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ระเบียบสำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
ว่ำด้วยกำรรับรองหลักสูตรกำรฝึกอบรมทีเ่ กี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงรังสี
พ.ศ. 2565
อำศัยอำนำจตำมควำมในข้อ ๓ (๑) (ข) และ (๒) (ข) และ (๓) (ก) (ข) แห่งกฎกระทรวง
กำหนดกำรแบ่งระดับ กำรกำหนดคุณวุฒิ และกำรอนุญำตเป็นเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรั ง สี
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบมำตรำ ๒๔ แห่งพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ เลขำธิกำรสำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ จึง ออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบสำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ ว่ำด้วยกำรรับรองหลักสูตร
กำรฝึกอบรมที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงรังสี พ.ศ. 2565”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“หลักสูตร” หมำยควำมว่ำ หลักสูตรกำรฝึกอบรมที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงรังสี
“หน่วยงำน” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนของรัฐหรือเอกชน ที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคล
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ
“สำนักงำน” หมำยควำมว่ำ สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
“เลขำธิกำร” หมำยควำมว่ำ เลขำธิกำรสำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
ข้อ 4 หลั ก สู ต รที่ ขอรั บกำรรับ รองได้ จะต้ อ งมี เ นื้อ หำวิช ำที่ ผู้ รับ กำรฝึก อบรมสำมำรถ
น ำควำมรู้ จ ำกกำรฝึ ก อบรมไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นกำรปฏิ บั ติ ง ำน กำรทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถ
และด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันอันตรำยและควำมปลอดภัยทำงรังสี
หลักสูตรที่ขอรับกำรรับรองแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
(๑) ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
(๒) ประเภทเครื่องกำเนิดรังสี
(๓) ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี
หลักสูตรแต่ละประเภทตำมวรรคสองแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
(๑) ระดับต้น
(2) ระดับกลำง
(3) ระดับสูง
ข้อ 5 กำรรับรองหลักสูตรให้พิจำรณำว่ำหลักสูตรที่ขอกำรรับรองนั้นอย่ำงน้อยต้องมีเนื้อหำ
ครอบคลุมหัวข้อวิชำและระยะเวลำฝึกอบรมตำมที่กำหนดท้ำยระเบียบนี้
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ข้อ 6 หน่วยงำนที่มีควำมประสงค์ขอรับกำรรับรองหลักสูตรจะต้องยื่นเรื่องขอรับกำรรับรอง
หลักสูตรต่อสำนักงำน พร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้
(1) เอกสำรแสดงรำยละเอียดของหลักสูตรที่ขอรับกำรรับรอง จะต้องประกอบด้วย
ข้อมูลพื้น ฐำน ได้แ ก่ หลักกำรและเหตุผล วัต ถุประสงค์ คณะผู้จัด ทำหลักสูตร ข้อมูลคุณสมบัติ
วิทยำกร คุณสมบัติผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เกณฑ์กำรพิจำรณำได้รับวุฒบิ ัตรหรือประกำศนียบัตร สถำนที่
ฝึกอบรมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับฝึกภำคปฏิบัติ เป็นต้น พร้อมทั้งให้ผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิตบิ คุ คล
รับรองควำมถูกต้องของเอกสำร
(2) สำเนำหนังสือกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิชำกำรเพื่อตรวจทำนและตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของเนื้อหำ ข้อมูล ข้อควำมและภำษำตำมหลักวิชำกำร
(3) กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลในวรรณกรรมทำงวิชำกำร รวมทั้งวรรณกรรม
ทำงวิชำกำรนั้นไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
(4) เนื้ อหำของแต่ละวิชำมีกำรปรับปรุงให้ทันสมัย สอดคล้องกับข้อมูลวิชำกำร
เทคโนโลยี กฎหมำยและกฎระเบียบปัจจุบันในกรณียื่นเรื่องขอต่ออำยุกำรรับรองหำกมีกำรปรับปรุง
เนื้อหำจำกเดิมที่เคยได้รับกำรรับรอง จะต้องแสดงกำรเปรียบเทียบกับเนื้อหำเดิม
(5) ข้อมูลเอกสำรอ้ำงอิง
(6) รำยงำนสรุปเปรียบเทียบเนื้อหำวิชำที่ขอกำรรับรองกับเนื้อหำวิชำกำรทดสอบ
ควำมรู้ควำมสำมำรถเพื่อขอรับใบอนุญำตเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ
ที่กำหนดท้ำยประกำศสำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ เรื่อง กำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี พ.ศ. 2563
ตำมแบบรำยงำนสรุปเปรียบเทียบเนื้อหำวิชำที่ขอกำรรับรองกับเนื้อหำวิชำตำมแนบท้ำย พร้อมระบุ
หลักสูตรที่ขอรับกำรรับรองเอกสำรหลักฐำนตำมวรรคหนึ่งต้องอยู่ในรูปแบบเอกสำรกระดำษและรูปแบบ
ไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Portable Document Format หรือ PDF) ที่มีควำมละเอียดอย่ำงน้อย
๑๕๐ จุด ต่อตำรำงนิ้ว (DPI)
ข้อ 7 เมื่อสำนักงำนได้รับเรื่องขอรับกำรรับรองหลักสูตรแล้ว ให้ตรวจสอบรำยละเอียด
ของเอกสำรหลักฐำนว่ำมีควำมถูกต้องและครบถ้วนตำมข้อ 6 หรือไม่
ภำยในสำมสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ เรื่ อ งและเอกสำรหลั ก ฐำนกำรขอรั บ กำรรั บ รอง
หำกสำนักงำนเห็นว่ำรำยละเอียดในเรื่องขอรับกำรรับรองหลักสูตร เอกสำร หรือหลักฐำนไม่ถูกต้องหรือ
ไม่ครบถ้วน ให้สำนักงำนแจ้งเป็นหนังสือให้หน่วยงำนผู้ขอรับกำรรับรองหลักสูตรแก้ไขเพิ่มเติม และ
จัดส่งเรื่องกำรขอรับกำรรับรองหลักสูตร เอกสำร หรือหลักฐำนให้ถูกต้องและครบถ้วน
ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงำนผู้ ขอรั บกำรรับ รองหลั กสู ต รไม่ แก้ ไขเพิ่ ม เติม หรือ จั ด ส่ ง เรื่ อ งกำรขอรับ
กำรรับรอง เอกสำร หรือหลักฐำนให้ถูกต้องและครบถ้วนภำยในกำหนดเวลำตำมวรรคสอง ให้ถือว่ำ
หน่วยงำนละทิ้งเรื่องกำรขอรับกำรรับรองหลักสูตร และให้สำนักงำนแจ้งเป็นหนังสือให้หน่วยงำนผู้ขอรับ
กำรรับรองหลักสูตรทรำบ
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ข้อ 8 ให้สำนักงำนพิจำรณำเรื่องขอรับกำรรับรองหลักสูตรพร้อมเอกสำรหลักฐำนให้แล้วเสร็จ
ภำยในเก้ ำ สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ เอกสำรครบถ้ ว น ถ้ ำ มี เ หตุ จ ำเป็ น ไม่ อ ำจพิ จ ำรณำให้ แ ล้ ว เสร็ จ
ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ให้สำนักงำนมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงำนผู้ขอรับกำรรับรองหลักสูตรทรำบก่อน
ครบกำหนดเวลำดังกล่ำวในกำรนี้ ให้ขยำยระยะเวลำพิจำรณำออกไปได้ไม่เกินสำมสิบวันนับแต่วันที่
ครบกำหนดเวลำดังกล่ำว
เมื่อสำนักงำนพิจำรณำแล้วเสร็จให้ดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่เ ลขำธิกำรมีคำสั่ งรับรองหลั กสู ต ร ให้ แ จ้ งคำสั่ งดังกล่ำวเป็น
หนังสือให้หน่วยงำนที่ได้รับกำรรับรองหลักสูตรทรำบ และประกำศชื่อหน่วยงำนที่ได้รับกำรรับรอง
หลักสูตรนั้นให้ประชำชนทรำบทั่วกันด้วย
(๒) ในกรณีที่เลขำธิกำรมีคำสั่งไม่รับรองหลักสูตร ให้แจ้งคำสั่งดังกล่ำวเป็น
หนังสือให้หน่วยงำนผู้ขอรับกำรรับรองหลักสูตรทรำบ ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลของกำรไม่รับรองหลักสูตร
รวมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์กำรยื่น คำอุทธรณ์ และระยะเวลำสำหรับกำรอุทธรณ์ให้หน่วยงำนผู้ ข อรั บ
กำรรับรองหลักสูตรทรำบด้วย หำกหน่วยงำนผู้ขอรับกำรรับรองหลักสูตรไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของเลขำธิกำร
ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรได้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกำหนด
ข้อ 9 กำรรับรองหลักสูตรมีอำยุตำมที่กำหนดในคำสั่งรับรองหลักสูตรแต่ต้องไม่เกิ นห้ำปี
และอำจขอต่ออำยุกำรรับรองหลักสูตรได้ครั้งละไม่เกินห้ำปี
หน่วยงำนที่ได้รับกำรรับรองหลักสูตรที่ประสงค์ต่ออำยุกำรรับรองหลักสูตร จะต้องขอต่ออำยุ
กำรรับรองหลักสูตรภำยในเก้ำสิบวันแต่ไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันก่อนหลักสูตรที่ได้รับกำรรับรองสิ้นอำยุ
โดยจะต้องมีกำรทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรรวมทั้งเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมด้วยอีกทั้งให้นำควำม
ในข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ มำใช้บังคับแก่กำรพิจำรณำต่ออำยุกำรรับรองหลักสูตร
โดยอนุโลม
ข้อ 10 กรณีที่หน่วยงำนผู้ขอรับกำรรับรองหลักสูตรได้ยื่นเรื่องขอรับรองหลักสูตรแล้วไว้ก่อน
วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่ำเป็นกำรยื่นเรื่องขอรับรองหลักสูตรตำมระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ 27 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖5
เพิ่มสุข สัจจำภิวฒ
ั น์
เลขำธิกำรสำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

หัวข้อวิชาและระยะเวลาฝึกอบรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี
การฝึกอบรมต้องมีเนื้อหาตามหัวข้อวิชาที่กาหนดตามตารางหัวข้อวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
และมีระยะเวลาการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ประเภทเครื่องกาเนิดรังสี
ต้องฝึกอบรมภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง
การฝึกอบรมภาคทฤษฎีตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องครอบคลุมเนื้อหาหัวข้อวิชาภาคบังคับและ
วิชาเฉพาะตามตารางหัวข้อวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
หลักสูตรการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง จัดเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทาง
รั ง สี ที่ ผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมสามารถใช้ ป ระกอบคุ ณ วุ ฒิ ต ามข้ อ 3.กฎกระทรวงก าหนดการแบ่ ง ระดั บ
การกาหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ..๒๕๖๓ สาหรั บ เจ้ า หน้ า ที่
ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ประเภทเครื่องกาเนิดรังสี ได้
2. หลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
ต้องฝึกอบรมภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
การฝึกอบรมภาคทฤษฎีตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องครอบคลุมเนื้อหาหัวข้อวิชาภาคบังคับและ
วิชาเฉพาะตามตารางหัวข้อวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
หลักสูตรการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง จัดเป็นหลักสูตรการฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ทาง
รั ง สี ที่ ผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมสามารถใช้ ป ระกอบคุ ณ วุ ฒิ ต ามข้ อ 3.กฎกระทรวงก าหนดการแบ่ ง ระดั บ
การกาหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ..๒๕๖๓ สาหรั บ เจ้ า หน้ า ที่
ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี ได้
3. หลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและ
เครื่องกาเนิดรังสี ต้องฝึกอบรมภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง
การฝึกอบรมภาคทฤษฎีตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องครอบคลุมเนื้อหาหัวข้อวิชาของระดับต้น
ประเภทเครื่องกาเนิดรังสี และของระดับต้น ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
หลักสูตรการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง จัดเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทาง
รั ง สี ที่ ผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมสามารถใช้ ป ระกอบคุ ณ วุ ฒิ ต ามข้ อ 3.กฎกระทรวงก าหนดการแบ่ ง ระดั บ
การกาหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ..๒๕๖๓ สาหรับเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกาเนิดรังสี ได้
4. หลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี ระดับกลาง ประเภทเครื่องกาเนิดรังสี
ต้องฝึกอบรมภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า 13 ชั่วโมง
การฝึกอบรมภาคทฤษฎีตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องครอบคลุมเนื้อหาหัวข้อวิชาภาคบังคับและ
วิชาเฉพาะตามตารางหัวข้อวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
/หลักสูตร...

หลักสูตรการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง จัดเป็นหลักสูตรการฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ทาง
รังสี ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถใช้ประกอบคุณวุฒิตามข้อ 3 กฎกระทรวงกาหนดการแบ่งระดับ การกาหนด
คุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ..๒๕๖๓ สาหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสี ระดับกลาง ประเภทเครื่องกาเนิดรังสี ได้
5. หลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี ระดับกลาง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
ต้องฝึกอบรมภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง
การฝึกอบรมภาคทฤษฎีตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องครอบคลุมเนื้อหาหัวข้อวิชาภาคบังคับและ
วิชาเฉพาะตามตารางหัวข้อวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
หลักสูตรการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง จัดเป็นหลักสูตรการฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ทาง
รังสี ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถใช้ประกอบคุณวุฒิตามข้อ 3 กฎกระทรวงกาหนดการแบ่งระดับ การกาหนด
คุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ..๒๕๖๓ สาหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสี ระดับกลาง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี ได้
6. หลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี ระดับกลาง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
และเครื่องกาเนิดรังสี ต้องฝึกอบรมภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง และฝึกอบรมภาคปฏิบัติการไม่น้อยกว่า
9 ชั่วโมง
การฝึกอบรมภาคทฤษฎีตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องครอบคลุมเนื้อหาหัวข้ อวิชาของระดับกลาง
ประเภทเครื่องกาเนิดรังสี และของระดับกลาง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
หลักสูตรการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง จัดเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทาง
รังสี ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถใช้ประกอบคุณวุฒิตามข้อ 3 กฎกระทรวงกาหนดการแบ่งระดับ การกาหนด
คุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ..๒๕๖๓ สาหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสี ระดับกลาง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกาเนิดรังสี ได้
7. หลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง ประเภทเครื่องกาเนิดรังสี
ต้องฝึกอบรมภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
การฝึกอบรมภาคทฤษฎีตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องครอบคลุมเนื้อหาหัวข้อวิชาภาคบังคับและ
วิชาเฉพาะตามตารางหัวข้อวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
หลักสูตรการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง จัดเป็นหลักสูตรการฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ทาง
รังสี ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถใช้ประกอบคุณวุฒิตามข้อ 3 กฎกระทรวงกาหนดการแบ่งระดับ การกาหนด
คุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ..๒๕๖๓ สาหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสี ระดับสูง ประเภทเครื่องกาเนิดรังสี ได้
8. หลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี ต้อง
ฝึกอบรมภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง
การฝึกอบรมภาคทฤษฎีตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องครอบคลุมเนื้อหาหัวข้อวิชาภาคบังคับและ
วิชาเฉพาะตามตารางหัวข้อวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
/หลักสูตร...

หลักสูตรการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง จัดเป็นหลักสูตรการฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ทาง
รั ง สี ที่ ผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมสามารถใช้ ป ระกอบคุ ณ วุ ฒิ ต ามข้ อ 3.กฎกระทรวงก าหนดการแบ่ ง ระดั บ
การกาหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ สาหรับเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี ได้
9. หลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและ
เครื่องกาเนิดรังสี ต้องฝึกอบรมภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า 36.ชั่วโมง และฝึกอบรมภาคปฏิบัติการไม่น้อยกว่า
15 ชั่วโมง
การฝึกอบรมภาคทฤษฎีตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องครอบคลุมเนื้อหาหัวข้ อของระดับสูงประเภท
เครื่องกาเนิดรังสี และระดับสูง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
หลักสูตรการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง จัดเป็นหลักสูตรการฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ทาง
รังสี ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถใช้ประกอบคุณวุฒิตามข้อ 3 กฎกระทรวงกาหนดการแบ่งระดับ การกาหนด
คุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ สาหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี ระดับสูง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกาเนิดรังสี ได้

ตารางหัวข้อวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ภาคทฤษฎี
ระดับ
เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี

ต้น

ภาคบังคับ
วิชากฎหมาย
(๑) พระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ.
๒๕๕๙ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
(๒) กฎกระทรวง
ประกาศ หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐาน

๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี
๒) หัววัดรังสี เครื่องวัดรังสี และ
การวัดรังสี
๓) หน่วยวัดทางรังสี
๔) ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต
๕) หลักการป้องกันอันตรายจาก
รังสี

เครื่องกาเนิดรังสี

วัสดุกัมมันตรังสี

๑) การป้องกันอันตรายจากรังสี
สาหรับเครื่องกาเนิดรังสี รวมถึง
การจัดทาและทบทวนมาตรการ
ความปลอดภัยทางรังสี
๒) การกาบังรังสี
๓) การใช้เครื่องมือวัดรังสีและการ
เข้าสารวจพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อ
การป้องกันอันตรายจากรังสี
๔) การบริหารจัดการและการ
ควบคุมคุณภาพเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางรังสี
๕) ศักยภาพ สมรรถนะและหน้าที่
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

๑) การป้องกันอันตรายจากรังสี
สาหรับวัสดุกัมมันตรังสี รวมถึง
การจัดทาและทบทวนมาตรการ
ความปลอดภัยทางรังสี
๒) การกาบังรังสี
๓) การใช้เครื่องมือวัดรังสีและการ
เข้าสารวจพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อ
การป้องกันอันตรายจากรังสี
๔) การบริหารจัดการ และการ
ควบคุมคุณภาพเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางรังสี
๕) ศักยภาพ สมรรถนะ และหน้าที่
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสี

ตารางหัวข้อวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ระดับ
เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี

ต้น
(ต่อ)

ภาคบังคับ
วิชากฎหมาย

วิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐาน

เครื่องกาเนิดรังสี
๖) การวัดและการประเมินการได้รับ
รังสีจากภายนอกร่างกาย
๗) การจัดทาและทบทวน
แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุ
ผิดปกติทางรังสี

วัสดุกัมมันตรังสี
๖) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางรังสี รวมถึงการจัดทาและ
ทบทวนแผนความมั่นคง
ปลอดภัยทางรังสี
๗) การตรวจสอบการรั่วของ
วัสดุกัมมันตรังสี
๘) การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี
๙) การจัดการกากกัมมันตรังสี
๑๐) การจัดทาและทบทวน
แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสี

ตารางหัวข้อวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ระดับ
เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี

กลาง

ภาคบังคับ
วิชากฎหมาย
๑) พระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ.
๒๕๕๙ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
๒) กฎกระทรวง
ประกาศ หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐาน

๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี
๒) หัววัดรังสี เครื่องวัดรังสี และ
การวัดรังสี
๓) หน่วยวัดทางรังสี
๔) ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต
๕) หลักการป้องกันอันตรายจาก
รังสี
๖) อันตรกิริยาของรังสีต่อวัตถุ

เครื่องกาเนิดรังสี

วัสดุกัมมันตรังสี

๑) การป้องกันอันตรายจากรังสี
สาหรับเครื่องกาเนิดรังสี รวมถึง
การจัดทาและทบทวนมาตรการ
ความปลอดภัยทางรังสี
๒) การกาบังรังสี
๓) การใช้เครื่องมือวัดรังสีและการ
เข้าสารวจพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อ
การป้องกันอันตรายจากรังสี
๔) การบริหารจัดการและการ
ควบคุมคุณภาพเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางรังสี
๕) ศักยภาพ สมรรถนะและหน้าที่
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
๖) การวัดและการประเมินการได้รับ
รังสีจากภายนอกร่างกาย
๗) การจัดทาและทบทวน
แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุ
ผิดปกติทางรังสี

๑) การป้องกันอันตรายจากรังสี
สาหรับวัสดุกัมมันตรังสี รวมถึง
การจัดทาและทบทวนมาตรการ
ความปลอดภัยทางรังสี
๒) การกาบังรังสี
๓) การใช้เครื่องมือวัดรังสีและการ
เข้าสารวจพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อ
การป้องกันอันตรายจากรังสี
๔) การบริหารจัดการ และการ
ควบคุมคุณภาพเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางรังสี
๕) ศักยภาพ สมรรถนะ และหน้าที่
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสี
๖) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางรังสี รวมถึงการจัดทาและ
ทบทวนแผนความมั่นคง
ปลอดภัยทางรังสี

ตารางหัวข้อวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ระดับ
เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี

กลาง
(ต่อ)

ภาคบังคับ
วิชากฎหมาย

วิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐาน

เครื่องกาเนิดรังสี
๘) การจัดทาและทบทวน
แผนปฏิบัติการกรณีเกิดอุบัติเหตุ
ทางรังสี
๙) การตรวจพิสูจน์และการ
สอบสวนกรณีเกิดเหตุผิดปกติ
ทางรังสีและอุบัติเหตุทางรังสี
๑๐) การตรวจสอบประเมินความ
ปลอดภัยทางรังสี

วัสดุกัมมันตรังสี
๗) การตรวจสอบการรั่วของ
วัสดุกัมมันตรังสี
๘) การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี
๙) การจัดการกากกัมมันตรังสี
๑๐) การจัดทาและทบทวน
แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสี
๑๑) การจัดทาและทบทวน
แผนการป้องกันอันตรายจาก
รังสี
๑๒) การจัดทาและทบทวน
แผนปฏิบัติการกรณีเกิด
อุบัติเหตุทางรังสี

ตารางหัวข้อวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ระดับ
เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี

กลาง
(ต่อ)

ภาคบังคับ
วิชากฎหมาย

วิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐาน

เครื่องกาเนิดรังสี

วัสดุกัมมันตรังสี
๑๓) การวัดและการประเมินการ
ได้รับรังสีจากภายนอกและ
ภายในร่างกาย
๑๔) การตรวจสอบและการชาระ
ล้างการปนเปื้อนทางรังสีบน
พื้นผิว
๑๕) การตรวจสอบประเมินความ
ปลอดภัยทางรังสี การตรวจ
พิสูจน์และการสอบสวนกรณี
เกิดเหตุผิดปกติทางรังสี

ตารางหัวข้อวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ระดับ
เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี

สูง

ภาคบังคับ

วิชาเฉพาะ

วิชากฎหมาย

วิชาพื้นฐาน

เครื่องกาเนิดรังสี

วัสดุกัมมันตรังสี

๑) พระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ.
๒๕๕๙ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
๒) กฎกระทรวง
ประกาศ หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี
๒) หัววัดรังสี เครื่องวัดรังสี และ
การวัดรังสี
๓) หน่วยวัดทางรังสี
๔) ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต
๕) หลักการป้องกันอันตรายจาก
รังสี
๖) อันตรกิริยาของรังสีต่อวัตถุ

๑) การป้องกันอันตรายจากรังสี
สาหรับเครื่องกาเนิดรังสี รวมถึง
การจัดทาและทบทวนมาตรการ
ความปลอดภัยทางรังสี
๒) การกาบังรังสี
๓) การใช้เครื่องมือวัดรังสีและการ
เข้าสารวจพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อ
การป้องกันอันตรายจากรังสี
๔) การบริหารจัดการและการ
ควบคุมคุณภาพเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางรังสี
๕) ศักยภาพ สมรรถนะและหน้าที่
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
๖) การวัดและการประเมินการได้รับ
รังสีจากภายนอกร่างกาย
๗) การจัดทาและทบทวน
แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุ
ผิดปกติทางรังสี

๑) การป้องกันอันตรายจากรังสี
สาหรับวัสดุกัมมันตรังสี รวมถึง
การจัดทาและทบทวนมาตรการ
ความปลอดภัยทางรังสี
๒) การกาบังรังสี
๓) การใช้เครื่องมือวัดรังสีและการ
เข้าสารวจพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อ
การป้องกันอันตรายจากรังสี
๔) การบริหารจัดการ และการ
ควบคุมคุณภาพเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางรังสี
๕) ศักยภาพ สมรรถนะ และหน้าที่
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสี
๖) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางรังสี รวมถึงการจัดทาและ
ทบทวนแผนความมั่นคง
ปลอดภัยทางรังสี

ตารางหัวข้อวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ระดับ
เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี

สูง(ต่อ)

ภาคบังคับ
วิชากฎหมาย

วิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐาน

เครื่องกาเนิดรังสี
๘) การจัดทาและทบทวน
แผนปฏิบัติการกรณีเกิดอุบัติเหตุ
ทางรังสี
๙) การตรวจพิสูจน์และการ
สอบสวนกรณีเกิดเหตุผิดปกติ
ทางรังสีและอุบัติเหตุทางรังสี
๑๐) การตรวจสอบประเมินความ
ปลอดภัยทางรังสี

วัสดุกัมมันตรังสี
๗) การตรวจสอบการรั่วของ
วัสดุกัมมันตรังสี
๘) การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี
๙) การจัดการกากกัมมันตรังสี
๑๐) การจัดทาและทบทวน
แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสี
๑๑) การจัดทาและทบทวน
แผนการป้องกันอันตรายจาก
รังสี
๑๒) การจัดทาและทบทวน
แผนปฏิบัติการกรณีเกิด
อุบัติเหตุทางรังสี

ตารางหัวข้อวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ระดับ
เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี

สูง(ต่อ)

ภาคบังคับ
วิชากฎหมาย

วิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐาน

เครื่องกาเนิดรังสี

วัสดุกัมมันตรังสี
๑๓) การวัดและการประเมินการ
ได้รับรังสีจากภายนอกและ
ภายในร่างกาย
๑๔) การตรวจสอบและการชาระ
ล้างการปนเปื้อนทางรังสีบน
พื้นผิว
๑๕) การตรวจสอบประเมินความ
ปลอดภัยทางรังสี การตรวจ
พิสูจน์และการสอบสวนกรณี
เกิดเหตุผิดปกติทางรังสี

ตารางหัวข้อวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ภาคปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ระดับกลาง
- ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
- ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกาเนิดรังสี

ระดับสูง
- ประเภทเครื่องกาเนิดรังสี
ระดับสูง
- ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
ระดับสูง
- ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
- ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกาเนิดรังสี

วิชา
๑) การกาบังรังสี
๒) การใช้เครื่องมือวัดรังสีและการเข้าสารวจพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันอันตรายจาก
รังสี
๓) การตรวจวัดการปนเปื้อนทางรังสีบนพื้นผิว
๔) การชาระล้างการปนเปื้อนทางรังสีบนพื้นผิวในบริเวณปฏิบัติงานรังสี
1) การใช้เครื่องวัดรังสีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยกับเครื่องกาเนิดรังสี
2) การตรวจวัด การตรวจสอบ และตรวจพิสูจน์เพื่อการประเมินความปลอดภัยทางรังสี
1) การใช้เครื่องวัดรังสีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยกับวัสดุกัมมันตรังสี
2) การตรวจวัด การตรวจสอบ และตรวจพิสูจน์เพื่อการประเมินความปลอดภัยทางรังสี
3) การตรวจวัด การชาระล้างการปนเปื้อนทางรังสีและการประเมินการแพร่กระจายของ
การปนเปื้อนทางรังสี
1) การใช้เครื่องวัดรังสีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยกับวัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่อง
กาเนิดรังสี
2) การตรวจวัด การตรวจสอบ และตรวจพิสูจน์เพื่อการประเมินความปลอดภัยทางรังสี
3) การตรวจวัด การชาระล้างการปนเปื้อนทางรังสีและการประเมินการแพร่กระจายของ
การปนเปื้อนทางรังสี

แบบรายงานสรุปเปรียบเทียบเนื้อหาวิชาที่ขอการรับรองกับ
เนื้อหาวิชาการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
หน่วยงาน.............................................................
หลักสูตร........................................ ปรับปรุง พ.ศ…………………………….
ขอการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี
ระดับ....................ประเภท...........................................
1. เนื้อหาสาคัญของรายหัวข้อวิชาฝึกอบรมที่ขอรับการรับรอง
โดยแสดงหรือแจกแจงให้เห็นว่ารายหัวข้อวิชาฝึกอบรมที่ข อการรั บ รองนั้ น มีเนื้อหาสาคั ญ
ส่วนใดที่ตอบรับหรือสอดคล้องกับหัวข้อวิชาที่ใช้สาหรับการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุ ญ าต
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตามแนบท้ายประกาศสานั ก งานปรมาณูเพื่อสัน ติ เรื่อง การเป็นเจ้าหน้ า ที่
ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563
2. ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาวิชาของรายหัวข้อวิชาฝึกอบรมที่ขอรับการรับรองว่าครอบคลุมหัวข้อ
วิชาการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีทั้งภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติที่กาหนดท้ายประกาศสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภั ย ทางรั ง สี
พ.ศ. 2563
2.1 ภาคทฤษฎี วิชากฎหมายและวิชาเทคนิคเกี่ยวกับรังสี
หัวข้อ
ที่

หัวข้อวิชา
ฝึกอบรม

เนื้อหาวิชาครอบคลุมหัวข้อ
วิชาการทดสอบความรู้
ความสามารถ เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี

เนื้อวิชาสาคัญในหัวข้อวิชา
ฝึกอบรม
ที่ขอการรับรอง

จานวน
ชั่วโมง
ฝึกอบรม

เนื้อหาวิชาครอบคลุมหัวข้อ
วิชาการทดสอบความรู้
ความสามารถ เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี

เนื้อวิชาสาคัญในหัวข้อวิชา
ฝึกอบรม
ที่ขอการรับรอง

จานวน
ชั่วโมง
ฝึกอบรม

2.2 ภาคปฏิบัติ
หัวข้อ
ที่

หัวข้อวิชา
ฝึกอบรม

...........................................................
(
)
ประธานคณะกรรมการวิชาการรับรองหลักสูตร/ผู้ให้ข้อมูล
...........................................................
(
)
ผู้บริหารของหน่วยงาน

