
กำหนดการ  
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ปส. ทางด้านนิวเคลียร์และรังสี” 

รุ่นที่ 5 
ตั้งแต่วันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2563   

ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. สทน. และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 
วัน/เวลา หัวข้อบรรยาย ดำเนินการ หมายเหตุ 

กิจกรรมวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. / สทน. 
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม กฝป.  
08.30 - 09.00 น. พิธีเปิดการฝึกอบรม ลปส. 

ประธานเปิดงาน 
 

09.00 - 10.00 น. กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “ศึกษาบทบาท ภารกิจ
หน้าที่ของ ปส.” 

ดร.กิตติ์กวิน  
อรามรุญ 

 

10.00 - 12.00 น. กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมกรณี
เหตุฉุกเฉินทางนวิเคลียร์และรังสี” 

ดร.กิตติ์กวิน  
อรามรุญ 

 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั   
13.00 - 14.30 น. ศึกษาดูงานเยี่ยมชมภารกิจ สทน. 

- เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย 
- การผลิตไอโซโทปรังสี 
- การจัดการกากกัมมันตรังส ี

วิทยากร สทน.  

14.30 – 16.00 น. ศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางรังสีของ ปส. 
- ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ 
(Secondary Standard Dosimetry Laboratory : 
SSDL) 
- ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์
และรังสี (Nuclear Forensic Laboratory) 
- ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังส ี(Radioecology 
Laboratory) 
- ห้องปฏิบัติการมาตรวัดรังสทีางชีวภาพ 
(Biological Dosimetry Laboratory) 
- ศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสีแห่งชาต ิ

วิทยากร ปส.  

 

วัน/เวลา หัวข้อบรรยาย ดำเนินการ หมายเหตุ 
กิจกรรมวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 
06.00 - 07.00 น. ผู้เข้าอบรมพร้อมกัน ณ ปส.   
07.00 - 10.00 น. เดินทางสู่ โรงเรียนนายร้อย จปร.   
10.00 - 12.00 น. กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัยให้กับตนเอง วิทยากร จปร.  
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั   
13.00 - 17.00 น. กิจกรรมผจญภัยรวมใจเป็นหนึ่ง วิทยากร จปร.  
17.00 - 19.00 น. อาบนำ้ / รับประทานอาหารเยน็   
19.00 – 19.40 น. ถ่ายทอดแนวทางการปฏบิัติงานด้านตา่ง ๆ ที่

เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตงิานให้แก่ข้าราชการ             
และพนักงานราชการ ปส. 

นางสาวกรรณิกา 
มณีวรรณ ์

 

19.40 – 21.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  วิทยากร จปร.  
 

/วัน/เวลา... 

https://www.facebook.com/atoms4peaceThailand/videos/1054265234653908/


-2- 
 

วัน/เวลา หัวข้อบรรยาย ดำเนินการ หมายเหตุ 
กิจกรรมวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 
06.00 - 08.00 น. ออกกำลังกาย / ทำภารกิจส่วนตัว   
08.00 - 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า   
09.00 - 12.00 น. กิจกรรมระดมความคิดเห็น  วิทยากร จปร.  
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 - 17.00 น. กิจกรรมโรยตัวจากหน้าผาจำลอง  วิทยากร จปร.  
17.00 - 19.00 น. อาบน้ำ / รับประทานอาหารเย็น   
19.00 - 21.00 น. กิจกรรมรอบกองไฟ วิทยากร จปร.  

 
 

วัน/เวลา หัวข้อบรรยาย ดำเนินการ หมายเหตุ 
กิจกรรมวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 
06.00 - 08.00 น. ออกกำลังกาย / ทำภารกิจส่วนตัว   
08.00 - 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า   
09.00 - 12.00 น. กิจกรรมศิลปะป้องกันตัว วิทยากร จปร.  
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 - 15.00 น. สรุปผลการเข้าร่วมฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมฯ  
15.00 น. เดินทางกลับ ปส.   

 

หมายเหตุ   กำหนดการและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
สัมภาระที่ต้องเตรียม สำหรับกิจกรรม ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 
1. ชุดสำหรับกิจกรรมผจญภัย 3 ชุด (ควรเป็นเสื้อแขนยาว/กางเกงขายาว) 
2. ชุดลำลอง / ชุดออกกำลังกาย 
3. หมวก 
4. ปลอกแขน 
5. รองเท้าผ้าใบ หรือ รองเท้ายาง สำหรับกิจกรรมผจญภัย 
6. รองเท้าแตะ 
7. ยาประจำตัวบุคคล (สำหรับท่านที่มีโรคประจำตัว) 


