กระทบจากการก่อสร้าง    
เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยต่อ
ประชาชนและส่ิงแวดล้อม

0.922 0.696             0.696             1.079 แนวทางการด าเนินงาน :
1. ค้นคว้าข้อมูลประกอบการวิจัย และการทบทวนเอกสาร
2. การเก็บตัวอย่างตัวอย่างทางชีวภาพของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนท่ังวไป และตัวอย่าง
ส่ิงแวดล้อม ท้ังก่อนและหลังการเดินเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู 
4. การเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพและตัวอย่างส่ิงแวดล้อม
5. การตรวจวัดหาสารกัมมันตรังสีท่ีปนเป้ือนส่ิงแวดล้อม
6. การตรวจวัดหาปริมาณสารกัมมันตรังสีท่ีผู้ปฏิบัติงานได้รับเข้าสู่ร่างกาย
7. การสร้างกราฟมาตรฐาน Dicentric calibration curve และการตรวจหาความผิดปกติของ
โครโมโซมของผู้ปฏิบัติงาน 
8. การวิเคราะห์ผลการตรวจวัดสารกัมมันตรังสีท่ีปนเป้ือนในส่ิงแวดล้อม
9.การวิเคราะห์และการประเมินการได้รับรังสีเข้าสู่ร่างกายของผู้ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนท่ัวไป
10. สรุปผลการศึกษา จัดท ารายงาน และตีพิมพ์เผยแพร่

ปส.

ผลผลิต : 
1. การด าเนินงานตามแผน
2. การได้รับอนุญาตให้ท าวิจัยในคน
3. ค่านับวัดรังสีจากตัวอย่างชีวภาพและตัวอย่างส่ิงแวดล้อม ท้ังก่อนและหลังการเดินเคร่ือง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
4. ปริมาณรังสีท่ีผู้ปฏิบัติงานและประชาชนท่ัวไปได้รับเข้าสู่ร่างกายท้ังก่อนและหลังการ
เดินเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย 
5. ปริมาณรังสีท่ีปนเป้ือนในส่ิงแวดล้อม ท้ังก่อนและหลังการเดินเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
ผลลัพธ์ : ผลการประเมินค่าปริมาณรังสีและการเปล่ียนแปลงของโครโมโซมของผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชนท่ัวไป และปริมาณรังสีท่ีปนเป้ือนในส่ิงแวดล้อม ท้ังก่อนและหลังการเดินเคร่ือง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  :  การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ท่ี 4.2    : สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์
เป้าหมาย  :  เพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านเกษตร ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอ่ืนๆ
ตัวช้ีวัด     :  1. จ านวนมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

2. จ านวนนวัตกรรมท่ีเกิดจากผลงานวิจัย

ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์

17.8000 18.6000 59.3120 33.5666 33.5666 83.0000 ปส.

กฟผ.

สทน.

มก.

1.1 โครงการประชาสัมพันธ์ระบบ
ก ากับดูแลความปลอดภัยท่ี
เข้มแข็งของประเทศ

4.2000 4.0000 45.7454 20.0000 20.0000 20.0000 แนวทางการด าเนินงาน : ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับระบบการก ากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของ ปส. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง ผ่านส่ือประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรม 
ส่ือออนไลน์   ส่ือส่ิงพิมพ์ และนิทรรศการ เป็นต้น โดยมีกิจกรรมการด าเนินงานดังน้ี
กิจกรรมท่ี 1 : ประชาสัมพันธ์ระบบก ากับดูแลความปลอดภัยท่ีเข้มแข็งของประเทศ
     ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการก ากับดูแลความปลอดภัยในการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี ให้แก่กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้ได้รับใบอนุญาตจาก ปส. ผู้ประกอบการ
ท่ีมีการใช้รังสีและกลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา ส่ือมวลชน และประชาชน
ท่ัวไป ผ่านช่องส่ือรูปแบบต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างกันมากข้ึน อาทิ ส่ือ
อินโฟกราฟิก วิทยุ โทรทัศน์ ส่ิงพิมพ์ ส่ือสังคมออนไลน์ แอพลิเคช่ัน และส่ือทันสมัยตาม
สถานการณ์
ผลผลิต : จ านวนส่ือ/คร้ังของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการก ากับดูแลความปลอดภัย
ในการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
ผลลัพธ์ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความรับรู้และเข้าใจมากข้ึน

2560 2561 2562 2563 2564 2565 - 2569

งบประมาณ (ล้านบาท)
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 2565 - 2569

งบประมาณ (ล้านบาท)

กิจกรรมท่ี 2 : การเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559
ในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์

 เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ผ่านส่ือต่างๆ
 โดยเตรียมข้อมูลค าอธิบายพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 พร้อมท้ัง
กฎหมายล าดับรอง และเสนอจัดซ้ือจัดจ้างบริษัทท่ีรับจัดพิมพ์ส่ือส่ิงพิมพ์
ผลผลิต : หนังสือค าอธิบายกฎหมายพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ของ ปส.
ผลลัพธ์ : ประชาชน พนักงานเจ้าหน้าท่ี บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจศึกษาหาความรู้ สามารถศึกษา
กฎหมายพลังงานนิวเคลียร์และรังสีได้อย่างสะดวกมากข้ึน
กิจกรรมท่ี 3 : โครงการจัดต้ังนิทรรศการถาวรด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
     เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับพลังงานปรมาณู ส าหรับผู้ท่ีมาติดต่อ
ราชการและประชาชนท่ัวไป รวมถึงเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลอ้างอิงทางด้านพลังงานนิวเคลียร์และ
รังสีภายในประเทศ
ผลผลิต : ประเทศไทยมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ด้านปรมาณูของไทย และมีสถานท่ี
จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ทางด้านนิวเคลียร์และรังสี
ผลลัพธ์ : กลุ่มเป้าหมาย สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิง สืบคืน และเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงาน
ปรมาณูได้

1.2 โครงการชวนเด็กไทยใส่ใจ
พลังงาน และโครงการพลังงาน
ไฟฟ้าไทยกับเยาวชนรุ่นใหม่

3.5000 3.5000 3.5000 3.5000 3.5000 17.5000 แนวทางการด าเนินงาน : 

จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนระดับประถมศึกษา โดยให้ความรู้เก่ียวกับเช้ือเพลิงท่ีใช้ในการผลิต

ไฟฟ้า ความรู้และประโยชน์ของรังสี รวมถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ผลผลิต : นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าในเร่ืองของพลังงานไฟฟ้าและรังสีมากข้ึน

ผลลัพธ์ : นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น    

เร่ืองการประหยัดไฟฟ้า รวมถึงน าความรู้ท่ีได้ไปบอกต่อให้กับเพ่ือนและผู้ปกครองได้
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 2565 - 2569

งบประมาณ (ล้านบาท)

1.3 โครงการสร้างความสัมพันธ์
ในชุมชน

4.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000 25.0000 แนวทางการด าเนินงาน : 
1) จ้างผลิตส่ือวิทยุ
2) ด าเนินการส่งเสริมอาชีพในชุมชน
3) จัดโครงการเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้านและชุมชน
4) จัดกิจกรรมเข้าชุมชน
5) ส ารวจการรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า 
พร้อมมีความสัมพันธ์อันดีต่อ กฟผ. เพ่ิมมากข้ึน
ผลลัพธ์ : สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย พร้อมสร้างความเช่ือม่ันและทัศนคติ 
ท่ีดีต่อโรงไฟฟ้าใหม่ของ กฟผ.

1.4 โครงการสร้างความตระหนัก
รู้ด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ส าหรับ
เยาวชนและภาคประชาชน

แนวทางการด าเนินงาน : ด าเนินการจัดกิจกรรม เพ่ือสร้างความรับรู้และเข้าใจในความปลอดภัย

ในการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ให้แก่กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้ได้รับใบอนุญาตจาก ปส. 

ผู้ประกอบการท่ีมีการใช้รังสีและกลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา ส่ือมวลชน 

และประชาชนท่ัวไป ผ่านช่องทางการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมี

ความแตกต่างกันมากข้ึน

ผลผลิต : จ านวนหน่วยงาน/คนท่ีร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง

ผลลัพธ์ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีความตระหนักรู้มากข้ึน

1.5 โครงการเผยแพร่และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการใช้
ประโยชน์ทางด้านนิวเคลียร์

6.0000 7.0000 5.0000 5.0000 5.0000 20.0000 แนวทางการด าเนินกิจกรรม : 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์ให้แก่ประชาชน
2. เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชน
ผลผลิต : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์มากข้ึน
ผลลัพธ์ : ประชาชนสามารถเข้าถึงส่ือต่างๆ เก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์ได้อย่างท่ัวถึง
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 2565 - 2569

งบประมาณ (ล้านบาท)

1.6 โครงการ Nuclear Camp 
สร้างความรู้ทางรังสีและเทคโนโลยี
เพ่ือเยาวชน ของภาควิชารังสี
ประยุกต์และไอโซโทป

0.1000 0.1000 0.0666 0.0666 0.0666 0.5000 แนวทางการด าเนินงาน : 

เยาวชนเป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศ และเป็นอนาคตของประเทศ ดังน้ันการจะสร้าง

ความตระหนักและการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับ

เยาวชน ภาควิชาฯ ตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นในข้อน้ี จึงได้จัดและสนุนสนุนนิสิตของ

ภาควิชาฯ ให้มีการด าเนินกิจกรรม เผยแพร่ความรู้ทางด้านรังสีและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กับ

เยาวชนมาโดยตลอด กว่า 10 ปี แล้ว ซ่ึงมีแนวการด าเนินงานดังน้ี

1. ต้ังคณะท างานเพ่ือด าเนินกิจกรรม

2. เปิดโอกาสให้นิสิตได้ร่วมจัดกิจกรรม สนับสนุนให้ท างานร่วมกัน

3. ประกาศรับสมัครผ่านทางสังคมออนไลน์

4. เปิดการฝึกอบรม

5. สรุปกิจกรรม

6. ประเมินกิจกรรม

ผลผลิต : มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านความรู้ทางด้านรังสีและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ให้กับ

เยาวชนเป็นประจ าทุกปี

ผลลัพธ์ : เยาวชนมีความรู้ทางด้านรังสีและเทคโนโลยีนิวเคลียร์  เพ่ิมมากข้ึน
2. โครงการส่ือประชาสัมพันธ์ด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ

30.3300 7.9084 3.7001 3.7001 3.7001 18.6340

     2.1 โครงการส่ือสาร
สารสนเทศ
          - ผลิต Infographic
เผยแพร่ผ่านส่ือสังคมออนไลน์
          - เผยแพร่ข่าวสาร
เก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์ (สปอต
โฆษณา รายการสนทนา บทความ
 ตัวอักษรว่ิง สารคดี แบน
เนอร์สกู๊ปข่าว เป็นต้น)

30.3300 7.9084 3.7001 3.7001 3.7001 18.6340 แนวทางการด าเนินกิจกรรม : 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์ให้แก่ประชาชน

ประชาสัมพันธ์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศผ่านช่องทางต่างๆ ให้มีความ

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

2. เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และประชาชน

ผลผลิต : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์มากข้ึน

ผลลัพธ์ : ประชาชนสามารถเข้าถึงส่ือต่างๆ เก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์ได้อย่างท่ัวถึง

กปส. (สพป., สนข.

,สทท. สวท.,) 

ปส.

สทน.

กฟผ.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 2565 - 2569

งบประมาณ (ล้านบาท)

3. โครงการพัฒนาหลักสูตรฟิสิกส์
การแพทย์และการถ่ายทอดความรู้
 เทคโนโลยีทางด้านรังสีการแพทย์ 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ

1.7200 1.7200 1.7200 แนวทางการด าเนินการ:
1. ขอผู้เช่ียวชาญ (Visiting professors) ในแต่ละสาขาของฟิสิกส์การแพทย์ ท้ังรังสีรักษา รังสี
วินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สาขาละ 1 ท่าน เป็นเวลา 1 เดือน เพ่ือช่วยประเมินรายวิชา 
การเรียนการสอนของหลักสูตร และช่วยแนะน างานด้านการบริการทางรังสีวิทยา
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรในแต่ละสาขา ไปศึกษาดูงานการเรียนการสอนหลักสูตร
มาตรฐานสากล 
3. ระดมความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิต สมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย ศูนย์มะเร็งและสถาบันทาง
การแพทย์ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประเมินความต้องการท้ังในด้านจ านวนท่ีขาดแคลน 
ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นและต้องการให้เพ่ิมเติม 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประมวลข้อมูลท่ีได้ และความต้องการนักฟิสิกส์ของประเทศ น ามา
ปรับปรุงหลักสูตรให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล และผลิตให้มีจ านวนให้เพียงพอกับระบบบริการ
สุขภาพของประเทศ รวมท้ังของบจัดหาอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการเรียนการสอนและการฝึก
ปฎิบัติงานของนักศึกษา

รพ.รามาธิบดี
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ภาคผนวก ข ค านิยามและสูตรการค านวณตัวชี้วัด 

ภาคผนวก 

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด ค านิยาม/วิธีการค านวณ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(baseline) 

ค่าเป้าหมายรายปี 2560 – 2564 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

เป้าหมาย 1 : เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและพัฒนา
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

จ านวนเร่ืองที่เกิดจากความร่วมมือ
ด้านนิวเคลียร์และรังสีระหว่าง
ประเทศ 

จ านวนเร่ืองที่ได้มีการหารือ/
ประสานงานร่วมกันตัง้แต่ 2 
ประเทศข้ึนไป(มีข้อตกลงร่วมกัน/
เร่ืองที่ประสานร่วมกัน) 

25 23 26 11 12 12 12 73 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทย
ที่เข้าไปมบีทบาทในองค์การ
ระหว่างประเทศ 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญ/เจ้าหนา้ที่ของ
ไทยมีต าแหนง่/ท างานองค์การ
ระหว่างประเทศ เชน่ IAEA 
/CTBTO /APMP 

ผู้เชี่ยวชาญ = 2 
เจ้าหน้าทีป่ระจ า 
IAEA = 3  

2 2 2 2 2 10 

กลยุทธ์ 1.1 : ส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
ร่วมมือด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ในภูมิภาค
อาเซียนนานาประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ 

ตัวชี้วัด (1) : มีโครงการร่วมมือกบั
ประเทศในภูมิภาคอาเซยีน และ
นานาประเทศเพิ่มขึ้น 

จ านวนโครงการที่ด าเนินร่วมกัน
ในกลุ่มประเทศอาเซียนตั้งแต่ 2 
ประเทศข้ึนไปโดยเปรียบเทียบ
จากปีที่ผา่นมา 

3 3 3 3 3 15 

ตัวชี้วัด (2) : ได้รับการสนับสนนุ
งบประมาณจากองค์การระหว่าง
ประเทศ และนานาประเทศเพิ่มขึ้น 

จ านวนงบประมาณที่ได้รับความ
ช่วยเหลือ/สนบัสนนุในการท า
กิจกรรมต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา เช่น การประชุม/สัมมนา 
การฝึกอบรม การวิจัย 

48.2009 53.2777 56.5136 55.2904 57.0000 59.0000 61.0000 288.8040 

กลยุทธ์ 1.2 : ส่งเสริมให้
ประเทศไทยมบีทบาท
ส าคัญในทบวงการพลงังาน
ปรมาณูระหวา่งประเทศ 

ตัวชี้วัด : มีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายและมาตรการตา่งๆ ของ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวา่ง
ประเทศมากข้ึน 

จ านวนกิจกรรม/ประเด็นตา่งๆ/
ข้อเสนอแนะ ที่ประเทศไทยเข้าไป 
มีบทบาท/ก าหนดนโยบายใน
IAEA 

5 5 11 11 11 11 11 55 
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด ค านิยาม/วิธีการค านวณ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(baseline) 

ค่าเป้าหมายรายปี 2560 – 2564 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 

เป้าหมาย 2 : การก ากับ
ดูแลที่มีความปลอดภัย 
ความมั่นคงปลอดภัยและ
การพิทักษ์ความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
(3s) เป็นไปตามแนวทาง
ของ IAEA 

ร้อยละความส าเร็จในการก ากับ
ดูแลที่มีความปลอดภัย ความมัน่คง
ปลอดภัยและการพทิักษ์ความมัน่คง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3s) ตาม
แนวทางของ IAEA 

ระดับความส าเร็จของกิจกรรมที่
ด าเนินการส าเร็จตามหลัก 3S 
ตามที่ IAEA ก าหนด 
ระดับ 1 = มีแผนด าเนินงาน 
ระดับ 2 = ด าเนินการตามแผน 
ระดับ 3 = ด าเนินงานตาม
แนวทางมาตรฐาน IAEA 
ระดับ 4 = เสนอขอประเมิน
มาตรฐานตามแนวทาง IAEA 
ระดับ 5 = ผ่านการประเมินตาม
แนวทาง IAEA 

ด าเนินงานตาม
มาตรฐาน IAEA 

3 3 4 4 5 19 

กลยุทธ์ 2.1 : บังคบัใช้
กฎหมายระเบียบ 
มาตรการ แนวทาง 
โครงสร้างหลักการบริหาร
และมาตรฐานการก ากบั
ดูแลความปลอดภัยจาก
การใช้พลังงานนิวเคลียร์
อย่างมีประสทิธิผล 

ตัวชี้วัด (1) : ประชาชนมีความ
เชื่อมั่นจากการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยเพิ่มข้ึน 

จ านวนประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสีมี
ความมั่นใจ/เชื่อถือ จากการก ากับ
ดูแลมากข้ึน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด ค านิยาม/วิธีการค านวณ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(baseline) 

ค่าเป้าหมายรายปี 2560 – 2564 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

ตัวชี้วัด (2) : มีหน่วยงานกระท าผิด
ตามพระราชบัญญัตพิลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
ลดลง 

สถานประกอบการทางนิวเคลียร์
และรังสีกระท าผิดตามพระราช 
บัญญัติพลงังานนิวเคลียร์เพื่อสนัติ
พ.ศ. 2559 ลดลงจากปีทีผ่่านมา 
(ส ารวจจากปริมาณคดีที่มีการ
ฟ้องร้องต่อศาล) 

2 2 2 2 2 10 

กลยุทธ์ 2.2 : พัฒนา
ศักยภาพก ากับดูแลความ
ปลอดภัยและระบบเฝา้
ระวังภัยด้านนิวเคลียร์และ
รังสีตามมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัด (1) : เปน็ศูนย์กลางดา้น
มาตรวิทยารังสีในภูมิภาคอาเซียน 

ประเทศไทยได้ร่วมกิจกรรมด้าน
มาตรวิทยาทางรังสีในอาเซียน 
เช่น มีศูนย์ฝึกอบรม มีผู้เชี่ยวชาญ
ของไทย ได้รับเงนิสนับสนุนจาก 
IAEA 

10 10 10 10 10 50 

ตัวชี้วัด (2) : เปน็ศูนย์กลางดา้น
การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อม
รองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรแ์ละ
รังสีในภูมิภาคอาเซียน 

ประเทศไทยได้ร่วมกิจกรรมด้าน
การเฝ้าระวังและเตรียมความ
พร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน เชน่ 
มีศูนย์ฝึกอบรม มีผู้เชี่ยวชาญของ
ไทย ได้รบัเงินสนับสนนุจาก IAEA 

10 10 10 10 10 50 
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด ค านิยาม/วิธีการค านวณ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(baseline) 

ค่าเป้าหมายรายปี 2560 – 2564 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

เป้าหมาย 3.1 : เพิ่ม
ศักยภาพและอัตราก าลงั
บุคลากรด้านนิวเคลียร์
และรังส ี

จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีเพิ่มข้ึนร้อยละ 

จ านวนบุคลากรด้านนิวเคลียร์
และรังสีที่เพิ่มขึ้น 
- ด้านการเกษตร 
- ด้านโภชนาการ 
- ด้านการแพทย ์
- ด้านเทคนิคทางพลงังานนิวเคลียร์ 

- - 5 5 5 5 5 25 

จ านวนผู้ใชบ้ริการโครงสร้างพื้นฐาน
ทางนวิเคลียร์และรังส ี

กลยุทธ์ 3.1 : ผลิตและ
พัฒนาบุคลากรด้าน
พลังงานนวิเคลียร์ 

ตัวชี้วัด :จ านวนบุคลากรด้าน
นิวเคลยีร์และรงัสีที่มีขีดความสามารถ
เพิ่มข้ึนและเป็นทีย่อมรับในระดบั
นานาชาต ิ

จ านวนบุคลากรทางด้านนิวเคลยีร์
และรังสีทีไ่ด้รับการพฒันา
(ฝึกอบรม/วิจัย/สัมมนา/ผูน้ า)และ
มีศักยภาพที่ได้รับการยอมรับจาก
นานาชาติ (เปน็ผู้เชีย่วชาญทีไ่ดร้ับ
การขึ้นทะเบียนจาก IAEA) 

2,700 3,839 6,373 2,300 2,300 2,300 2,300 15,573 

เป้าหมาย 3.2 : พัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานด้าน
พลังงานนวิเคลียร์และรังสี 

จ านวนห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 

จ ำนวนห้องปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้อง
ที่ได้รับกำรพฒันำให้ได้มำตรฐำน
ตำมแผนงำน/โครงกำรใน
แผนปฏบิัติกำรฯ 

- - 2 2 2 2 2 10 

กลยุทธ์ 3.2 : พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
กิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

ตัวชี้วัด (1) : มีห้องปฏิบตัิการและ
เครื่องมือที่มีมาตรฐานสากลเพิม่ขึ้น 
(ห้อง) 

จ านวนห้องปฏิบัติการที่
ด าเนินการตามมาตรฐาน
IAEA/ISO เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

- - 2 2 2 2 2 10 



131

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด ค านิยาม/วิธีการค านวณ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(baseline) 

ค่าเป้าหมายรายปี 2560 – 2564 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

ตัวชี้วัด (2) : จ านวนงานวิจัย    
ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทีส่ามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 

จ านวนงานวิจัย (ที่อยู่ในระบบ
การวิจัยของประเทศหรือ
ต่างประเทศ) ทางนิวเคลียร์และ
รังสีที่น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึน
เปรียบเทียบจากปีที่ผา่นมา 

- - 5 5 5 5 5 25 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 

เป้าหมาย 4 : เพิ่มศักยภาพ
ด้านการวิจัยและพฒันา
เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
นิวเคลียร์ในด้านเกษตร 
ด้านอาหารและโภชนาการ 
ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข และดา้นอ่ืนๆ  

จ านวนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากการค านวณ
มูลค่าเศรษฐกิจที่เกิดจากกิจกรรม
ที่ด าเนินการทางนิวเคลียร์และ
รังสี 

- - ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
25 

จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจาก
ผลงานวิจัย 

กลยุทธ์ 4.1 : ส่งเสริม
การใช้พลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสนับสนุนการพฒันา
ประเทศอย่างยั่งยนื 

ตัวชี้วัด : มูลค่าทางเศรษฐกิจจาก
การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพิ่มขึ้น
(ร้อยละที่เพิ่มขึ้น) 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากการค านวณ
มูลค่าเศรษฐกิจที่เกิดจากกิจกรรม
ที่ด าเนินการทางนิวเคลียร์และ
รังสี 

- - ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
25 

กลยุทธ์ 4.2 : สร้างความ
ตระหนักและเผยแพร่
ความรู้ดา้นพลงังานนิวเคลียร ์

ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความเข้าใจ
และตระหนักความส าคัญของ
พลังงานนวิเคลียร์เพิ่มมากข้ึน (คน) 

จ านวนประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
นิวเคลียร์และรังสีมากข้ึน 

250 8,250 2,395 300 300 300 300 3,595 



ภาคผนวก ค 

อักษรย่อและชื่อหน่วยงาน 
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 อักษรย่อ ชื่อหน่วยงาน 
กข. กรมการข้าว 
กต. กระทรวงการต่างประเทศ 
กปส. กรมประชาสัมพันธ์ 
กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
กวก. กรมวิชาการเกษตร 
กสก. กรมส่งเสริมการเกษตร 
กสร. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กห. กระทรวงกลาโหม 
คต. กรมการค้าต่างประเทศ 

จุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ดศ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ททษ. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปส. ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
ปศ. กรมปศุสัตว์ 
พน. กระทรวงพลังงาน 
พณ. กระทรวงพาณิชย์ 

ภาคเอกชน ภาคเอกชนที่มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์ 
มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มจธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มท. กระทรวงมหาดไทย 
มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มร.สน. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
มทษ. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มทส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มธ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มนพ. มหาวิทยาลัยนครพนม 
มบ. มหาวิทยาลัยบูรพา 
มมส. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มศว. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รพ. โรงพยาบาล 
รพธ. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา) 
วช. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ภาคผนวก ค อักษรย่อและชื่อหน่วยงาน



แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 

133

 อักษรย่อ ชื่อหน่วยงาน 
วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ 
สคก. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สทท. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
สทน. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สธ. กระทรวงสาธารณสุข 

สมช. ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
สวท. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
สซ. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
สจล. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ส านักงาน ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
อก. กระทรวงอุตสาหกรรม 
อส. ส านักงานอัยการสูงสุด 



ภาคผนวก ง 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
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1. เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ประธานอนุกรรมการ 

2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณชัยวัฒน์  ต่อสกุลแก้ว
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์)

อนุกรรมการ 

3. ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุกรรมการ 

4. ผู้แทนกระทรวงกลาโหม อนุกรรมการ 

5. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ อนุกรรมการ 

6. ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุกรรมการ 

7. ผู้แทนกระทรวงพลังงาน อนุกรรมการ 

8. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ 

9. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ 

10. ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม อนุกรรมการ 

11. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุกรรมการ 

12. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ 

13. ผู้แทนส านักงบประมาณ อนุกรรมการ 

14. ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ 

15. ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ 

16. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อนุกรรมการ

17. ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์) อนุกรรมการ 

18. ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางวิทยาศาสตร์การเกษตร)

อนุกรรมการ 

19. ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล
(ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางการแพทย์)

อนุกรรมการ 

20. ผู้อ านวยการส านักที่ได้รับมอบหมายส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

21. เจ้าหน้าที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ 

22. เจ้าหน้าที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ        

ภาคผนวก ง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ

รายช่ือคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ



ภาคผนวก จ 

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการของนโยบายและ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 
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1. รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ประธานกรรมการ 

2. รองผู้อ านวยการ (วิชาการ) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)

อนุกรรมการ 

3. ที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 

4. หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 

5. ผู้อ านวยการกองจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3 ส านักงบประมาณ อนุกรรมการ 

6. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ อนุกรรมการ 

7. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ

อนุกรรมการ 

8. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อนุกรรมการ 

9. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

10. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ 

11. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ภาคผนวก จ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569

รายช่ือคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ



ภาคผนวก ฉ 

รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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รายช่ือหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุม 
“การสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569” 
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. 

1. กรมการขนส่งทางบก

2. กรมการข้าว

3. กรมการค้าต่างประเทศ

4. กรมการแพทย์

5. กรมควบคุมมลพิษ

6. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

7. กรมชลประทาน

8. กรมทรัพยากรน้ า

9. กรมทางหลวง

10. กรมธุรกิจพลังงาน

11. กรมประชาสัมพันธ์

12. กรมประมง

13. กรมปศุสัตว์

14. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

15. กรมวิชาการเกษตร

16. กรมวิทยาศาสตร์บริการ

17. กรมศุลกากร

18. กรมส่งเสริมการเกษตร

19. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

20. กรมองค์การระหว่างประเทศ

21. กรมอนามัย

22. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

ภาคผนวก ฉ รายช่ือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



  

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 

137 

23. กรมอุตุนิยมวิทยา 

24. กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ 

25. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

26. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

27. ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย 

28. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

29. มหาวิทยาลัยนเรศวร 

30. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

31. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

32. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

33. มหาวิทยาลัยมหิดล 

34. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

35. ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

36. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

37. ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

38. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 

39. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

40. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

41. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

42. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

43. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

44. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

45. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

46. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 

47. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

48. สมาคมการทดสอบโดยไม่ท าลายแห่งประเทศไทย 

49. สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย 

50. สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
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51. สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย 

52. สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย 

53. ส านักงานข่าวกรองแห่งชาติ 

54. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

55. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

56. ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

57. ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

58. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

59. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

60. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

61. ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

62. ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 

63. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

64. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

65. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

66. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุม 
“การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 ” 
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. 

 
1. กรมการข้าว 

2. กรมการค้าต่างประเทศ 

3. กรมประชาสัมพันธ์ 

4. กรมพัฒนาที่ดิน 

5. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

6. กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

7. กรมส่งเสริมการเกษตร  

8. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

9. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

10. กรมหม่อนไหม 

11. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

12. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

13. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

14. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

15. มหาวิทยาลัยทักษิณ 

16. มหาวิทยาลัยมหิดล 

17. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

18. โรงพยาบาลราชวิถี 

19. โรงพยาบาลรามาธิบดี 

20. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

21. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

22. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

23. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 

24. สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

25. ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุม 
“การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 ” 
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. 

 
1. กรมประชาสัมพันธ์ 
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
3. มหาวิทยาลัยมหิดล 
4. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0 2579 5230, 0 2596 7600 

โทรสาร 0 2561 3013 
www.oap.go.th 
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