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สารจากประธานกรรมการ
ปี พ.ศ. 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อเนื่องมาจาก ปี พ.ศ. 2563 

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งได้ปรับเปล่ียนรูปแบบการด�าเนินชีวิตของคนอย่างส้ินเชิง ไม่ว่า 
จะเป็นการลดกจิกรรม/เพิม่ระยะห่างทางสงัคม การเรยีนและการปฏิบตังิานจากบ้าน รวมถงึข้อจ�ากดัในการเดนิทาง  
ทุกประเทศทั่วโลกต้องประสบปัญหาภาวะการหดตัวทางเศรษฐกิจขั้นรุนแรง ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ
ยังไม่สามารถกลับมาเติบโตได้ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้องค์กรหลายแห่ง ต้องเร่งปรับเปลี่ยนเข้าสู ่
การเป็นองค์กรดจิทิลัเรว็ยิง่ขึน้ โดยน�าเทคโนโลยดีจิทิลั และกลยทุธ์ทางดจิทิลัเข้ามาใช้ในการวางรากฐาน เป้าหมาย  
การด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญที่ช่วยให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายในภาวะใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น

สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลียร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) หรอื สทน. ให้ความส�าคัญกับทศิทางการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้น จึงได้จัดท�าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567) โดยมีเป้าหมาย 
ในการพฒันาการให้บรกิาร เพือ่สร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผูร้บับรกิารของ สทน. รวมทัง้ การปรบัปรงุกระบวน
งานภายในของ สทน. ให้มคีวามคล่องตวั ลดข้ันตอนการท�างาน และการใช้ทรพัยากรต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยดีจิทิลั
เข้ามาสนับสนุนการท�างาน ท้ังน้ี จ�าเป็นต้องอาศัยศักยภาพและความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่
ของ สทน. ทุกท่าน ที่จะช่วยกันปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัลตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้  

ผมในฐานะประธานกรรมการ ขอขอบคุณ คณะกรรมการ สทน. คณะกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการ  
ผู้บริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ท่ีมุ่งม่ัน ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสั COVID-19 และยงัคงด�าเนินงานตามภารกจิอย่างต่อเนือ่ง  
เพ่ือให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นกลไกของการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และ
ยั่งยืนตลอดไป

ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
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สารจากผู้อ�านวยการ สทน.
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่มีพันธกิจหลักในการวิจัยและพัฒนา          

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมถึงการให้บริการด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านต่าง ๆ เช่น  
การฉายรังสี การผลิตสารเภสัชรังสี การจัดการกากกัมมันตรังสี เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา เป็นที่ทราบ 
กนัดีว่า สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกจิของประเทศ รวมถึงของโลกค่อนข้างผนัผวน และได้รบัผลกระทบเป็นวงกว้าง
จากสถานการณ์โรคระบาดโควดิ 19 สถาบนัของเราได้น�าองค์ความรูต่้าง ๆ   ไปสนบัสนนุผู้ประกอบการ เพือ่ร่วมกนั 
พัฒนาและขับเคล่ือนเศรษฐกิจในภาพรวมให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน เช่น โครงการอาหารพื้นถิ่นฉายรังสี 
สถาบนัได้ร่วมมอืกนัถ่ายทอดเทคโนโลยนิีวเคลยีร์ไปยงัผูป้ระกอบการ โดยได้ร่วมมอืกบัหน่วยงานทีม่ศีกัยภาพสงู 
คอื มหาวทิยาลยัราชภฏัต่าง ๆ  ร่วมกนัพัฒนาและเพิม่มลูค่าให้กบัอาหารท้องถิน่ สิง่เหล่านีถ้อืเป็นการสร้างมลูค่า 
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอีกทางหนึ่ง โดยทางสถาบันมีความพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนผลักดันให้ความรู้ 
และน�าเทคโนโลยทีีเ่ราได้พฒันาอยูไ่ปเผยแพร่ให้กบักลุม่ผูป้ระกอบการ นอกจากในเรือ่งของอาหารแล้ว เรายงัได้
พฒันาและวจิยัโครงการทีม่ผีลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาตด้ิวย เรือ่งของเทคโนโลยนีวิเคลยีร์ยงัคงเป็น
เรือ่งทีจ่ะต้องประชาสมัพนัธ์ให้กบัประชาชนได้ทราบถงึประโยชน์อีกมากมาย ในปัจจบุนัจงึได้ปรบักลยทุธ์ในการ 
เข้าถงึประชาชนแบบเชงิรุกมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรูใ้นรปูส่ือออนไลน์ต่าง ๆ  หรอืแม้กระทัง่การถ่ายทอด
เทคโนโลยี ผ่านงานบริการของเรา ทั้งนี้ผมขอใช้พื้นท่ีตรงนี้เชิญชวนประชาชนทุกท่าน ได้เข้ามามีส่วนร่วม 
กบัสถาบนัของเรา เพือ่ทีจ่ะได้ร่วมกนัน�าเทคโนโลยต่ีาง ๆ  ทีม่ ีไปประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์กบัธรุกจิของท่านเอง 
และประเทศชาติต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์
ผู้อ�านวยการ
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O2 ข้อมูลทั่วไป
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คณะกรรมการบริหาร สทน.

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เครืองาม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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คณะกรรมการบริหาร สทน.

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
กรรมการโดยต�าแหน่ง

นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล
กรรมการโดยต�าแหน่ง

นายศุภกิจ บุญศิริ
กรรมการโดยต�าแหน่ง

นายเพ่ิมสุข สัจจาภิวัฒน์
กรรมการโดยต�าแหน่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล มีอ�าพล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
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คณะผู้บริหารระดับสูง สทน.

รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 
ผู้อ�านวยการ

พลเรือตรีวัชระ การุณยวนิช  
รองผู้อ�านวยการ (บริหาร)

ดร.พิริยาธร สุวรรณมาลา
รองผู้อ�านวยการ (วิชาการ)

ดร.หาญณรงค์ ฉ�่าทรัพย์
รองผู้อ�านวยการ (บริการ)
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คณะผู้บริหาร สทน.

นางอังคนันท์ อังกุรรัตน์
ผู้จัดการศูนย์ไอโซโทปรังสี

นายฉัตรชัย จรัสฉิมพลีกุล
ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมนิวเคลียร์และ
เครื่องมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

นายธนรรจน์ แสงจันทร์  
ผู้จัดการศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

นายวราวุธ ขจรฤทธิ์
ผู้จัดการศูนย์ฉายรังสี

นายนิคม ประเสริฐเชี่ยวชาญ
ผู้จัดการศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี

นางกนกพร บุญศิริชัย
ผู้จัดการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
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นายกมล อุ่นชู
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร

นางสาวกนกรัตน์ ตียพันธ์
รักษาการผู้จัดการศูนย์เครื่องปฏิกรณ์

คณะผู้บริหาร สทน.

นางสาวกัญชลิกา เดชะเทศ
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานบริหารจัดการ

นายสมศักดิ์ แดงติ๊บ
ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง

รักษาการผู้อ�านวยการกลุ่มงานอ�านวยการ
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•	สรา้งเสรมิการวจิยั	พัฒนา	เพ่ือใหไ้ด้นวตักรรม	สินคา้และบริการใหม่ 

ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทดแทนการน�าเข้า	 แก้ไขปัญหาของประเทศ 
ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และสร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ

•	พัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิาร	ประชาสัมพันธ์เพ่ือสรา้งความตระหนกั		
ความรู	้	ความเขา้ใจ	ความช่ืนชม	ความเช่ือมัน่	เกีย่วกบัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์
และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อชุมชน	และสังคม

•	สรา้งเสรมิประสิทธภิาพในการด�าเนนิงานของสถาบนัฯ	ใหเ้ปน็องคก์ร
ทีมุ่่งเน้นการแกไ้ขปัญหา	สรา้งนวตักรรม	กระบวนการ	และการบรกิาร	และ
จัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องใหม่

•	พัฒนาองคก์รโดยสรา้งบุคลากรใหม้ทีมีงานทีม่ศัีกยภาพสูง	ส่งเสรมิ 
วัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้	 เพ่ิมพูนขวัญและก�าลังใจในการ 
ปฏิบัติงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ	 และพัฒนา 
คุณภาพชีวิตการท�างานของเจ้าหน้าที่

•	ส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันช้ันน�าด้านการวิจัย	 สร้างนวัตกรรม 
และบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	 เ พ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ทางเศรษฐกจิใหแ้ก่ประเทศมากกวา่	3.5	เทา่ของค่าใชจ้า่ย 
ทัง้หมด	(ไมร่วมงบลงทนุ)	ภายในป	ี2567	และเปน็ผูน้�า 
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอาเซียนภายในปี	2570”

พันธกิจ
•	วจิยัเกีย่วกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์ละการประยุกตใ์ช	้
•	ให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ผลิตและให้บริการผลิตภัณฑ์ไอโซโทป

รังสี	และการจัดการกากกัมมันตรังสี	
•	ให้บริการทางวิชาการ		ส่งเสริม		สนับสนุน		และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทางดา้นวทิยาศาสตรน์วิเคลยีร	์ตลอดจนการฝึกอบรม	และพัฒนาบคุลากร
ด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์	

•	วิจัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ตลอดจนด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	การตรวจวัดปริมาณ
รังสีในส่ิงแวดล้อม	และการป้องกันอันตรายจากรังสี	

•	ด�าเนนิงานดา้นความปลอดภยั	ความม่ันคงปลอดภยั	และการพิทกัษ์
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	
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ข้อมูลบุคลากร	30	กันยายน	2564

ต�่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม	327

ชาย	34

ชาย	62

ชาย	47

ชาย	13

หญิง	3

หญิง	82

หญิง	67

หญิง	19
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การศึกษารูปแบบการเคลื่อนที่และแหล่งที่มาของการเกิดฝนของประเทศไทย
ด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์

ไอโซโทปเสถียรของน�้ำที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัยทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ ได้แก่ ออกซิเจน-18 
และดิวเทอเรียม ซึ่งไอโซโทปเสถียรทั้งสองเหล่ำนี้ จะมีค่ำที่แตกต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอำกำศ เช่น 
ควำมใกล้ไกลทะเล ควำมสูงต�่ำของพื้นที่ อุณหภูมิ ควำมชื้น ละติจูด เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่ำนี้ท�ำให้แหล่งน�้ำแต่ละที่  มีค่ำไอโซโทป
ทีแ่ตกต่ำงกนัเปรยีบเสมอืนลำยพมิพ์นิว้มอื หรอื DNA ของน�ำ้ จงึเป็นเครือ่งมอือกีอนัหนึง่ทีน่ยิมน�ำมำใช้ประโยชน์  หรอืสนบัสนนุ
ในกำรศึกษำวิจัยทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำทั้งในระดับท้องถิ่น หรือระดับภูมิภำค 

ผลงานเด่น

สถานีเก็บตัวอย่างน�้าฝน
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ท�าไมถึงต้องศึกษาการเกิดฝนของประเทศไทย ?
ปัจจุบันประเทศไทยในแต่ละปี ได้ประสบกับปัญหำน�้ำท่วมและภัยแล้งตลอดเวลำ อันเน่ืองมำจำกปัจจัยที่เกิดจำก 

กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยและทั่วโลก ท�ำให้ฝนไม่ตกต้องตำมฤดูกำล ฝนทิ้งช่วง ในแต่ละปี 
ได้สร้ำงควำมเสียหำยให้กับเศรฐกิจของประเทศเป็นอย่ำงมำก ทั้งขำดแคลนแหล่งน�้ำเพื่อท�ำมำหำกิน นับวันจะยิ่งทวีคูณมำกขึ้น 
เรื่อย ๆ  ในอนำคต ดังนั้นกำรเข้ำใจลักษณะของกำรเกิดฝน หรือปัจจัยต่ำง ๆ  ที่ส่งผลกระทบต่อกำรเกิดฝน ก็จะสำมำรถน�ำข้อมูล 
ต่ำง ๆ เหล่ำนี้ ไปใช้ประกอบกับแบบจ�ำลองทำงอำกำศ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ เพื่อใช้ในกำรคำดคะเนกำรเกิดฝนของประเทศ  
ในระยะยำวได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง จะสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรใช้เพื่อกำรเกษตร กำรอุปโภค บริโภค และ
อุตสำหกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน

การด�าเนินงานที่ผ่านมาในอดีต
จดัตัง้คณะท�ำงำนควำมร่วมมอืระหว่ำงสถำบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชำตกิบัหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้อง ได้แก่ สถำบนัสำรสนเทศ

ทรัพยำกรน�้ำ และกรมอุตุนิยมวิทยำ เพื่อด�ำเนินกำรโครงกำร โดยได้ติดตั้งสถำนีเก็บตัวอย่ำงน�้ำฝน จ�ำนวน 33 สถำนี สถำน ี
เก็บควำมชื้น จ�ำนวน 8 สถำนี ส�ำหรับตัวอย่ำงควำมชื้น เก็บในระยะเวลำสั้น ๆ และตัวอย่ำงน�้ำในแม่น�้ำให้ครอบคลุม จ�ำนวน  
25 ลุ่มน�้ำ ให้ครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศ โดยด�ำเนินกำรเก็บ 
ตัวอย่ำงน�้ำฝนรำยวัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีควำมละเอียด 
มำกยิ่งขึ้น ดังนั้นฐำนข้อมูลไอโซโทปในน�้ำฝนต้องอำศัย 
กำรเกบ็ข้อมลูในระยะยำวเพือ่ให้ครอบคลมุเหตกุำรณ์ของฝน 
ในประเทศ ทั้งฝนแล้ง และฝนตกหนัก ในระยะต่อมำข้อมูล 
ที่ได้ก็จะถูกน�ำไปใช้ในกำรศึกษำรูปแบบกำรเกิดฝน และ 
กำรคำดคะเนกำรเกิดฝนของประเทศไทย ถ้ำกำรคำดคะเน 
มคีวำมแม่นย�ำ จะสงัเกตเหน็ได้ว่ำในแต่ละปีของแต่ละประเทศ 
ก็จะประสบปัญหำที่แตกต่ำงกัน 
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โดยเริ่มด�ำเนินกำรมำ 2 ช่วง ช่วงแรกตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2557 และช่วงที่ 2 ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2564 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 
คือ จัดท�ำฐำนข้อมูลไอโซโทปเสถียรในน�้ำฝนของประเทศ เพื่อน�ำมำใช้ในกำรศึกษำลักษณะกำรเกิดฝนของประเทศไทย และกำร
คำดกำรณ์กำรเกิดฝนของประเทศไทย

ผลการด�าเนินงาน
ได้ฐำนข้อมูลไอโซโทปเสถียรในน�้ำฝนครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ จ�ำนวน 33 สถำนี เป็นระยะเวลำ 6 ปี ช่วงปี  

2556 - 2558 และปี 2562 - 2564 ได้เส้น LMWL จ�ำนวน 33 เส้น เพื่อใช้เป็นเส้นอ้ำงอิงของน�้ำฝนในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย 
ส�ำหรับกำรเกิดฝนของประเทศไทยนั้น ได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุม 2 แบบ คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (SW monsoon) และ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (NE monsoon) ซึ่งจะน�ำเอำควำมชื้นจำกมหำสมุทรอินเดีย และมหำสมุทรแปซิฟิก เข้ำมำท�ำให้
เกิดฝนในประเทศไทย 

อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (SW monsoon) จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภำคมถึงเดือนกันยำยนของทุกปี  
ท�ำให้เกิดฤดูฝนของประเทศไทยทำงตอนบน โดยปริมำณน�้ำฝนก็จะแตกต่ำงกันไปในแต่ละพื้นที่ บำงพื้นที่ฝนก็ตกหนักท�ำให้มี
ปรมิำณน�ำ้ฝนมำก ในขณะท่ีอีกบำงพ้ืนท่ีฝนตกเบำท�ำให้มปีริมำณน�ำ้ฝนน้อย ขึน้อยูก่บัควำมใกล้ไกลทะเล แหล่งก�ำเนดิของควำมชืน้  
โดยพบว่ำแหล่งก�ำเนิดของควำมชื้นมำจำก 3 แหล่ง ได้แก่ 1. มหำสมุทรอินเดีย 2. แหล่งน�้ำผิวดิน และ 3. มหำสมุทรแปซิฟิก  
โดยช่วงเดอืนพฤษภำคมถึงเดอืนสงิหำคม แหล่งก�ำเนดิควำมชืน้หลกั ๆ  ทีม่ำจำกมหำสมทุรอนิเดยี มสีดัส่วน อยูใ่นช่วง 50% ถงึ 90%  
โดยเฉลีย่มำกกว่ำ 70% ของแหล่งก�ำเนดิควำมชืน้ทัง้หมด รองลงมำเป็นควำมช้ืนจำกผิวดิน ส่วนในช่วงเดอืนกนัยำยนนัน้ควำมชืน้
จำกมหำสมุทรแปซิฟิก และผิวดินเริ่มมำกขึ้นอยู่ในช่วงประมำณ 40% ถึง 80% ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่ 
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Indian Ocean         Land surface         Pacific Ocean

ในส่วนของกำรเคลื่อนท่ีของแหล่งก�ำเนิดควำมชื้นนั้น เคลื่อนที่จำกทำงตอนล่ำงของประเทศไทย ขึ้นไปทำงตอนบน 
ของประเทศ บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรำย และเคล่ือนที่จำกทำงด้ำนตะวันตก ไปทำงด้ำนตะวันออกของประเทศ ในโซน 
ทำงภำคอีสำนตอนบน ได้แก่ สถำนีหนองคำยและนครพนม เป็นต้น

นอกจำกนัน้ค่ำไอโซโทปในน�ำ้ฝนยงัมคีวำมสมัพนัธ์กับปริมำณน�ำ้ฝนอกีด้วย (amount effect) โดยสำมำรถพบได้ในทกุพืน้ที ่
ของประเทศไทย ถ้ำฝนตกหนกัค่ำไอโซโทปจะมค่ีำต�ำ่ ฝนตกเบำหรอืปรมิำณน�ำ้ฝนน้อย ๆ  ค่ำไอโซโทปจะมค่ีำมำก ในช่วงของฤดูกำล  
พบว่ำถ้ำมีพำยุหมุนเขตร้อนเข้ำมำบริเวณไหน จะส่งผลกระทบต่อค่ำไอโซโทปในน�้ำฝนทันทีตำมเส้นทำงของพำยุเคล่ือนท่ีผ่ำน
โดยจะมค่ีำลดลงอย่ำงรวดเรว็ หลงัจำกพำยเุคลือ่นทีอ่อกไปค่ำไอโซโทปจะมค่ีำสงูขึน้ทนัท ียิง่ไปกว่ำนัน้ยงัพบว่ำ ค่ำไอโซโทปยงัมี 
ควำมสมัพันธ์กบัควำมสงูต�ำ่ของพืน้ทีอ่กีด้วย โดยพืน้ทีไ่หนอยู่บรเิวณต�ำ่ค่ำไอโซโทปในน�ำ้ฝนกจ็ะมค่ีำสงู ในทำงกลับกัน ถ้ำพืน้ทีไ่หน 
อยู่ในบริเวณที่สูงก็จะมีค่ำไอโซโทปต�่ำ จึงสำมำรถน�ำควำมสัมพันธ์เหล่ำนี้ไปใช้ในกำรติดตำมแหล่งที่มำของน�้ำ และพื้นท่ีเติมน�้ำ 
ของแอ่งน�ำ้บำดำลในประเทศได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในลุม่น�ำ้ทีม่คีวำมสงูต�ำ่ของพ้ืนทีห่รอืแอ่งน�ำ้บำดำลทีล้่อมรอบด้วยภเูขำสงู เป็นต้น

อทิธพิลของลมมรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนอื จะเกดิขึน้ในช่วงเดอืนตลุำคมถงึเดอืนธนัวำคมของทกุปี โดยจะท�ำให้เกดิฤดฝูน
ในพื้นที่ภำคใต้ของประเทศไทย และเกิดฤดูหนำวในพ้ืนที่ทำงตอนบน ฝนเริ่มตกลดลงอย่ำงต่อเนื่องในทำงตอนบนของประเทศ 
โดยช่วงเดอืนตลุำคม จะเป็นช่วงกำรเปลีย่นแปลงของฤดกูำลจำกฤดฝูนเป็นฤดหูนำว หรอืในบำงปีฝนอำจจะตกต่อเนือ่งมำถงึช่วง
เดือนพฤศจิกำยน ก็เป็นไปได้ เนื่องจำกอิทธิพลของปรำกฏกำรณ์ลำนีญำ อย่ำงเช่นในปี 2554 เป็นต้น

แหล่งก�ำเนิดควำมชื้นที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ส่วนใหญ่ ได้รับมำจำกมหำสมุทรแปซิฟิกเป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนประมำณ 50% ถึง  
60% ของพืน้ที ่และแหล่งก�ำเนดิจำกผวิดนิ ประมำณ 30% ถงึ 40% และส่วนน้อยมำจำกมหำสมทุรอนิเดยี ไม่ถงึ 10% โดยขึน้อยู ่
กับแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย
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นอกจำกนั้นยังพบว่ำอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีผลต่อควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงค่ำไอโซโทปเสถียรในน�้ำฝน 
กบั ละตจิดู หรอืลองจจิดู ค่อนข้ำงน้อย เมือ่เทยีบกบัอทิธพิลของลมมรสุมตะวนัตกเฉยีงใต้ ส�ำหรบัพืน้ทีท่ำงภำคใต้ของประเทศไทย  
ฝนที่เกิดขึ้นจะได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอิทธิพลเหล่ำนี้จะส่งผลท�ำให้ 
กำรศึกษำแหล่งที่มำของแอ่งน�้ำบำดำลในพื้นที่ทำงภำคใต้ของประเทศไทย

จำกแผนท่ีกำรกระจำยตวัของค่ำไอโซโทป 33 สถำน ีพบว่ำมค่ีำไอโซโทปไม่เหมอืนกัน โดยในปี 2563 มแีนวโน้มต�ำ่กว่ำปี 2561  
และ 2562 และเมือ่น�ำมำเทยีบกันกบัปรมิำณน�ำ้ฝนพบว่ำมคีวำมสมัพนัธ์กนักบัปรมิำณน�ำ้ฝน โดยในปี 2563 มปีรมิำณน�ำ้ฝนมำกกว่ำ

หมายเหตุ : โครงกำรกำรศึกษำรูปแบบกำรเคลื่อนที่ของแหล่งที่มำของกำรเกิดฝนของประเทศไทยด้วยเทคนิคทำงนิวเคลียร์   
ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกสถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน�้ำ จ�ำนวน 30,485,100 บำท
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ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (มูลค่าทางตรง) ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

รำยได้จำกศูนย์ไอโซโทปรังสี  43,200,371.67

รำยได้จำกศูนย์บริกำรเทคโนโลยีนิวเคลียร์  54,449,027.78

รำยได้จำกศูนย์ฉำยรังสี  29,250,528.68

รำยได้จำกศูนย์จัดกำรกำกกัมมันตรังสี  7,406,625.23

รำยได้จำกฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  2,168,034.00

รำยได้จำกศูนย์วิศวกรรมและเครื่องมือ  968,729.85

รำยได้จำกกลุ่มวิจัยและพัฒนำนิวเคลียร์ 575,018.00

รำยได้จำกกำรขำยผลผลิตจำกกำรวิจัย 368,863.05

รำยได้จำกกำรพัฒนำธุรกิจเทคโนโลยีนิวเคลียร์  7,529,026.33

รำยได้สนับสนุนเพื่อกำรวิจัยเทคโนโลยีนิวเคลียร์  1,328,598.90

รำยได้สนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่น  2,524,000.00

รวมรายได้ทางตรงจากการให้บริการ (บาท)  149,768,823.49

มูลค่าทางอ้อม (ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม) ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

ศูนย์ไอโซโทปรังสี

มูลค่ำของกำรรักษำโรคและวินิจฉัยโรคโดยใช้ไอโซโทปรังสี  78,789,059.10

มูลค่ำจำกกำรลดควำมสูญเสียจำกกำรหยุดงำน  355,542,940.68

มูลค่ำจำกกำรประหยัดได้จำกกำรน�ำเข้ำ  108,000,929.18

ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

มูลค่ำจำกกำรตรวจประเมินควำมปลอดภัยของเครื่องก�ำเนิดรังสีและควำมปลอดภัย 82,577,524.48

ในสถำนประกอบกำร 

มูลค่ำจำกกำรสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสี  1,057,512,807.55

มูลค่ำจำกกำรวิเครำะห์สำรกัมมันตรังสีในสินค้ำส่งออก  12,477,891,118.57

มูลค่ำจำกงำนบริกำรตรวจสอบหอกลั่น  3,033,355,500.00

มูลค่ำงำนประเมินปริมำณรังสีประจ�ำตัวบุคคล (OSL)  20,344,900.00

ศูนย์ฉายรังสี

มูลค่ำจำกงำนด้ำนกำรฉำยรังสีผลิตภัณฑ์  521,551,421.12

มูลค่ำเพิ่มจำกงำนด้ำนกำรฉำยรังสีอัญมณี  570,908,558.50

ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี

มูลค่ำจำกงำนบริกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี  383,462,068.51

ฝ่ายบริการวิชาการ

จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกำรอบรมของฝ่ำยบริกำรวิชำกำร (จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม ปี 2564 จ�ำนวน 163 คน)  978,000.00

ลดมูลค่ำกำรอบรมในต่ำงประเทศ (คนละ 20,000 บำท) (คิดร้อยละ 30 ของผู้เข้ำอบรมทั้งหมด)

รวมมูลค่าทางอ้อม (บาท)  18,690,914,827.68

รวมมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (บาท)  18,840,683,651.17

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ประจ�าปีงบประมาณ 2564
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O3 สรุปผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
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หัวข้อกลยุทธ์/
เป้าประสงค์และตัวชี้วัด

เป้าหมายปี 2564 แผน/
ผล

หน่วยวัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับสังคม

เป้าประสงค์ : เพิ่มการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการภาคส่วนต่างๆ

1. สทน. สร้างมูลค่าเพ่ิมทาง 
เศรษฐกจิและสังคมจากกจิกรรม 
ด้านอาหาร การเกษตร และการ 
แพทย์ เพิม่ขึน้ 1 เท่าตวัภายใน 
ปี 2567 (เทียบจากปี 2562  
ผลกระทบ 730 ล้านบาท) 

1. สทน. สามารถสร้างผลงาน 
ต้นแบบทีเ่ป็น key technology  
ด้านนิวเคลียร์ได้เองอย่างน้อย  
2 รายการภายใน 4 ปี

2. สทน. สร้างรายได้จากกจิกรรม 
ด้านอาหาร การเกษตร และการ 
แพทย์ อย่างน้อย 100 ล้านบาท  
ภายในปี 2567

1.1	โครงการที่	1	โครงการการ 
พัฒนาระบบการวลัคาไนซ์น�า้ยาง 
แบบต่อเนื่องด ้วยเครื่องเร ่ง 
อนภุาคอเิล็กตรอนเพือ่เพิม่มูลค่า 
น�้ายางธรรมชาติ

1.2	โครงการที่	2	โครงการการ
พัฒนาแหล่งจ่ายไฟฟ้าส�าหรับ
หลอดก�าเนิดรังสีเอกซ์

2. ผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชน 
สตาร์ทอัพรายใหม่น�าผลงาน 
วิจัยของ สทน. ไปใช้ประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ต่อปี  
(เทียบจากผลงานวจิยัแล้วเสร็จ 
ย้อนหลัง 3 ปี = 30 เรื่อง)
3. สทน. ได้รบัทนุสนบัสนนุการ 
วจิยัหรอืกจิกรรมด้านนวิเคลยีร์ 
จากภายนอกอย่างน้อย 30 
ล้านบาท ภายในปี 2567

1,075	ล้านบาท

70	ล้านบาท

TRL2	 :	 ออกแบบ 
ระบบ/ตัวเคร่ืองที่ 
เกีย่วข้องกบัน�า้ยาง	 
จนไปสู ่ ก าร เข ้ า 
ทดลองฉายรังสีได้	
(ร้อยละ	100)
TRL2	:	ทดสอบการ 
ท�างานของแหล่ง
จ่ายไฟและปรบัปรงุ	
พัฒนาต้นแบบ	
(ร้อยละ	100)

ร้อยละ	60

15	ล้านบาท

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

ผล

ผล

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

200

15

25

15

ยื่นข้อเสนอ

25

219.78

15.68

20

13.33
(4	เรื่อง)

3.29

20

400

30

50

30

3

50

464.03

40.82

35

90
(9	เรื่อง)

8.55

65

600

55

70

45

9

70

646.58

60.49

80

50
(15	เรื่อง)

14.1

90

1,075

70

100

60

15

100

1,097.33

99.74

100

67
(20	เรื่อง)	

 24.21

100

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 2 วิจัยและพัฒนาเชิงรุก

เป้าประสงค์ : ยกระดับเทคโนโลยีนิวเคลียร์โดยอาศัยความร่วมมือและมุ่งสู่การน�าไปใช้ประโยชน์

การรายงานผลตามแผนกลยุทธ์ สทน. 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567)
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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กลยุทธ์ที่ 2 วิจัยและพัฒนาเชิงรุก 

สทน. สามารถสร ้างผลงาน
ต้นแบบที่เป็น key technology 
ด้านนิวเคลียร์ได้เองอย่างน้อย  
2 รายการภายใน 4 ปี

โครงการด�าเนินการ 2564 - 2567    

ผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
สตาร ์ทอัพรายใหม่น�าผลงาน
วิจัยของ สทน. ไปใช้ประโยชน์  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ต่อปี

สทน. ได ้รับทุนสนับสนุนการ
วิจัยหรือกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ 
จากภาคเอกชนหรือภาคส่วน 
อย่างน้อย 30 ล้านบาท (ปี 2564 
ทุนสนับสนุน 15 ล้านบาท)

โครงการที่ 1 โครงการการพัฒนาระบบการวัลคาไนซ์น�้ายางแบบต่อเน่ืองด้วยเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนเพ่ือเพิ่มมูลค่า 
น�้ายางธรรมชาติ

เป้าหมายการด�าเนินงาน 2564

เป้าหมายการด�าเนินงาน 2564

TRL2 :	ออกแบบระบบ/ตัวเครื่องที่เกี่ยวข้องกับน�้ายางจนไปสู่ 
การเข้าทดลองฉายรังสีได้

TRL2 :	ทดสอบการท�างานของแหล่งจ่ายไฟและปรบัปรงุพฒันา
ต้นแบบ

•	ด�าเนินการสร้างระบบล�าเลียงเสร็จเมื่อวันที่	 20	 กันยายน	
2564	 และท�าการทดสอบระบบเบื้องต้นที่	 สทน.	 องครักษ	์ 
เมื่อวันที่	 21-24	 กันยายน	 2564	 และท�าการขนย้ายไปยัง 
อาคารเครื่องเร่งอนุภาค	สทน.	สาขาคลอง	5

•	ด�าเนินการออกแบบวงจรและชุดประกอบแล้วเสร็จ
•	ทดสอบพนัหม้อแปลงไฟฟ้า	โดยทดสอบค่า	Output	ที	่75	KVDC	 
	 และ	150	KVDC	ผ่านตามเกณฑ์แล้ว	
•	ปรับปรุงชุดกล่องบรรจุวงจรใหม่แล้วเสร็จ
•	ทดสอบโดยสามารถผลิตค่า	 Output	 ได้ในช่วงใช้งานคือ	 
	 80-100	kVDC	และค่า	MAX	คือ	132	kVDC	แล้วเสร็จโดยมี 
	 การเก็บข้อมูลปัญหาอุปสรรค	เพื่อปรับปรุงต่อไป

ผลการด�าเนินงานไตรมาส 4 ร้อยละ 100

ผลการด�าเนินงานไตรมาส 4 ร้อยละ 100

เป้าประสงค์ : ยกระดับเทคโนโลยีนิวเคลียร์โดยอาศัยความร่วมมือและมุ่งสู่การน�าไปใช้ประโยชน์

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

1 2 3

โครงการที่ 2 โครงการการพัฒนาแหล่งจ่ายไฟฟ้าส�าหรับหลอดก�าเนิดรังสีเอ็กซ์
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กลยุทธ์ที่ 2 วิจัยและพัฒนาเชิงรุก 

สทน. สามารถสร ้างผลงาน
ต้นแบบที่เป็น key technology 
ด้านนิวเคลียร์ได้เองอย่างน้อย  
2 รายการภายใน 4 ปี

แผนรายไตรมาส
(ร้อยละ)

แบบสะสม 13.33% 30% 50% 67%

ไตรมาสที่ 1
(15%)

ไตรมาสที่ 2
(30%)

ไตรมาสที่ 3
(45%)

รวม 20 เรื่อง แบ่งเป็น

• สนับสนุนงานวิจัย 7 เรื่อง

• ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 11 เรื่อง

• ถ่ายทอดเทคโนโลยี 2 เรื่อง

ไตรมาสที่ 4
(60%)

ผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
สตาร์ทอัพรายใหม่ น�าผลงาน 
วิจัยของ สทน. ไปใช้ประโยชน ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ต่อปี

สทน. ได ้รับทุนสนับสนุนการ
วิจัยหรือกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ 
จากภาคเอกชนหรือภาคส่วน 
อย่างน้อย 30 ล้านบาท (ปี 2564 
ทุนสนับสนุน 15 ล้านบาท)

เป้าประสงค์ : ยกระดับเทคโนโลยีนิวเคลียร์โดยอาศัยความร่วมมือและมุ่งสู่การน�าไปใช้ประโยชน์

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ปี 2565 ร้อยละ 65

1 2 3

*เทียบจากผลงานวิจัยแล้วเสร็จย้อนหลัง	3	ปี	=	30	เรื่อง
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แผนรายไตรมาส

ไตรมาสที่	1	ยื่นข้อเสนอ
ไตรมาสที่	2	จ�านวน	3	ล้านบาท

ไตรมาสที่	3	จ�านวน	9	ล้านบาท

ไตรมาสที่	4	จ�านวน	15	ล้านบาท

•	ได้รับการสนับสนุนแล้ว	7	โครงการ	(5.4	ลบ.)
•	อยูร่ะหว่างการพจิารณา	9	โครงการ	(62.66	ลบ.)
•	ไม่ได้รับอนุมัติ	8	โครงการ	(9.3	ลบ.)

14.1	ล้านบาท	(14	โครงการ)

24.21	ล้านบาท	(24	โครงการ)

ผลการด�าเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 2 วิจัยและพัฒนาเชิงรุก 

การขอสนับสนุนทุนวิจัย ปี 2564

สทน. สามารถสร ้างผลงาน
ต้นแบบที่เป็น key technology 
ด้านนิวเคลียร์ได้เองอย่างน้อย  
2 รายการภายใน 4 ปี

ผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
สตาร ์ทอัพรายใหม่น�าผลงาน  
วิจัยของ สทน. ไปใช้ประโยชน์  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ต่อปี

สทน. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
หรือกิจกรรมด้านนิวเคลียร์จาก
ภายนอกอย่างน้อย 30 ล้านบาท 
ภายในปี 2567 (ปี 2564 ทุน
สนับสนุน 15 ล้านบาท)

เป้าประสงค์ : ยกระดับเทคโนโลยีนิวเคลียร์โดยอาศัยความร่วมมือและมุ่งสู่การน�าไปใช้ประโยชน์

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

1 2 3
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2.1	โครงการที	่1	แผนการขยาย
ตลาดต่างประเทศ	
(4	-	7	งานบริการ)

มีผู ้ เข ้ าร ่ วม 	 60	
โครงการเพ่ือเตรยีม
ความพร้อมต่อการ 
สมคัรเข้า	SCImago 
ในปี	 2565	 (ต้องม ี
ผลงานตีพิมพ์	 50	
เรื่อง)

ร้อยละ	100

แผน

แผน

ผล

ผล

ผล

เรื่อง

ร้อยละ

เรื่อง

ร้อยละ

ล้านบาท

มีผู้เข้าร่วม	 60	 โครงการเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ต่อการสมัครเข้า	 SCImago	 ในปี	 2565	 (ต้องมี
ผลงานตีพิมพ์)

0
(ตามแผน
ร้อยละ	50)

17

ประชุม
ร่วมกับ

เอกชนแล้ว

25

0
(ตามแผน
ร้อยละ	60)

29.2

เลื่อนงาน
บริการ

เนื่องจาก
สถานการณ์
การเมือง
ที่พม่า

50

ลงนาม
สัญญาและ

โอน
งบประมาณ	
จ�านวน	60	
โครงการ	

ตอบรับการ
ตีพิมพ์	1	
โครงการ	

และ	submit	 
pub.	3	
โครงการ

77.5

ออกให้บริการ	
Offshore	ที่
พม่า	เมื่อเดือน	 
ก.ค.	เป็นรายได้ 
เข้าเดือน	ส.ค.	
ประมาณ	1	ลบ.	
และเลื่อนการ
ประชาสัมพันธ์
บน	website	

บริษัท	Partner	
ที่อินโดนีเซีย	

75

ผลงาน
ที่ได้รับการ
ตอบรับ

หรือตีพิมพ์
แล้ว	5	เรื่อง	
โดยผลงาน
ตีพิมพ์	
Q1-Q4	

ของ	สทน.	
รวม	T2U	
เป็น	46	
เรื่อง

93.33

1.8

100

หัวข้อกลยุทธ์/
เป้าประสงค์และตัวชี้วัด

เป้าหมายปี 2564 แผน/
ผล

หน่วยวัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ที่ 3 ผู้น�าด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอาเซียน

เป้าประสงค์ : ยกระดับสู่การเป็นผู้น�าในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอาเซียนที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

1. สทน. มลี�าดบัทางวชิาการใน 
ระดับ Top 200 ใน SCImago  
Institutions Rankings ภายใน  
4 ปี

1.1	 โครงการท่ี	 1	 TINT	 to	
University

1.2	โครงการที	่2	นวตักรรมจาก 
โครงการฟิวชันพลาสมา	(ร้อยละ 
เฉลี่ยจาก	 6	 หัวข้อตามตัวช้ีวัด	 
ก.พ.ร.)

2. สทน. สามารถขยายตลาด 
การบริการและผลิตภัณฑ์ไป 
สู่ประเทศอาเซียนโดยสามารถ
สร้างรายได้อย่างน้อย 
10 ล้านบาทภายใน 4 ปี

2.5	ล้านบาท แผน ล้านบาท เริ่มเจรจา
ธุรกิจ

เริ่มเจรจา
ธุรกิจ

- 2.5

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

กิจกรรม



28

กลยุทธ์ที่ 3 ผู้น�าด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอาเซียน

สทน. มีล�าดับทางวิชาการในระดับ Top 200 ใน 
SCImago Institutions Rankings ภายใน 4 ปี

สทน. สามารถขยายตลาดการบรกิารและผลติภณัฑ์ไป
สู่ประเทศอาเซียนโดยสามารถสร้างรายได้อย่างน้อย 
10 ล้านบาทภายใน 4 ปี

ไตรมาสที่	1	ร้อยละ	25

ไตรมาสที่	2	ร้อยละ	50

ไตรมาสที่	3	ร้อยละ	75

ไตรมาสที่	4	ร้อยละ	100

โดยมีรายละเอียดในหน้าถัดไป....

เป้าประสงค์ : ยกระดบัสูก่ารเป็นผู้น�าในการพฒันาด้านเทคโนโลยนีวิเคลยีร์ในอาเซยีนทีม่กีารเติบโตอย่างย่ังยืน

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ปี 2565  ฐานคะแนนการวิจัย สามารถรักษาระดับได้ (มากกว่า 100 เรื่อง)

1 2

โครงการด�าเนินการ 2564 - 2567    

โครงการที่ 1 TINT to University

โครงการที่ 2 นวัตกรรมจากโครงการฟิวชันพลาสมา

แผนการด�าเนินงาน

แผนรายไตรมาส (นับแบบสะสม)

เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการสมัครเข้า	SCImago	ในปี	2565	
(ต้องมีผลงานตีพิมพ์	50	เรื่อง)

•	ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการ	 เมื่อวันที่	 8	 ม.ค.	 64	 จ�านวน	 
	 60	โครงการ
•	ลงนามสัญญาและโอนงบประมาณจ�านวน	60	โครงการ	และ 
	 ผลงานที่ได้รับการตอบรับหรือตีพิมพ์แล้ว	5	เรื่อง	โดยผลงาน 
	 ตีพิมพ์	Q1-Q4	ของ	สทน.	รวม	T2U	เป็น	46	เรื่อง

ผลการด�าเนินงานไตรมาส 4 ร้อยละ 100
ตามแผนงาน ในปี 2564

ผลการด�าเนินงานไตรมาส 4
ร้อยละ 93.33 (เฉลี่ย 6 หัวข้อ ตามตัวชี้วัด ก.พ.ร.)
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องค์ประกอบที ่1 ประสทิธิผลการด�าเนนิงาน (น�า้หนกัองค์ประกอบที ่1 ร้อยละ 40)

1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง (ต่อ)

เป้าประสงค์ : ยกระดับเทคโนโลยีนิวเคลียร์โดยอาศัยความร่วมมือและมุ่งสู่การน�าไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด

1.6 โครงการฟิวชัน 
พลาสมา โครงการ 
พัฒนาเครื่องโทคาแมค 
ของประเทศไทยเพื่อ
รองรับการพัฒนา
เทคโนโลยีฟิวชัน
ในอนาคต (Frontier 
Science)

1.	เครื่องปฏิกรณ์
โทคาแมคเครื่องแรก
ของประเทศไทยและ
ภูมิภาคอาเซียน	
(ร้อยละ)

2.	องค์ความรู้พื้นฐาน
ในเทคโนโลยีส�าคัญ	
(Key	technology)	
(เรื่อง/ปี)

3.	เทคโนโลยีการตรวจ
วัดพลาสมาขั้นพื้นฐาน
และขั้นสูง	(ระบบ/ปี)

5 ค่าเฉลี่ยผล
ส�าเร็จ	6	ข้อ

ร้อยละ
80-89

ค่าเฉลี่ยผล
ส�าเร็จ	6	ข้อ

ร้อยละ	
90-99

ด�าเนินการ
ได้ตามแผน
ร้อยละ
100

ร้อยละ	100
การติดตั้ง

เสร็จสมบูรณ์
และเริ่ม	Run	

เครื่องได้

2	เรื่อง

2	ระบบ

ร้อยละเฉลี่ยจาก	6	หัวข้อ	คือ	ร้อยละ	93.33

ร้อยละ	65	:	ลงนามสญัญาเมือ่วันที	่7	ม.ิย.	64	
อยู่ระหว่างการส่งมอบงวดงานที่	2/6	พร้อม
กับขอปรับแก้ภาคผนวกของสัญญาจากทาง	
ASIPP	 ซ่ึงมีเน้ืองานของงวดที่	 3/6	 อยู่ด้วย	
และปรับก�าหนดการส่งบุคลากรไปอบรม	ณ	
ประเทศจีน	เป็น	พ.ย.	2564	-	เม.ย.	2565

ร้อยละ	100:	มกีารตพีมิพ์แล้ว	3	เรือ่ง	(Design	 
of	Power	Supply	for	Magnet	Systems	of	 
Thailand	Tokamak-1	ในวารสาร	PFR	(Q3)	 
DOI:	10.1585/pfr.15.2405079)	และตพิีมพ์	 
2	 เรื่อง	 (1.ฟิสิกส์และเทคโนโลยีของการให ้
ความร้อนในเครือ่งโทคาแมค	และ	2.	ภาพรวม 
ของระบบการเกบ็ข้อมลูและควบคมุพลาสมา 
ของเครื่องโทคาแมคเครื่องแรกของประเทศ 
ไทย)	ในวารสาร	Thai	Journal	of	Physics	 
Vol.	38	No.	3	(2021):	July-September	2021

ร้อยละ	 100:	 มี	 2	 ระบบ	 ได้แก่	 1)	 LOES	
(Localized	Optical	Emission	Spectros-
copy)	และ	2)	พฒันาระบบวดั	DBD	plasma	
discharge	power	[ทั้ง	2	เรื่องได้จัดเก็บใน
รูปแบบ	KM]	ส่วนเรื่อง	3)	เทคโนโลยีการวัด
แบบ	 Langmuir	 Probe	 นั้นจะด�าเนินการ
ต่อในปี	65

ผลการด�าเนินงาน

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)น�้าหนัก

(ร้อยละ) ขั้นต�่า	
(50	คะแนน)

มาตรฐาน	
(75	คะแนน)

ขั้นสูง	
(100	คะแนน)
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ตัวชี้วัด

4.	เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ที่สามารถ
น�าไปประยุกต์ใช้	
(รายการ/ปี)

5.	บุคลากรด้านการวิจัย
ที่มีศักยภาพ	(คน/ปี)

6.	จ�านวนผลงานตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ	(เรื่อง/ปี)

1	รายการ

20	คน

3	เรื่อง

ร้อยละ	 95:	 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน
วศิวกรรมต่อยอดและนวตักรรมส�าหรบัเครือ่ง 
โทคาแมค	คู่สัญญาขอขยายเวลาส่งมอบเป็น	 
24	 ก.ย.	 64	 เนื่องจากปัญหาโควิด-19	 โดย 
ได้มีการส่งมอบครุภัณฑ์และเครื่องมือต่างๆ	
แล้ว	รวมถงึได้มกีารอบรมการใช้งานเครือ่งมอื 
ขั้นต้น	 ยังรอการอบรมการประยุกต์ใช้งาน
ขั้นสูง

ร้อยละ	 100	 :	 มีบุคลากรด้านการวิจัยที่มี
ศกัยภาพด้านเทคโนโลยฟิีวชนัและเทคโนโลยี
สนับสนุนอื่นๆ	34	คน

ร้อยละ	100	:	มีผลงานตีพิมพ์แล้ว	6	เรื่อง

ผลการด�าเนินงาน

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)น�้าหนัก

(ร้อยละ) ขั้นต�่า	
(50	คะแนน)

มาตรฐาน	
(75	คะแนน)

ขั้นสูง	
(100	คะแนน)
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โครงการที่ตอบเป้าประสงค์ 

สทน. มีล�าดับทางวิชาการในระดับ Top 200 ใน 
SCImago Institutions Rankings ภายใน 4 ปี

สทน. สามารถขยายตลาดการบรกิารและผลติภณัฑ์ไป
สู่ประเทศอาเซียนโดยสามารถสร้างรายได้อย่างน้อย 
10 ล้านบาทภายใน 4 ปี1 2

ร้อยละ
20

ร้อยละ	
64.5

ร้อยละ
80

ร้อยละ
84

โครงการด�าเนินการ 2564 - 2567    

โครงการที่ 1. แผนการขยายตลาดต่างประเทศ (4 - 7 งานบริการ)

แผนการด�าเนินงาน

รายได้จากขายผลิตภัณฑ์และบริการในต่างประเทศ ไม่น้อย
กว่า 2.5 ล้านบาท
ไตรมาส 1 - 2 = 0 บาท (เริ่มเจรจาธุรกิจกับต่างประเทศ)
ไตรมาส 3 – 4 = 2.5 ล้านบาท (เริ่มออกให้บริการได้)

รายได้	1.8	ล้านบาท	ซึ่งมีการด�าเนินงานดังนี้
1.	ทีมงาน	 ศท.	 เข้าด�าเนินงานให้บริการงาน	 neutron	 
	 backscatter	(offshore)	ในประเทศพม่า	1	ครั้ง
2.	มีการประชุมร่วมกับ	 บมจ.	 ไทยเอ็นดีที	 เพื่อวางแผน 
	 หลังประเทศอินโดนีเซียเปิดให้เดินทางเข้าไปน�าเสนองาน	 
	 (เดิมปิดประเทศจาก	COVID)
3.	ลูกค้า	สปป.ลาว	(โรงงานไฟฟ้า)	ติดต่อขอใช้บริการเกี่ยวกับ 
	 อุปกรณ์ความปลอดภัย	มีแผนจะเข้าติดตามต่อเนื่อง

ผลการด�าเนินงาน ไตรมาส 4

ความตระหนัก
และยอมรับใน
ประโยชน์ของ
การใช้เทคโนโลยี
นิวเคลียร์	
ไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ	80	

650,000	คน

แผน
(วัดผล
เชิงคุณ
ภาพ)

แผน	
(นับ
แบบ
สะสม)

ผล

ผล

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

- - - สรุปผล	
ณ	ไตรมาส	
4	ต้อง	>	
ร้อยละ	80

265,218

162,500

863,145

325,000

1,164,055

487,500

70

1,743,993 

650,000

หัวข้อกลยุทธ์/
เป้าประสงค์และตัวชี้วัด

เป้าหมายปี 2564 แผน/
ผล

หน่วยวัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ที่ 4 การสื่อสารเพื่อการยอมรับ

 เป้าประสงค์ : สร้างการยอมรับเทคโนโลยีนิวเคลียร์และน�าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามากขึ้น

1. สทน. สามารถสร้างความ
ตระหนักและยอมรับใน
ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี
นิวเคลียร์ในกลุ่มเป้าหมายอยู่
ในระดับไม่ต�่ากว่าร้อยละ 80

2. ผู้ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยว
กับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของ 
สทน. ของกลุ่มเป้าหมายเพิ่ม
ขึ้น 1 ล้านคน ภายในปี 2567 
(เพิ่มขึ้นปีละ 250,000 คน)

ตัวชี้วัด

ด�าเนินกิจกรรมตามแผนงาน
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กลยุทธ์ที่ 4 การสื่อสารเพื่อการยอมรับ 

สทน. สามารถสร้างความตระหนักและยอมรับใน
ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในกลุ ่ม 
เป้าหมายอยู่ในระดับไม่ต�่ากว่าร้อยละ 80 

ผูไ้ด้รบัข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์ของ 
สทน. ของกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น 1 ล้านคน ภายในปี 
2567 (เพิ่มขึ้นปีละ 250,000 คน) ปี 2564 เป้าหมาย
จ�านวน 650,000 คน

สามารถสร้างความตระหนักและยอมรับ
ในประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์

ในกลุ่มเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 84 

No

1

2

3

การเผยแพร่

สื่อสารมวลชน

สื่อกิจกรรม

สื่อ	Social	Media

ประเภทสื่อ

•	โทรทัศน์

•	หนังสือพิมพ์

•	วิทยุ

•	website	

	 ส�านักข่าว

•	นิทรรศการ

•	การอบรม

•	การเยี่ยม

	 ชมงาน

•	การจัดงาน

	 ของ	สทน.

•	ข่าวเผยแพร่	

	 กิจกรรม	สทน.

•	FB	Live

จ�านวน

จ�านวนครั้ง

9

25

2

157

11

7

13

5

38

16

จ�านวนคน

127,660

223,100

86,000

795,869

9,900

2,480

630

440

318,775

179,139

1,743,993

เป้าประสงค์ : สร้างการยอมรับเทคโนโลยีนิวเคลียร์และน�าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามากขึ้น 

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ปี 2565 1. ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 80 2. จ�านวนคนรับรู้ 810,000 คน (ตามกลุ่มเป้าหมายที่ก�าหนด)

1 2

คิดเป็นร้อยละ 268 
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โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ส�าคัญ
โครงการตามแผนกลยุทธ์

TINT	to	Economy	(T2E)

TINT	to	Industry	(T2I)

TINT	to	University	(T2U)	

TINT	to	Future	(T2F)	

TINT	to	Public	(T2P)	

TINT	to	TINT	(T2T)	

TINT	to	eTINT	(T2eT)

โครงการอาหารพื้นถิ่นฉายรังสี

โครงการ	:	การพัฒนาระบบการ

วัลคาไนซ์น�้ายางแบบต่อเนื่องด้วย

เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนเพื่อเพิ่ม

มูลค่าน�้ายางธรรมชาติ

โครงการการพัฒนาแหล่งจ่ายไฟฟ้า

ส�าหรับหลอดก�าเนิดรังสีเอกซ์

การสนับสนุนงานวิจัยกับสถาบัน

อุดมศึกษาและสถาบันวิจัย

โครงการฟิวชันพลาสมา	(ร้อยละเฉลี่ย

จาก	6	หัวข้อ	ตามตัวชี้วัด	ก.พ.ร.)

การสื่อสารและสร้างความตระหนัก

การบริหารทรัพยากรมนุษย์	

แผนบริหารก�าลังคน	

แผนพัฒนาก�าลังคน

การด�าเนินการด้าน	Digital	

Transformation	

ไตรมาส 1:	วางแนวทางและแผนการ

ด�าเนินงาน	(ร้อยละ	25)

ไตรมาส 2 :	การจ้างที่ปรึกษา	

(แผนดิจิทัลระยะ	3	ปี/ธรรมาภิบาล

ข้อมูลภาครัฐและการด�าเนินการตาม	

พ.ร.บ.	คุ้มครองข้อมูลฯ)	

แล้วเสร็จ	(ร้อยละ	50)

ไตรมาส 3 - 4 : นับความคืบหน้า

ตามแผนงานในสัญญาโครงการ	

(ร้อยละ	100)

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

25

25

25

20

25

20

25

50

25

17

-

20

 

25

9

25

-

25

25

50

15

50

35

50

65

50

60

50

29.2

-

45

 

50

30.77

50

50

50

25

75

85

70

80

70

90

70

70

75

77.5

-

80 

 

75

85

75

80

75

75

100

100

100

100

100

100

100

100

100

93.33

>	80

84 

 

100

100

100

95

100

85

โครงการ หน่วยวัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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กิจกรรมหลักในแผนการพัฒนาด้านสารสนเทศ
กิจกรรม

การด�าเนินการด้าน	
Digital	Transformation	

โครงการพัฒนาระบบ
การให้บริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์	(e-Service)	
งานบริการสอบเทียบ	

การด�าเนินการธรรมาภิบาล
ข้อมลู	(Data	Governance)	

การเตรียมการเพื่อรองรับ	
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562

แผน

ผล
แผน

ผล
แผน

ผล
แผน

ผล

ร้อยละ

ร้อยละ
ร้อยละ

ร้อยละ
ร้อยละ

ร้อยละ
ร้อยละ

ร้อยละ

ส�ารวจข้อมูลเพื่อ
ก�าหนดแนวทางจัดท�า	

Enterprise	
Architecture	
และ	Digital	

transformation	
roadmap	

25
25

ศึกษา	workflow	
งานบริการสอบเทียบ	
และจัดท�า	workflow	

optimization	
เพื่อพัฒนาระบบ

25
25

ก�าหนดแผนการ
ด�าเนินงาน	

ระบุรายการชุดข้อมูล	
และก�าหนดโครงสร้าง
การก�ากับดูแลข้อมูล

25
25

ด�าเนินการศึกษา	
ระบุชุดข้อมูล	

รวบรวมความส�าคัญ
ของข้อมูล

25
25

จัดจ้างที่ปรึกษา
เพื่อจัดท�า	Digital	
Transformation	

Roadmap

50
25

ด�าเนินการพัฒนา
ระบบตามแผน
ปฏิบัติงาน

50
25

ศึกษานโยบาย	
ระเบียบ	ข้อบังคับ

และ	กม.	ที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูล

50
25

วิเคราะห์และ
ปรับปรุงแก้ไข

ระบบสารสนเทศของ	
สทน.	ให้สอดคล้อง

กับ	พ.ร.บ.	
คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลฯ

50
25

น�าเสนอร่าง
แผนแม่บทฯ	

ต่อคณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสตร์ฯ

75
75

ด�าเนินการก�าหนด
ความพร้อมเพื่อ
เปิดใช้งานระบบ

75
75

จัดท�านโยบาย	
แนวปฏิบัติ	

ในการก�ากับดูแล
ข้อมูล

75
75

จัดท�านโยบาย	
แนวปฏิบัติ	
กระบวนการ	

ตามที่ก�าหนดใน		
พ.ร.บ.	คุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล	ฯ

75
75

น�าเสนอร่าง
แผนแม่บทฯ	

ต่อคณะกรรมการ
สถาบันฯ	

100
 85

ปรับปรุง	workflow	
ในเอกสารคุณภาพ

100
100

นโยบายข้อมูล
ถูกบังคับใช้
ทั้งหน่วยงาน	

มีการติดตามคุณภาพ
ข้อมูลและรายงานผล

100
 100

ประกาศใช้นโยบาย
การคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลของ	สทน.	
และมีการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

100
 100

ไตรมาส 1หน่วยวัด ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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O4 ผลงานวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์
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	ล�ำดับ		 	 ชื่อสื่อวำรสำร	 จ�ำนวน	 ประเภทที่เสนอจ�ำนวน

	 ที่	 	 ชื่อบทควำม	–	ผู้เขียน	 ที่ตีพิมพ์	 คะแนน	 บทควำมตีพิมพ์วำรสำร

	 	 	 	 /	ปีที่	/	ฉบับที่	 	 ตำมหลักเกณฑ์ใหม่	

 72    Q1

 1 Consideration of change over time in nuclear  Nuclear Engineering 4 International, Q1, ISI

   accident consequence assessment to support  and Design 373 

  optimization of long-term remediation  (2021)

  strategy, Kampanart Silva, Wasin Vechgama  111022 

 2 Determination of Neutron Image Quality of  Journal of 4 IOP (Q1:2019)

   Compact Collimator Facility for Non-destructive  Instrumentation  https://www.scimagojr.

	 	 Testing”	โดย	Thawatchart	Chulapakorn,		 (Accepted)	 	 com/journalsearch.

  Sarinrat Wonglee, Weerawat    php?q=

	 	 Pornroongruengchok,	Thiansin	Liamsuwan		 	 	 4900152808&tip=

	 	 and	Sutasinee	Kotayee	 	 		 sid&clean=0

 3 Effects of Coagent Functionalities on  Polymers 4 Q1

	 	 Properties	of	Ultrafine	Fully	Vulcanized		 2021,	13,	289.

  Powdered Natural Rubber Prepared as  https://doi.org/

  Toughening Filler in Rigid PVC by Kasinee  10.3390/

	 	 Hemvichian	 	 	polym13020289	

 4 Inter-comparison of transboundary atmospheric  Progress in Nuclear 4 Q1

   dispersion calculations: a summary of outputs  Energy, Q1, ISI

	 	 from	the	ASEAN	NPSR	benchmark	exercise			 (Accepted)

	 	 By	Kampanart	Silva,	Piyawan	Krisanungkura,	

	 	 Narakhan	Khunsrimek,	Wasin	Vechgama,	

	 	 	Jia	Hao	Tang,	Vitesh	Krishnan,	Kim	Long	Pham,	

	 	 Tom	Charnock,	Somboon	Rassame,	

   Bee Kiat Tay, Keng Yeow Chung, Sy Than Hoang, 

  Hao Quang Nguyen, Duy Hien Pham

	 5	 Ultrasound-irradiated	synthesis	of		 Scientific	Reports.	 4		 Q1

	 	 	3-mercaptopropyl	trimethoxysilane-modified		 2021;11(1):5560.

	 	 	hydroxyapatite	derived	from	fish-scale	residues	

   followed by ultrasound-assisted organic dyes 

	 	 removal.	by	Phitchan	Sricharoen,	Supalak	

	 	 Kongsri,	Chunyapuk	Kukusamude,	Yonrapach	

	 	 	Areerob,	Prawit	Nuengmatcha,	Saksit	Chanthai	

	 	 and	Nunticha	Limchoowong	 	

ผลงานตีพิมพ์ปีงบประมาณ 2564
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 ล�ำดับ		 	 ชื่อสื่อวำรสำร	 จ�ำนวน	 ประเภทที่เสนอจ�ำนวน

	 ที่	 	 ชื่อบทควำม	–	ผู้เขียน	 ที่ตีพิมพ์	 คะแนน	 บทควำมตีพิมพ์วำรสำร

	 	 	 	 /	ปีที่	/	ฉบับที่	 	 ตำมหลักเกณฑ์ใหม่	

 6	 Controls	on	Stable	Isotopic	Characteristics	of		 Hydrological	 4	 Q1

	 	 	Water	Vapor	over	Thailand.	Jeerapong	Laonamsai,		 Processes,

   Kimpei Ichiyanagi, Supapap Patsinghasanee, and  May 2021.

  Kiattipong Kamdee.    

 7 Study of energy loss processes during hydrogen  Nuclear Materials 4 Q1

	 	 gas	puffing	by	the		PIC	simulation		 and	Energy	27

	 	 M.S.	Islam	a,*,	S.	Ishiguro	a,b,		 (2021)	100995

  H. Hasegawa a,b, T. Pianpanit c   

	 8	 Starch-Based	Super	Water	Absorbent:		 Polymers,	2021,	 4	 Q1

	 	 A	Promising	and	Sustainable	Way	to	Increase		 13,	1314

	 	 Survival	Rate	of	Trees	Planted	in	Arid	Areas.		 [Submitted:	23	Feb

	 	 	Pattra	Lertsarawut,	Thitirat	Rattanawongwiboon,	 2021,	Accepted:

	 	 Theeranan	Tangthong,	Sakchai	Laksee,Tanagorn		 14	Apr	2021,

	 	 Kwamman,	Butri	Phuttharak,	Phayao		 Published:	 	

	 	 Romruensukharom,	Phiriyatorn	Suwanmala		 16	Apr	2021]

  and Kasinee Hemvichian*  

  9 Spatial and Temporal Distributions of stable  Hydrological Processes, 4 Q1

	 	 Isotopes	in	Precipitation	over	Thailand.		 2021;35:e13995.

	 	 Jeerapong	Laonamsai,	Kiattipong		Kamdee,	 DOI:	10.1002/hyp.13995.

	 	 Aksara	Putthividhya,	Masahiro	Tanoue	 	

	 10	 Size-Controlled	Preparation	of	Gold		 ACS	Omega	2020,	5,	51,	 4		 Q1

	 	 Nanoparticles	Deposited	on	Surface-Fibrillated		 33206–33213		

	 	 Cellulose	Obtained	by	Citric	Acid	Modification.	

	 	 Threeraphat	Chutimasakul,	Yuta	Uetake,	

	 	 Jonggol	Tantirungrotechai,	Taka-aki	Asoh,	

	 	 Hiroshi	Uyama,	and	Hidehiro	Sakurai.	 	

	 11	 Ultra-trace	detection	of	nickel	(II)	ions	in		 ACS	Omega.	2021	 4		 Q1

	 	 	water	samples	using	dimethylglyoxime	doped	

	 	 GQDs	as	the	induced	metal	complex	

  nanoparticles by resonance light 

  scattering sensor  

	 12	 Fluorescence	switching	sensor	for	sensitive		 ACS	Omega.	2021	 4	 Q1

  and selective detections of cyanide and 

  ferricyanide using mercuric cation-graphene 

  quantum dots  

ผลงานตีพิมพ์ปีงบประมาณ 2564
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ล�ำดับ		 	 ชื่อสื่อวำรสำร	 จ�ำนวน	 ประเภทที่เสนอจ�ำนวน

	 ที่	 	 ชื่อบทควำม	–	ผู้เขียน	 ที่ตีพิมพ์	 คะแนน	 บทควำมตีพิมพ์วำรสำร

	 	 	 	 /	ปีที่	/	ฉบับที่	 	 ตำมหลักเกณฑ์ใหม่	

	 13	 Application	of	Hazard	and	Operability	Technique		 Progress	in	Nuclear	 4	 Q1

	 	 to	Level	1	Probabilistic	Safety	Assessment	of		 Energy,	Q1,	ISI

	 	 Thai	Research	Reactor-1/Modification	1:	Internal	

   Events and Human Errors, by Wasin Vechgama, 

	 	 Kampanart	Silva,	Anantachai	Pechrak,	

	 	 Saensuk	Wetchagarun.		 	

 14 Targeted Gold Nanohybrids Functionalized with  Polymers, 4 Q1

  Folate -Hydrophobic-Quaternized Pullulan  International,

	 	 Delivering	Comptothecin	for	Enhancing		 13	(2021),	2670

	 	 Hydrophobic	Anticancer	Drug	Efficacy.	

	 	 	By	Sakchai	Laksee,	Chamaiporn	Supachettapun,	

	 	 	Nongnuj	Muangsin,	Pattra	Lertsarawut,	Thitirat	

  Rattanawongwiboon, Phitchan Sricharoen, 

	 	 Nunticha	Limchoowong,	Threeraphat	

	 	 Chutimasakul,	Tanagorn	Kwamman,	and	

  Kasinee Hemvichian  

	 15	 “Biomass-derived	activated	carbons	with		 Jounal:	Biomass	and	 4	 Q1

	 	 extremely	narrow	pore	size	distribution	via		 Bioenergy.

  eco-friendly synthesis for supercapacitor  Status: accepted

	 	 application”	By	Tanagorn	kwamman	

	 16	 Geographical	Differentiation	of	Hom	Mali		 Foods	2021,	10,	195	 4	 Q1

  Rice Cultivated in Different Regions of 

	 	 	Thailand	Using	FTIR-ATR	and	NIR	Spectroscopy			

	 	 By	Wannee	Srinuttrakul	1,	Alina	Mihailova	2,

	 	 Marivil	D.	Islam	2,	Beatrix	Liebisch	2,	

	 	 Florence	Maxwell	2	,Simon	D.	Kelly	2	and	

	 	 Andrew	Cannavan	2		 	

 17 Comparison between Isotope Ratio Mass  International Journal 4 Q1

	 	 Spectrometry	(IRMS)	and	Cavity	Ring-down		 of	Food	Science	&

	 	 Spectroscopy	(CRDS)	for	Analysing	the		 Technology	Status:

	 	 Carbon	Isotope	Ratio	and	Detection	of		 accepted	on	August	30,

	 	 Adulteration	in	Coconut	Water	Sang-arun		 2021

  Meepho1, Kiattipong Kamdee2, 

	 	 Chakrit	Saengkorakot2,	

  Kunchit Judprasong*1

ผลงานตีพิมพ์ปีงบประมาณ 2564
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 ล�ำดับ		 	 ชื่อสื่อวำรสำร	 จ�ำนวน	 ประเภทที่เสนอจ�ำนวน

	 ที่	 	 ชื่อบทควำม	–	ผู้เขียน	 ที่ตีพิมพ์	 คะแนน	 บทควำมตีพิมพ์วำรสำร

	 	 	 	 /	ปีที่	/	ฉบับที่	 	 ตำมหลักเกณฑ์ใหม่	

 18	 Catalytic	behavior	of	La2O3-promoted		 Energy	Reports	journal	 4	 Q1

	 	 SO2−4/ZrO2	in	the	simultaneous	esterification		 (2021)	5374	-	5385

	 	 	and	transesterification	of	palm	oil	By	Dussadee

	 	 Rattanaphra	a,	Asama	Temrak	b,	Sasikarn	

	 	 Nuchdang	a,	Wilasinee	Kingkam	a,	Vichai	

	 	 Puripunyavanich	a,	Anusith	Thanapimmetha	b,	c,	

	 	 Maythee	Saisriyoot	b,	c,	Penjit	Srinophakun	b

 24    Q2  

	 1	 Sono-synthesized	Fe3O4–GO–NH2	nanocomposite		 Journal	of	the	 3	 Q2

	 	 	for	highly	efficient	ultrasound-assisted	magnetic		 Korean

	 	 	dispersive	solid-phase	microextraction	of	hazardous		 Ceramic	Society,

   dye Congo red from water samples. Sricharoen P,  2020,

	 	 Chanthai	S,	Lamaiphan	N,	Sakaew	C,			 https://doi.org/

	 	 Limchoowong	N,	Nuengmatcha	P,		 10.1007/s43207-020-

	 	 W.-C.	Oh.	00089-y	 	 	

	 2	 Highly-efficient	ultrasonic-assisted		 Journal	of	the	Korean	 3	 Q2

	 	 preconcentration	of	trace	amounts	of	Ag(I),		 Ceramic	Society,	2020,	

  Pb(II), and Cd(II) ions using 3-Mercaptopropyl  https://doi.org/10.1007/

	 	 trimethoxysilane-functionalized	graphene		 s43207-020-00094-1	

	 	 oxide-magnetic	nanoparticles,	Lamaiphan	N,	

	 	 Sakaew	C,	Sricharoen	P,	Nuengmatcha	P,	

	 	 Chanthai	S,	Limchoowong	N	 	

	 3	 Productivity	of	L-DOPA	in	in	vitro	shoots	of		 Journal	of	Applied	 3	 Q2

  Mucuna pruriens var. utilis enhanced  Pharmaceutical

  by gamma radiation     Science Vol. 11(01),

	 	 By	Suwimol	Jetawattana	 pp	084-088,	January,	2021

	 	 	 	 Available	online	at	

    http://www.japsonline.com

	 	 	 	 DOI:	10.7324/JAPS.2021.110109

	 	 	 	 ISSN	2231-3354	

 4 The albumin/starch scaffold and its  Mater. Today Commun.  3 Q2

	 	 biocompatibility	with	living	cells.			 2021,	102164.	

	 	 By	Prasopdee,	T.;	Sinthuvanich,	

	 	 C.;	Chollakup,	R.;	Uttayarat,	

	 	 P.;	Smitthipong,	W.

ผลงานตีพิมพ์ปีงบประมาณ 2564
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 ล�ำดับ		 	 ชื่อสื่อวำรสำร	 จ�ำนวน	 ประเภทที่เสนอจ�ำนวน

	 ที่	 	 ชื่อบทควำม	–	ผู้เขียน	 ที่ตีพิมพ์	 คะแนน	 บทควำมตีพิมพ์วำรสำร

	 	 	 	 /	ปีที่	/	ฉบับที่	 	 ตำมหลักเกณฑ์ใหม่	

	 5	 Radiation	and	Emission	in	Materials:	Similarity		 Phys.	Status	Solidi	A	 3	 Q2

	 	 	of	Principles	and	Multi-Functional	Applications	 2021,	218,	2000772

	 	 Andrej	Kuznetsov,*	Somsak	Dangtip,	

  and Saweat Intarasiri

	 6	 Assessment	of	Cesium	Compound	Behavior		 Science	and	Technology	 3	 Q2

  during Simultaneous Failure of Reactor  of Nuclear Installations,

	 	 	Pressure	Vessels	and	Spent	Fuel	Pools	Using		 Volume	2021,	Article

	 	 Modified	ART	Mod	2:	Fukushima	Daiichi		 ID	9975014	https://

	 	 Accident	Simulation,	by	Wasin	Vechgama,		 doi.org/10.1155/2021/

	 	 Kampanart	Silva	 		 9975014	

	 7	 Polygonum	odoratum	leaf	extract	attenuates		 Journal	of	Food	 3	 Q2

	 	 oxidative	stress	and	cell	death	of	Raw	264.7		 Biochemistry	DOI:

	 	 cells	exposed	to	low	dose	ionizing	radiation		 10.1111/jfbc.13909

	 	 By	Uttayarat,	P	 	 		Status:	Accepted:	

	 	 	 	 11	August	2021

	 8	 Measurement	of	NORM	in	Building	Materials		 Atmosphere	2021,	12(8),	 3	 Q2

	 	 to	Assess	Radiological	Hazards	to	Human		 1024;	https://doi.org/

	 	 Health	and	Develop	the	Standard	Guidelines		 10.3390/atmos12081024

	 	 	for	Residents	in	Thailand:	Case	Study	in	Sand		 -	10	Aug	2021

  Samples Collected from Seven Northeastern 

	 	 Thailand	Provinces”	by	Phachirarat	Sola;	

	 	 Uthaiwan	Injarean;	Roppon	Picha;	

	 	 Chutima	Kranrod;	Chunyapuk

	 	 Kukusamude;	Shinji	Tokonami	

 16    Q3

	 1	 Improvement	of	Thanaka	Powder	by	Gamma		 Chiang	Mai	University	 2	 Q3

	 	 Radiation:	Microbial	and	Chemical	Properties		 Journal	would	like	to

  By Wachiraporn Pewlong send you the acceptance  

    letters to publish your 

    manuscripts in the 

    Chiang Mai Univesity 

    Journal of Natural Sciences

    Vol.20 No.2, 

	 	 	 	 April-June	2021,	

ผลงานตีพิมพ์ปีงบประมาณ 2564



41

AN
N

U
AL REPO

RT 2021 TH
AILAN

D IN
STITU

TE O
F N

U
CLEAR TECH

N
O

LO
G

Y

 ล�ำดับ		 	 ชื่อสื่อวำรสำร	 จ�ำนวน	 ประเภทที่เสนอจ�ำนวน

	 ที่	 	 ชื่อบทควำม	–	ผู้เขียน	 ที่ตีพิมพ์	 คะแนน	 บทควำมตีพิมพ์วำรสำร

	 	 	 	 /	ปีที่	/	ฉบับที่	 	 ตำมหลักเกณฑ์ใหม่	

 2 Effects of Benzyladenine on in vitro   CMUJ. Nat. Sci. 2 Q3

	 	 	‘Hom	Rangsi’	Rice	and	Induction	of	Aluminum		 20(2):	e2021040

	 	 Acid	Tolerance	Lines	by	Gamma	Irradiation.	

  Vichai Puripunyavanich*, Vararas Khamvarn, 

  and Somjai Ngamjob.    

	 3	 Effects	of	Plasma	Focus	on	Seed	Germination		 Walailak	Journal	of	 2		 Q3

  and Seedling Growth of 14 Thai Rice Varieties.  Science and Technology

	 	 Puripunyavanich,	V.	.,	Tamman,	A.,	Orpong,		 (WJST),	vol	18	Accepted

	 	 P.	.,	Picha,	R.	.,	Limtiyayothin,	M.	.,		 Article,	Feb.	2021.

	 	 Wonghabut,	P.	.,	Sangwang,	W.	.,		 https://wjst.wu.ac.th/index.

	 	 Nilgumhang,	K.	.,	&	Promping,	J.	.		 php/wjst/article/view/12051		

	 4	 “Structural	and	Morphological		 Songklanakarin	Journal	of	 2	 Q3

  Characterization of Thai Monazite Ore  Science and Technology

	 	 Processing	Samples;	by	Sasikarn	Nuchdang,		 (accepted)

	 	 Wilasinee	Kingkam,	Vichai	Puripunyavanich,	

  Unchalee Suwanmanee,  Pipat 

	 	 Laowattanabandit	and	Dussadee	

  Rattanaphra    

	 5	 Determination	of	Some	Rare	Earth	Elements		 Songklanakarin	Journal	 2		 Q3

  Uranium and Thorium in Soil Samples by  of Science and

	 	 Microwave-Assisted	Acid	Digestion	using		 Technology	(accepted)

  Inductively Coupled Plasma Mass 

	 	 Spectrometry	Technique;	by	Sasikarn	

	 	 Nuchdang,	Ratchai	Fungklin,	Wilasinee	

	 	 Kingkam	and	Dussadee	Rattanaphra	

	 6	 Preparation	and	Characterization	of	Mixed		 Songklanakarin	Journal	 2		 Q3

	 	 Rare	Earth	Hydroxide	by	Co-Precipitation		 of	Science	and

	 	 	Method;	by	Wilasinee	Kingkam,	Sathita	Ratnon,		 Technology

  Saranphon Boonruang, Winyu Chitsamphandhvej, (accepted)

	 	 	Vichai	puripunyavanich,	Sasikarn	Nuchdang	and	

  Dussadee Rattanapha    

	 7	 Cytotoxicity	Evaluation	of	Hydrogel	Sheet		 submitted	May	23,	2021	 2		 Q3

	 	 Dressings	Fabricated	by	Gamma	Irradiation:		 to	Walailak	Journal	of

	 	 Extract	and	Semi-Direct	Contact	Tests	-	by		 Science	and	Technology

  P. Pimton, R. Chaingnoon, P. Uttayarat* (WJST) Status: accepted  

ผลงานตีพิมพ์ปีงบประมาณ 2564
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	ล�ำดับ		 	 ชื่อสื่อวำรสำร	 จ�ำนวน	 ประเภทที่เสนอจ�ำนวน

	 ที่	 	 ชื่อบทควำม	–	ผู้เขียน	 ที่ตีพิมพ์	 คะแนน	 บทควำมตีพิมพ์วำรสำร

	 	 	 	 /	ปีที่	/	ฉบับที่	 	 ตำมหลักเกณฑ์ใหม่	

 	 8	 Effects	of	Processing	on	Stable	Isotope		 Japan	Agricultural	 2		 Q3

	 	 Compositionns	(13C,	15N,	and	18O)	of	Rice		 Research	Quarterly

	 	 (Oryza	sativa)	and	Stable	Isotope	Analysis		 Status:	accepted

	 	 of	Asian	Rice	Samples	for	Tracing	Their	

	 	 Geographicak	Origins	

	 	 By	Wannee	Srinuttrakul	 	 	

 5    Q4

	 1	 “Electricity	Generation	from	Hospital		 Biointerface	Research	 1		 Q4

	 	 Wastewater	in	Microbial	Fuel	Cell	using		 in	Applied	Chemistry		

  Radiation Tolerant Bacteria. By Pimprapa  Status: accepted

	 	 Chaijak	1,	2,*,	Monthon	Lertworapreecha	3,	

	 	 Nopparit	Changkit	4,	Phachirarat	Sola	4	 	

	 2	 An	Effect	of	pH	on	Radiation	Assisted		 Key	Engineering	Material	 1		 Q4

	 	 	Modification	of	Oxygen-Rich	Activated	Carbon		 journal	Status:	accepted

	 	 by	Urea	By	Threeraphat	Chutimasakul,	

  Tinutda Phonlam, Varistha Chobpattana, 

	 	 Pattra	Lertsarawut,	Wilasinee	Kingkam,	

	 	 Sakchai	Laksee,	Tanagorn	Kwamman

	 3	 Characterization	of	coal	fly	ash,	bottom	ash		 Key	Engineering	 1		 Q4

  and their possibilities as catalysts for  Materials (accepted

	 	 biodiesel	production;	by	Willasinee	Kingkam,	

	 	 Sasikarn	Nuchdang,	Dussadee	Rattanaphra	 	 	

	 4	 Concentrations	of	238U	in	selected	Thai		 Journal	of	Physics:	Conference	1		 Q4

	 	 spices	and	the	related	dose	assessmen		 SeriesJ.	Phys.:	doi:10.1088/

	 	 P	Nochit*,	W	Kulsawat	and	J	Khunsamut	 1742-6596/1719/1/012077

	 5	 Potential	application	of	Thorium	isotopes		 Journal	of	Physics:		 1		 Q4

  in upland maize soils for assessment of  Conference Series 1719 (2021)

	 	 soil	erosion	By	W.	Kulsawat		 012078	IOP	Publishing	

	 	 	 	 doi:10.1088/1742-6596/

	 	 	 	 1719/1/012078

ผลงานตีพิมพ์ปีงบประมาณ 2564
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O5 การฝึกอบรมและการถา่ยทอดเทคโนโลยี
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งานพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) มีพันธกิจส่วนหนึ่ง เป็นการให้บริการวิชาการ ส่งเสริม 
สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ตลอดจนฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ประโยชน์ 
จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ให้แก่บุคลากรภายในประเทศ เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลเหล่าน้ัน ให้เป็น 
ผู้มีศักยภาพและมีสมรรถนะตรงตามงานที่รับผิดชอบ อันเป็นหัวใจส�าคัญของการด�าเนินงานให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย  
โดยได้ด�าเนนิการจัดหลกัสตูรฝึกอบรม ประชมุ สมัมนา และถ่ายทอดเทคโนโลยนีวิเคลียร์ แบ่งเป็นหลักสูตรส�าหรบับคุลากรภายนอก
และหลกัสตูรส�าหรบับคุลากรภายใน เช่น การป้องกนัอันตรายจากรงัสี ระดบั 1 และระดบั 2 การถ่ายภาพด้วยรงัสี การตรวจวดัรงัสี 
ในสิ่งแวดล้อม ความรู้ด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์เบ้ืองต้นของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีและกากกัมมันตรังส ี
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เฉพาะทาง และการถ่ายทอดความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องตามการร้องขอจากหน่วยงานภายนอก

ปีงบประมาณ 2564 สทน. โดยฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมกับกลุ่ม/ศูนย์/ฝ่ายต่าง ๆ ของสถาบัน และหน่วยงานอ่ืน 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จัดหลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร จากหน่วยงานภายนอก จ�านวน 6 หลักสูตร รวม 29 ครั้ง  
มีบุคลากรภายนอกที่ได้รับการพัฒนารวม 1,393 คน ดังมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 และจัดหลักสูตรส�าหรับพัฒนาบุคลากร
ภายในสถาบนั จ�านวน 5 หลกัสตูร รวม 5 ครัง้ มบีคุลากรภายในทีไ่ด้รบัการพฒันารวม 151 คน ดงัรายละเอยีดแสดงในตารางท่ี 2  
เมื่อรวมการจัดหลักสูตรส�าหรับบุคลากรท้ังภายนอกและภายในท้ังส้ิน 11 หลักสูตร จ�านวน 34 ครั้ง มีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านนิวเคลียร์และรังสีภายในประเทศได้รับการพัฒนารวม 1,544 คน มีผู้เข้าอบรมท่ีสอบผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับ
ประกาศนยีบตัรด้านการป้องกนัอนัตรายจากรงัสีร้อยละ 100 ทัง้นี ้ภายหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) การฝึกอบรมหลักสูตรส�าหรับบุคคลภายนอกและภายในทุกหลักสูตรได้ด�าเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาอย่างเคร่งครดั โดยการจดัหลกัสตูรในบางส่วนต้องด�าเนนิการจดัอบรมแบบออนไลน์ และบางส่วน 
ต้องยกเลิกด�าเนินการไป

นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับภายในประเทศได้รับการพัฒนาศักยภาพ สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจด้าน
นิวเคลียร์และรังสีที่ถูกต้อง สทน. จึงสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของสถาบัน ไปปฏิบัติงานพิเศษด้านนิวเคลียร์และรังสี เช่น การเป็น
วิทยากร อาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาระดับอุดมศึกษา กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท-เอก การปฏิบัติงาน 
เป็น invited international lecturer การรับนิสิตนักศึกษาเข้าฝึกงานระหว่างปิดภาคการศึกษา และรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
เข้าฝึกงานระหว่างภาคการศกึษา จ�านวนรวม 64 รายการ มบีคุลากรทีไ่ด้รบัการพฒันาความรูด้้านนวิเคลียร์และรงัสี รวม 500 คน

จากการด�าเนินงานด้านพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในปีงบประมาณ 2564 มีบุคลากรภายในประเทศ
ได้รับการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานทางรังสี รวมทั้งสิ้น 2,044 คน
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หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาส�าหรับบุคลากรภายนอก

ล�าดับ	 	 ชื่อหลักสูตร	 	 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าอบรม	 จ�านวนคน	 	 ช่วงเวลาที่จัดอบรม

 1 การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1  ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี 29 วันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2563

  รุ่นที่ 147 - 150 และ  และผู้สนใจทั่วประเทศ 49 วนัที ่9 – 13 พฤศจกิายน 2563 

  *จัดตามการร้องขอ (in-house)    41 วนัที ่14 – 18 ธนัวาคม 2563

  (รวม 22 ครั้ง)     44 วันที่ 15 – 19 มีนาคม 2564

 2* การตรวจวดัและการประเมนิปรมิาณรงัส ี สาขาวิชาอาชีวอนามัย 100  วันที่ 4 ตุลาคม 2563

    และความปลอดภัย

    ส�านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 3* ความปลอดภัยในการท�างาน บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ 120  วันที่ 22 ตุลาคม 2563

  ในการป้องกันอันตรายจากรังสี เอน็ไวรอนเมนทอล เซอร์วสิ จ�ากดั 

    (NPC S&E) 

 4* การฟื้นฟูความรู้ของบุคลากร บริษัท จี เจ สตีล จ�ากัด (มหาชน) 40 วันที่ 30 ตุลาคม 2563

  ที่ปฏิบตังิานในสถานปฏบิติัการทางรังส ี

 5* ความปลอดภัยในการท�างานกับรังสี บริษัท ไทยแอโรว์ จ�ากัด   30 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

 6* ความปลอดภัยในการท�างาน บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ 240 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

  ในการป้องกันอันตรายจากรังสี เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จ�ากัด   และ วันที่ 26 พฤศจิกายน

    (NPC S&E)   2563 

 7* ความปลอดภยัในการปฏบิตังิานกบัรงัส ี บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด 25 วันที่ 16 ธันวาคม 2563

 8 ความรูด้้านวศิวกรรมนวิเคลยีร์เบือ้งต้น เจ้าหน้าที่ก�ากับดูแลทางรังสี 15  วนัที ่21 - 25 ธนัวาคม 2563

  ของโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ (Basic Reactor  ผูป้ฏบิตังิานทางรงัสี และเจ้าหน้าที่

  Engineering Course) (ภายใต้  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย

  NuHRDeC-JAEA Cooperation) 

 9* การตรวจวดัและการประเมนิปรมิาณรงัส ี สาขาวิชาอาชีวอนามัย 100 วันที่ 30 มกราคม 2564

  และความปลอดภัย ส�านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 10* ความปลอดภยักบัการปฏบิตังิานกบัรงัส ี บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ  30 วันที่ 22 มีนาคม 2564

    (ประเทศไทย) จ�ากัด 

 11* ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ 40 วันที่ 8 เมษายน 2564

  ในการปฏิบัติงานทางรังสี อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด (มหาชน) 

 12** การฝึกอบรมหลักสูตรฟื้นฟูส�าหรับ ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี และผู้สนใจ 59 วันที่ 15 มิถุนายน 2564

  ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี และการป้องกัน ทั่วประเทศ

  อันตรายจากรังสี (ออนไลน์ผ่าน

  โปรแกรม ZOOM) ครั้งที่ 1  

ตารางที่	1	การพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ส�าหรับบุคลากรภายนอก
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หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาส�าหรับบุคลากรภายนอก	(ต่อ)

ล�าดับ	 	 ชื่อหลักสูตร	 	 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าอบรม	 จ�านวนคน	 	 ช่วงเวลาที่จัดอบรม

 13** การฝึกอบรมหลักสูตรฟื้นฟูส�าหรับ ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี และผู้สนใจ 71 วันที่ 27 สิงหาคม 2564

  ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี และการป้องกัน ทั่วประเทศ

  อันตรายจากรังสี (ออนไลน์ผ่าน

  โปรแกรม ZOOM) ครั้งที่ 2 

 14* ความปลอดภัยในการท�างาน บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ 360 วนัที ่7 กนัยายน 2564 (3 รุน่)

  ในการป้องกันอันตรายจากรังสี  เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส  วนัที ่9 กนัยายน 2564 (3 รุน่)  

  (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft  จ�ากัด (NPC S&E)  วนัที ่14 กนัยายน 2564 (3 รุน่) 

  Team) (จ�านวน 12 รุ่น)     วนัที ่16 กนัยายน 2564 (3 รุน่)

รวม	6	หลักสูตร	จ�านวน	29	ครั้ง	รวม	1,393	คน

หมายเหตุ	: *เป็นหลักสูตรตามการร้องขอจากหน่วยงานภายนอก (6 หน่วยงาน)

     **เป็นหลักสูตรที่จัดร่วมกับ พธ. โดยการออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาส�าหรับบุคลากรภายนอก

ล�าดับ	 	 ชื่อหลักสูตร	 	 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าอบรม	 จ�านวนคน	 	 ช่วงเวลาที่จัด

 1 การพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ สทน. และเป็น 19 วนัที ่20, 27-28 ตลุาคม 2563

  ด้านนิวเคลียร์และรังสีผ่านทาง วิทยากรในหลักสูตรต่าง ๆ  และ 2 - 4 พฤศจิกายน 2563

  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 2 การซ้อมแผนฉุกเฉินทางรังสีในโรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ฉายรังสี 41 วันที่ 1 เมษายน 2564

  ฉายรังสีแกมมา (ศส.)   

 3 การฝึกซ้อมระงับเหตุผิดปกติทางรังสี เจ้าหน้าที่ สทน. ผู้ปฏิบัติงาน 14 วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2564

  ส�าหรับเครื่องปฏิกรณ์  กับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย 

 4 การซ้อมแผนฉุกเฉินในศูนย์บริการ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการเทคโนโลยี 53 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

  เทคโนโลยีนิวเคลียร์ นิวเคลียร์  

 5 การเตรียมความพร้อมและระงับ เจ้าหน้าที่ สทน. ผู้ปฏิบัติงาน 24 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 และ

  เหตุฉุกเฉินทางรังสีและอัคคีภัย ในศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี  วันที่ 6 กันยายน 2564

  ในศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี

รวม	5	หลักสูตร	จ�านวน	5	ครั้ง	รวม	151	คน

ตารางที่	2	การพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ส�าหรับบุคลากรภายใน
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การพัฒนาบคุลากรและถา่ยทอดเทคโนโลยนีวิเคลยีร ์ประจ�าปีงบประมาณ 2564

การป้องกันอันตรายจากรังสี	ระดับ	1

ความรู้ด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์เบื้องต้นของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	(Basic	Reactor	Engineering	Course)	
(ร่วมกับ	NuHRDeC-JAEA	Cooperation)
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ความปลอดภัยในการท�างานในการป้องกันอันตรายจากรังสี	(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม	Microsoft	team)
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O6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
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2	 การประชุม	Virtual	Workshop	on	SMR	Technologies	to	Combat	Climate	Change	focusing	on	Nuclear- 
Renewable	Hybrid	Energy	Systems	ร่วมกับ	The	United	States	Department	of	Energy	(DOE)	ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล	Zoom	Meeting	วันที่	23	และ	25	มิถุนายน	2564

โครงการภายใต้กรอบความร่วมมือกับต่างประเทศ 
กิจกรรมการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกอบรม 

1	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	Virtual	Security	Plan	Workshop	ร่วมกับ	National	Nuclear	Security	Administration	
(NNSA)	United	States	Department	of	Energy	(U.S.	DOE)	วันที่	22	-	25	มีนาคม	2564	ณ	ห้องฝึกอบรม	สทน.	บางเขน
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3	 การประชุมเชงิปฏิบตักิารด้านการใช้ไอโซโทปรงัสใีนการศึกษาน�า้บาดาล	หวัข้อเร่ือง	National	Seminar	on	Application	
of	isotope	hydrology	for	groundwater	management	and	National	workshop	on	groundwater	age	using	14C	
and	geochemical	modeling	ผ่านระบบการประชุมออนไลน์	วันที่	16	-	19	สิงหาคม	2564	

4	 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 ในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนา	 เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถ 
ในการบรหิารจดัการและบูรณาการด้านการวจิยัและพฒันาสร้างนวตักรรมใหม่	ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวิเคลยีร์	ร่วมกบั
มหาวทิยาลยัราชภฏั	ทัง้	3	แห่ง	ได้แก่	มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครนิทร์	จงัหวัดฉะเชงิเทรา	มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ณ	ห้องแถลงข่าว	 อาคารพระจอมเกล้า	 ช้ัน	 1	
ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	วันที่	25	มีนาคม	2564	
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5	 พิธีลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ	 (CWIE)	 ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 
กับ	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	วันที่	2	เมษายน	2564	ณ	ห้องประชุม	สทน.	บางเขน		

6	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ	บริษัท	ไทย	เอ็น	ดี	ที	จ�ากัด	(มหาชน)	ในการสนับสนุนการใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยี
นิวเคลียร์	วันที่	27	ต.ค.	2563

7	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ด้านวิชาการและงานวิจัยอาหารฉายรังสี	วันที่	28	ธันวาคม	2563	
ไม่มีการจัดพิธี

8	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ	บริษัท	เหล็กสยามยามาโตะ	จ�ากัด	ในการพัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อหาวิธีการ
จัดการฝุ่นเหล็กจากอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก	24	สิงหาคม	64	ไม่มีการจัดพิธี
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9	 พธิลีงนามบันทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืด้านการศกึษา	วจิยั	และพฒันานวตักรรม	เกีย่วกบัเทคโนโลยอีวกาศไทย	
เพื่อร่วมการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศของไทย	โดย	สทน.	ลงนามร่วมกับ	12	หน่วยงาน	ประกอบด้วย	หน่วยงานวิทยาศาสตร์
ชั้นน�า	 6	 แห่ง	 และสถาบันอุดมศึกษา	 6	 แห่ง	 ได่แก่	 ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	 (องค์การมหาชน)		
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน	 (องค์การมหาชน)	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ส�านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)
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การจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA) ระหว่าง 
หนว่ยงานในระบบ ววน. และเครอืขา่ยนานาชาต ิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการทีไ่ดร้บั
งบประมาณจากกองทุน สกสว. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ที่	 ชื่อหน่วยงานที่ร่วมลงนาม	 บันทึกข้อความร่วมมือ	 ผลลัพธ์ของการด�าเนินงาน	 เอกสารหลักฐาน
	 	 บันทึกความร่วมมือ		 เรื่อง	 ตามความร่วมมือ	 อ้างอิง

	1.	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 วันที่	26	เมษายน	2564	 MOU	ระหว่าง	สถาบัน

	 	 	 ทางวิชาการระหว่าง	สถาบัน		 	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

	 	 	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ		 	 (องค์การมหาชน)	และ

	 	 	 (องค์การมหาชน)	และ		 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 	 	

	2.	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 วันที่	17	ธันวาคม	2563	 MOU	ระหว่าง	สถาบัน

	 	 	 ทางวิชาการระหว่าง	สถาบัน		 	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

	 	 	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ		 	 (องค์การมหาชน)	และ

	 	 	 (องค์การมหาชน)	และ		 	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

	 	 	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 	

	3.	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 วันที่	1	มีนาคม	2564	 MOU	ระหว่าง	สถาบัน

	 	 	 ทางวิชาการระหว่าง	สถาบัน		 	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

	 	 	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ		 	 (องค์การมหาชน)

	 	 	 (องค์การมหาชน)		 	 และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 	 	 และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	

	4.	 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 วันที่	9	กันยายน	2559	 MOU	ระหว่าง	สถาบัน

	 	 	 ทางวิชาการระหว่าง	สถาบัน	 	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

	 	 	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ		 	 (องค์การมหาชน)	และ

	 	 	 (องค์การมหาชน)	และ	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	

	5.	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 วันที่	28	มกราคม	2564	 MOU	ระหว่าง	สถาบัน

	 	 เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย		 ทางวิชาการระหว่าง	สถาบัน	 	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

	 	 	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ		 	 (องค์การมหาชน)	และ

	 	 	 (องค์การมหาชน)	และ	สถาบัน	 	 	สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และ

	 	 	 วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	 เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

	 	 	 แห่งประเทศไทย	 	

	6.	 กรมศิลปากร	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 วันที่	6	สิงหาคม	2563	 MOU	ระหว่าง	สถาบัน

	 	 	 ทางวิชาการระหว่าง	สถาบัน	 	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

	 	 	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ		 	 (องค์การมหาชน)	และ

	 	 	 (องค์การมหาชน)	และ	 	 กรมศิลปากร

	 	 	 กรมศิลปากร	 	

	7.	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 วันที่	26	เมษายน	2560	 MOU	ระหว่าง	สถาบัน

	 	 	 ทางวิชาการระหว่าง	สถาบัน	 	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

	 	 	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ		 	 (องค์การมหาชน)	และ

	 	 	 (องค์การมหาชน)		 	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

	 	 	 และส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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 ที่	 ชื่อหน่วยงานที่ร่วมลงนาม	 บันทึกข้อความร่วมมือ	 ผลลัพธ์ของการด�าเนินงาน	 เอกสารหลักฐาน
	 	 บันทึกความร่วมมือ		 เรื่อง	 ตามความร่วมมือ	 อ้างอิง

	8.	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 วันที่	23	มีนาคม	2564	 MOU	ระหว่าง	สถาบัน

	 	 พระนครศรีอยุธยา	 ทางวิชาการระหว่าง	สถาบัน	 	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

	 	 	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ		 	 (องค์การมหาชน)	และ

	 	 	 (องค์การมหาชน)	และมหาวิทยาลัย	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

	 	 	 ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	 	 พระนครศรีอยุธยา

	9.	 มหาวิทยาลัย	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 วันที่	23	มีนาคม	2564	 MOU	ระหว่าง	สถาบัน

	 	 ราชภัฏราชนครินทร์	 ทางวิชาการระหว่าง	สถาบัน	 	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

	 	 	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	 	 (องค์การมหาชน)	และ

	 	 	 (องค์การมหาชน)	และมหาวิทยาลัย	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

	 	 	 ราชภัฏราชนครินทร์	 	 ราชนครินทร์

	10.	 มหาวิทยาลัย	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 วันที่	23	มีนาคม	2564	 MOU	ระหว่าง	สถาบัน

	 	 ราชภัฏธนบุรี	 ทางวิชาการระหว่าง	สถาบัน	 	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

	 	 	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ		 	 (องค์การมหาชน)	และ

	 	 	 (องค์การมหาชน)	และ	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	 	

	11.	 ส�านักงานวิจัยแห่งชาติ	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 วันที่	10	มกราคม	2565	 MOU	ระหว่าง	สถาบัน

	 	 	 ทางวิชาการระหว่าง	สถาบัน	 	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

	 	 	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ		 	 (องค์การมหาชน)

	 	 	 (องค์การมหาชน)		 	 และส�านักงานวิจัยแห่งชาติ

	 	 	 และส�านักงานวิจัยแห่งชาติ	 	

	12.	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 วันที่	10	มกราคม	2565	 MOU	ระหว่าง	สถาบัน

	 	 สุราษฎร์ธานี	 ทางวิชาการระหว่าง	สถาบัน	 	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

	 	 	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ		 	 (องค์การมหาชน)	และ

	 	 	 (องค์การมหาชน)	และ	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	 	 สุราษฎร์ธานี

	13.	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 วันที่	10	มกราคม	2565	 MOU	ระหว่าง	สถาบัน

	 	 สงขลา	 ทางวิชาการระหว่าง	สถาบัน	 	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

	 	 	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ		 	 (องค์การมหาชน)	และ

	 	 	 (องค์การมหาชน)	และ	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	 	

	14.	 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 วันที่	10	มกราคม	2565	 MOU	ระหว่าง	สถาบัน

	 	 	 ทางวิชาการระหว่าง	สถาบัน	 	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

	 	 	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ		 	 (องค์การมหาชน)	และ

	 	 	 (องค์การมหาชน)	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

	 	 	 และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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O7 ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
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ความมั่นคงปลอดภัย (Security), ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
(Nuclear and Radiation Safety) และการพิทักษ์ความปลอดภัย
วัสดุนิวเคลียร์ (Safeguards)     

ฝ่ายความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ ปฏิบัติงาน โดยแบ่งภารกิจออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1 งานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security) 
ท�ำกำรตดิตัง้ระบบรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยั ประกอบด้วย ระบบกำรตรวจจับ ระบบกำรหน่วงเวลำ และระบบกำรเผชิญเหตุ  

รวมถงึระบบ Fire Alarm System ในพืน้ทีท่ัว่ไปและพืน้ทีท่ำงนวิเคลียร์และรงัสี ของสถำบนัฯ ทัง้สำมพืน้ที ่ได้แก่ สทน. พืน้ทีจ่ตุจกัร  
สทน. พื้นที่คลองห้ำ และ สทน. พื้นท่ีองครักษ์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่ก�ำหนดระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำ 
ควำมปลอดภัยแห่งชำติ (พืน้ทีท่ัว่ไป) และพระรำชบญัญตัพิลงังำนนิวเคลียร์เพือ่สนัต ิพ.ศ. 2559 พระรำชบญัญตัพิลงังำนนิวเคลียร์
เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  (พื้นที่ทำงนิวเคลียร์และรังสี) โดยกำรติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตรวจจับกำรบุกรุก กำรเดิน 
ตรวจตรำอย่ำงต่อเนื่องโดยเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย ติดตั้งอุปกรณ์ชี้บ่งกำรเปิดผนึก (sealed/ tampered indicating  
device) ติดตั้งระบบกำรติดต่อสื่อสำรแบบต่ำง ๆ  เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุสื่อสำร ติดตั้งระบบกำรบันทึกเหตุกำรณ์และระบบ 
สญัญำณเตอืนและกำรแจ้งเหตไุปทีต่วับคุคล จดัท�ำระบบควบคมุและทะเบยีนวัสดกุมัมนัตรงัส ีวสัดนุวิเคลยีร์ และกำกกมัมนัตรงัสี
ให้พร้อมตรวจนบัจ�ำนวนในกรณเีหตุผดิปกติ ในกำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำวได้แบ่งขัน้กำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัออกเป็นขัน้สงูสดุ  
ขั้นสูง ขั้นพ้ืนฐำน ตัวอย่ำงขั้นสูงสุด ได้แก่ อำคำรเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมำณูวิจัย ปวว-1/1 อำคำรเครื่องฉำยรังสีแกมมำ Co-60  
อำคำรเก็บกำกกัมมันตรังสี เป็นต้น ระบบรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยดังกล่ำวได้รับกำรช่วยเหลือและด�ำเนินงำนร่วมกับ 
หน่วยงำน U.S.DOE ประเทศสหรัฐอเมริกำ โครงกำร Global Threat Reduction Initiative: GTRI และประเทศแคนำดำ    

รูปที่ 1 ภาพแสดงระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ระบบ CCTV ระบบการเข้า-ออก Access Control 
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2 งานด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (Nuclear and Radiation Safety)
ฝ่ำยควำมปลอดภัยด้ำนนิวเคลียร์มีภำรกิจหลักในกำรก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี จำกกิจกรรม 

ที่ด�ำเนินงำนภำยในสถำบัน เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงำน ประชำชน รวมถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นหนึ่ง 
ในพันธกิจหลักของสถำบันฯ และในปี พ.ศ. 2564 นี้ ฝ่ำยควำมปลอดภัยด้ำนนิวเคลียร์ มีกำรปรับเปลี่ยนกำรด�ำเนินงำนในกำร 
ก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยของสถำบันในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยด�ำเนินงำนด�ำเนินกำรก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี (Nuclear  
and Radiation Safety) ทั้งรูปแบบออนไลน์ (Online) และ ลงพื้นที่จริง (Onsite) โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้  

รูปที่ 2 แสดงการก�ากับดูแลความปลอดภัย 
ทางนวิเคลียร์และรงัสจีากกจิกรรมต่าง ๆ  ที่
ด�าเนินงานภายใน สทน.

จำกผลกำรด�ำเนินงำนพบว่ำกิจกรรมที่มีกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสีภำยในสถำบัน มีควำมปลอดภัย 
ทำงด้ำนนวิเคลยีร์และรงัสต่ีอผูป้ฏบิตังิำน ประชำชน และสิง่แวดล้อม ซึง่เป็นไปตำมภำรกจิหลกั ในกำรก�ำกบัดแูลควำมปลอดภยั
ทำงนิวเคลียร์และรังสีของ สทน.

1

3

5

2

4

6

ปฏิบัติงำนเจ้ำหน้ำที่ฟิสิกส์สุขภำพ (Health Physics) ประจ�ำเครื่องปฏิกรณ์ปรมำณูวิจัย ปปว-1/1

เฝ้ำตรวจติดตำมกำรรั่วไหลของสำรกัมมันตรังสีโคบอลต์-60 ในงำนฉำยรังสีแกมมำ

ตรวจตดิตำมควำมปลอดภยัทำงนวิเคลยีร์และรงัส ีกำรพทิกัษ์ควำมมัน่คงปลอดภยัวสัดนุวิเคลยีร์ (Internal Audit) 
ภำยในสถำบัน

ตรวจประเมินกำรฟุ้งกระจำยของสำรกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 ในงำนผลิตไอโซโทปรังสี

ตรวจประเมินกำรได้รับรังสีภำยในร่ำงกำย (Internal exposure) และภำยนอกร่ำงกำย (External exposure)  
ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงำนทำงนิวเคลียร์และรังสีของสถำบัน

จัดกิจกรรม safety knowledge sharing ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงำน ตำมแผนด�ำเนินงำนโครงกำรประเมินและพัฒนำ 
วัฒนธรรมควำมปลอดภัยภำยในองค์กร
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การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม
ฝ่ำยควำมปลอดภยัด้ำนนวิเคลยีร์ได้สุม่เกบ็ตวัอย่ำงส่ิงแวดล้อมในบรเิวณพืน้ทีโ่ดยรอบ สทน. ทัง้ 3 แห่ง ตลอดปีงบประมำณ 

2564 ภำยในรัศมี 10 กิโลเมตร ได้้แก่ น�้ำผิวดิน น�้ำใต้ดิน น�้ำฝน ดินผิวหน้ำ ตะกอนดิน อำกำศ ฝุ่นอำกำศ ผักบุ้ง ปลำ และ
ข้ำวสำร เพื่อท�ำกำรตรวจวัดและวิเครำะห์ปริมำณกัมมันตภำพรังสี ในขณะเดียวกันได้้ท�ำกำรตรวจวัดอัตรำปริมำณรังสีแกมมำ 
(Gamma Dose Rate) ณ จุดเก็บตวัอย่ำงดนิผวิหน้ำ น�ำ้ผวิดิน น�ำ้ใต้ดนิ และบรเิวณพืน้ท่ีภำยใน สทน. นอกจำกนีย้งัได้้ท�ำกำรตดิตัง้ 
สถำนเีฝ้ำตรวจตลอด 24 ชัว่โมง เพือ่สร้ำงควำมมัน่ใจว่ำกำรด�ำเนนิกจิกรรมทำงด้ำนนวิเคลียร์และรงัสีของ สทน. มคีวำมปลอดภยั 
ต่อประชำชนและสิ่งแวดล้อมตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำย

ผลจำกกำรตรวจวดัและวเิครำะห์์ค่ำกมัมนัตภำพรงัสแีอลฟำ บตีำ รวมในตวัอย่ำงน�ำ้ผวิดนิ พบว่ำ มค่ีำไม่เกนิเกณฑ์มำตรฐำน  
ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 เรื่องก�ำหนดมำตรฐำนคุณภำพน�้ำในแหล่งน�้ำผิวดิน (คณะกรรมกำร 
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ, 2537) ซึ่งถือว่ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ส่วนน�้ำใต้ดินและน�้ำฝน พบว่ำมีค่ำไม่เกินเกณฑ์มำตรฐำนน�้ำดื่ม 
ทีร่ำยงำนโดยองค์กำรอนำมยัโลก (Organization, 2004) และไม่พบ Cs-137 ในตวัอย่ำงน�ำ้ผวิดนิ น�ำ้ใต้ดนิ และน�ำ้ฝน ไม่พบ Co-60  
และ I-131 ในตัวอย่ำงน�้ำผิวดินและใต้ดิน ส�ำหรับตัวอย่ำง อำกำศ ฝุ่นอำกำศ ผักบุ้ง ปลำ ข้ำวสำร ตะกอนดิน และดินผิวหน้ำ 
พบว่ำไม่มี  I-131 และ Cs-137 ในตัวอย่ำงอำกำศและฝุ่นอำกำศ ตำมล�ำดับ ตลอดจนไม่พบ Co-60, I-131 และ Cs-137 ใน
ตัวอย่ำงผักบุ้ง ปลำ ข้ำวสำร ตะกอนดิน และดินผิวหน้ำ ดินผิวหน้ำมีค่ำกัมมันตภำพจ�ำเพำะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในธรรมชำติ  
(Th-232, U-238 และ K-40) อยูใ่นเกณฑ์มำตรฐำนทีร่ำยงำนโดย UNSCEAR 2000 ส�ำหรับกำรตรวจวดัอตัรำปรมิำณรงัสแีกมมำ 
(Gamma Dose Rate) โดยกำรติดตั้งสถำนีเฝ้ำตรวจตลอด 24 ชั่วโมงพบว่ำอยู่ในระดับปกติ

จำกผลกำรด�ำเนินกิจกรรมในกำรเฝ้ำระวังปริมำณรังสีในส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นที่โดยรอบ สทน. ทั้ง 3 แห่ง ในรัศมี  
10 กิโลเมตร โดยกำรตรวจวัดและวิเครำะห์์ปริมำณกัมมันตภำพรังสีในตัวอย่ำงส่ิงแวดล้อม กำรตรวจวัดกำรได้ ้รับรังสี 
จำกภำยนอกร่ำงกำย ทั้งจำกกำรตรวจวัดอัตรำปริมำณรังสีแกมมำภำคสนำม และกำรตรวจวัดอัตรำปริมำณรังสีแกมมำ 
ตลอด 24 ชั่วโมง พบว่ำอยู่ในระดับปกติ ไม่เกินเกณฑ์มำตรฐำนที่กฎหมำยก�ำหนด จึงเชื่อได้้ว่ำกำรปฏิบัติงำนของ สทน. มีระบบ 
ควบคุมควำมปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์และรังสีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

รูปที่ 3 แสดงการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่โดยรอบ สทน. ทั้ง 3 แห่ง
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3 งานพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ (Safeguards)     
ประเทศไทยได้เข้ำร่วมเป็นภำคีสนธิสัญญำไม่แพร่ขยำยอำวุธนิวเคลียร์ (The Treaty of Non-Proliferation of Nuclear 

Weapons : NPT) เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2515 ส่งผลให้กำรด�ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์ในทำงสันติ ตลอดจน 
กำรวิจัยพัฒนำที่เก่ียวข้องและตำมพันธกรณีตำมสนธิสัญญำนี้คือ กำรใช้ระบบพิทักษ์ควำมปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ภำยใต้กรอบ 
ของสนธิสัญญำกำรไม่แพร่ขยำยอำวุธนิวเคลียร์หรือข้อตกลงกำรพิทักษ์ควำมปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ (Safeguards  
Agreement : INFCIRC /241)  

และประเทศไทยได้ให้สัตยำบันต่อพิธีสำรเพิ่มเติมควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทยกับทบวงกำรปรมำณู
ระหว่ำงประเทศ เพ่ือพิทักษ์ควำมปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสนธิสัญญำไม่แพร่ขยำยอำวุธนิวเคลียร์ (Additional 
Protocol) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2560 ส่งผลให้มีกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบ จำกทบวงกำรปรมำณูพร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่รัฐ
ภำคีมีอ�ำนำจในกำรเข้ำตรวจสอบ Complementary Access (CA) ของทุกห้องภำยในอำคำร ณ สถำนที่ตำมที่ระบุในจดหมำย 
แจ้งได้ภำยใน 24 ชั่วโมง นับแต่ที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกทบวงกำรฯ 

ซึง่ในทกุ ๆ  ปี เจ้ำหน้ำทีท่บวงกำรปรมำณรูะหว่ำงประเทศ (IAEA Safeguards Inspector) จะมำท�ำกำรตรวจสอบ ณ สถำนที ่
ติดตั้งทำงนิวเคลียร์ประเทศไทย รวมถึงเอกสำรกำรรำยงำนงบดุลปริมำณรังสี วัสดุนิวเคลียร์และห้องอำคำร ณ สถำนท่ี 
ระบุไว้กับทบวงกำรฯ  สทน. โดยฝ่ำยควำมปลอดภัยด้ำนนิวเคลียร์เป็นผู้จัดท�ำเอกสำรรำยงำนที่ระบุปริมำณวัสดุนิวเคลียร์  
รำยงำนกำรตรวจวัดด้วยวิธีทำงกำยภำพ รำยงำนจ�ำนวนแท่งเชื้อเพลิงและอุปกรณ์อื่น ๆ (Item Counting) ที่มีวัสดุนิวเคลียร ์
เป็นส่วนประกอบและอำคำรสถำนที่ท�ำกำร สทน. เพื่อให้แน่ใจว่ำปริมำณวัสดุนิวเคลียร์เป็นไปตำมที่แสดงไว้ในรำยงำนและ 
ในบัญชีควบคุมปริมำณ รวมถึง ห้อง อำคำร สถำนที่ท�ำกำร สทน. ที่แจ้งไว้กับทบวงกำรฯ ว่ำตรงจ�ำนวนนับ รำยกำร หรือไม่

รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่ IAEA Safeguards Inspector ท�าการตรวจสอบ 
บญัชแีท่งเชือ้เพลงิและสถานทีเ่กบ็รกัษา วนัที ่29 มกราคม พ.ศ. 2564
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O8 การพัฒนาองค์กร
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สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. มีภารกิจหลักในการวิจัยพัฒนา และให้บริการทางด้าน 
เทคโนโลยนีวิเคลยีร์ รวมถงึการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยนิีวเคลียร์ให้กบัผู้สนใจ การด�าเนินกจิกรรมบรกิารของ สทน.  
มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อตอบสนองต่อสังคม ทั้งในด้านการฉายรังสีอาหาร การผลิต 
ไอโซโทปรังสี การฉายรังสีอัญมณี การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการจัดการกากกัมมันตรังสี ในขณะเดียวกัน สทน.  
ได้ตระหนักและมีความพยายามในการที่จะด�าเนินบทบาทให้ตอบสนองต่อสังคมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของ 
การให้บริการที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประเทศ และให้แก่ผู้มาใช้บริการของ สทน. ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กร และ 
สร้างนวตักรรมใหม่ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาให้กบัประเทศ และผู้ใช้บรกิารของ สทน. ได้ส่งเสรมิให้มีการพฒันาปรบัปรงุการด�าเนนิงานของ  
สทน. ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและผู้ใช้บริการของ สทน. จึงได้ด�าเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่ สทน. ในการจัดวางระบบบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กรของ สทน. ให้สามารถด�าเนินการสร้างนวัตกรรม 
ทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และเป็นแนวการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้

1 การบริหารการจัดการองค์ความรู้ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 ของเจ้าหน้าที่ สทน.

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี มีการพัฒนาองค์ความรู้เกิดขึ้นตลอดเวลา สถาบันฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการรักษาองค์ความรู้ที่ส�าคัญ 
ของสถาบนัฯ ไว้ จงึได้รเิริม่น�าระบบการจดัการความรู ้(Knowledge Management - KM) เข้ามาประยกุต์ใช้ในองค์กร สถาบนัฯ 
เล็งเห็นความส�าคัญของระบบการจัดการความรู้จะสามารถช่วยให้สถาบันฯ บรรลุผลในประเด็นดังต่อไปนี้

• เป็นเครื่องช่วยให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
• เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ
• รักษาองค์ความรู้ที่ส�าคัญขององค์กรไว้ไม่ให้สูญหาย
• ตอบสนองการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร ในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร โดยสร้างบุคลากร 

ให้มีทีมงานที่มีศักยภาพสูง ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อด�าเนินการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management - KM) ที่ส�าคัญของสถาบันฯ
2. เพื่อท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการก�าหนดองค์ความรู้ที่ส�าคัญขององค์กร (Key Organization  Knowledge) และสามารถ

ก�าหนดองค์ความรู้ที่ส�าคัญขององค์กรได้เหมาะสมกับบริบทสถาบันฯ
3. เพื่อด�าเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ทุกกลุ่ม ศูนย์ หน่วย ฝ่าย ของสถาบันฯ ตามระบบการจัดการความรู้ (Knowledge 

Management System) ให้ได้องค์ความรู้ที่ส�าคัญมาจัดเก็บในระบบขององค์กรได้อย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมายในการด�าเนินงาน
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดองค์ความรู้ที่ส�าคัญของสถาบันฯ 
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ในปีงบประมาณ 2564 ด�าเนินการจัดกิจกรรม TKS ทั้งสิ้น 5 กิจกรรม ได้แก่
1. วัฒนธรรมความปลอดภัย Safety Culture เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินทางด้านรังสี
2. นวัตกรรมเครื่องสังเคราะห์สารเภสัชรังสีอเนกประสงค์
3. นวัตกรรมเครื่องวัดรังสีเอ็กซ์ รุ่น Dr. TINT
4. การควบคุมแมลงวันผลไม้ ด้วยเทคนิคใช้แมลงเป็นหมันในไม้ผลเศรษฐกิจ
5. การเติมไนโตรเจนเหลว (Liquid Nitrogen) ส�าหรับหัววัดรังสี HPGe

ในปีงบประมาณ 2564 ด�าเนินการจัดกิจกรรม KM ทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ได้แก่
1. การควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยเทคนิค “ใช้แมลงเป็นหมันในไม้ผลเศรษฐกิจ” (ศน.)
2. ผลกระทบของรังสีที่มีต่อสารอาหารที่ส�าคัญ (ศส.)
3. โครงการพัฒนาภาวะผู้น�าและผู้บริหาร สทน. (ทบ.)
4. การเติมไนโตรเจนเหลว (Liquid Nitrogen) ส�าหรับหัววัดรังสี HPGe (ศอ.)

ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ภาพที่ใช้ประกอบการประชาสัมพันธ์ มุ่งเน้นให้ สทน.มีการบริการที่เป็นเลิศ

2 การส่งเสริมค่านิยมองค์กร (STACK) และกิจกรรมการรับรู้ค่านิยมองค์กร
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพในการด�าเนินการ 

ทางด้านการศึกษาวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยผลงานที่ได้จากการวิจัยและพัฒนานี้ สามารถน�ามาปรับใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ และเพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการวิจัยและพัฒนา 
ให้สูงขึ้น การสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนต่องานด้านวิทยาศาสตร์ ช่วยให้การด�าเนินงานของสถาบันฯ บรรลุ
เป้าประสงค์หลัก ทั้งทางยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ได้ดียิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายพัฒนาองค์กรซึ่งมีความรับผิดชอบด้านค่านิยม 
และวัฒนธรรมองค์กรจึงได้ด�าเนินงานโครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร โดยได้ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริม 
การรับรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร STACK แก่บุคลากร สทน. ทุกระดับ 

จัดท�าการ์ดวันเกิด ลงนามโดยท่านผู้อ�านวยการ มอบให้กับเจ้าหน้าที่และจ้างเหมา เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักความใส่ใจ
ที่ผู้บริหารมีแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 

ในปีงบประมาณ 2564 ฝ่ายพฒันาองค์กร ร่วมกบั ฝ่ายทรพัยากรบคุคล ส่งเสรมิค่านยิมและวฒันธรรมองค์กร โดยเน้น ตวั C  
คือ Customer Centric มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ 
ของลูกค้า โดยได้ก�าหนดหลักสูตรการอบรมให้กับกลุ่มงานด้านการบริการ หากแต่ในปีงบประมาณนี้ไม่สามารถด�าเนินการได้ 
ตามแผน เนือ่งจากมมีาตรการ WFH รวมไปถงึมาตรการการรวมกลุ่ม ท�าให้หลักสูตรการจดัอบรมจะด�าเนนิการต่อในปีงบประมาณ 
2565 ต่อไป
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ฝ่ายประกันคุณภาพ  
ฝ่ายประกนัคณุภาพ มภีารกิจในการจดัท�า ดแูล ประสานงาน และรกัษาระบบประกนัคณุภาพทีท่างสถาบันเทคโนโลยนีวิเคลยีร์ 

แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) (สทน.) น�ามาประยกุต์ใช้ตามมาตรฐานสากล โดยในปีงบประมาณ 2564 ทาง สทน. มีผลการด�าเนนิงาน 
โดยสรุปดังนี้

1. ผลงานการจัดการ ระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001)
1.1 ในปี 2564 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ได้รับการตรวจประเมินประจ�าปี เพื่อรักษาระบบ 

บรหิารงานคณุภาพ ISO9001:2015 โดยครอบคลมุทกุกจิกรรมของสถาบนัฯ ทัง้ 3 ส�านกังาน (ส�านกังานใหญ่องครกัษ์, ส�านกังาน 
บางเขน และส�านักงานคลองห้า) ตลอดจนโรงงานเครื่องเร่งอิเล็กตรอน Electron Irradiation (E-beam) ของศูนย์ฉายรังสี ศส.  
(คลองห้า) จากผู้ตรวจประเมินภายนอก โดย บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด เมื่อวันที่ 21, 28, 30  
มิถุนายน 2564

2. ผลงานการจัดการ ระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
2.1 ในปี 2564 ศนูย์จดัการกากกัมมนัตรงัส ี(ศจ.) ได้รบัการตรวจประเมนิประจ�าปี เพือ่รกัษาระบบมาตรฐาน ด้านการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม จากผู้ตรวจประเมินภายนอก โดย บริษัท ยูไนเต็ด รีจีสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด เมื่อวันที่ 7 - 8 
กันยายน 2564

3. ผลงานการจัดการ ระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
(ISO 45001)

3.1 ในปี 2564 ศูนย์เครื่องปฏิกรณ์ (ศป.) ได้รับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองระบบมาตรฐาน ISO 45001 ซึ่งอยู่ระหว่าง 
การตรวจประเมนิในรปูแบบหน้างานจริง (On site) ของการตรวจประเมนิขัน้ตอนที ่2 (Stage 2) อกี 1.0 MD จากผูต้รวจประเมนิ 
ภายนอก โดยบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด และมีแผนขยายขอบข่าย ศูนย์ไอโซโทปรังสี ศูนย์บริการ 
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี ศูนย์วิศวกรรมนิวเคลียร์และเครื่องมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และฝ่าย 
ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ (กลุ่มงานอ�านวยการ) ในปีถัดไป

4. ผลการด�าเนนิงานการรักษาระบบมาตรฐาน และจดัท�าระบบมาตรฐานระบบบรหิารคณุภาพ 
ส�าหรับเครื่องมือแพทย์ (ISO 13485)

4.1 การรักษาระบบบริหารคุณภาพส�าหรับเครื่องมือแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 13485:2016 ศูนย์ฉายรังสี ส�านักงาน 
สาขาคลองห้า ส่วนงานบริการฉายรังสีแกมมา

 ศูนย์ฉายรังสี ส�านักงานสาขาคลองห้า มีผลการด�าเนินงานเป็นไปตามแผนงานการรักษาระบบมาตรฐาน โดยบริษัท  
United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. หน่วยงานผู้ให้การรับรองระบบ ISO 13485 ของศูนย์ฉายรังสี ส�านักงาน 
สาขาคลองห้า ส่วนงานบริการฉายรังสีแกมมา ได้นัดหมายเพื่อตรวจติดตาม ผลการรับรอง ครั้งที่ 2 ระบบ ISO 13485 ในวันที่ 
4 - 5 พฤศจิกายน 2564

4.2 โครงการจัดท�าระบบบริหารคุณภาพส�าหรับเครื่องมือแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 13485:2016 ศูนย์ฉายรังสี  
ส�านักงานสาขาคลองห้า ส่วนงานบริการฉายรังสีอิเล็กตรอน และรังสีเอกซ์

 ศูนย์ฉายรังสี ส�านักงานสาขาคลองห้า ได้ท�าการทบทวนผู้รับผิดชอบในการดูแลระบบการด�าเนินการ และด�าเนินการ 
จัดท�าเอกสาร ประกาศใช้เอกสาร และน�าเอกสารไปปฏิบัติ จ�านวนท้ังส้ิน 104 ฉบับ โดยมีแผนในการย่ืนขอการรับรองระบบ 
มาตรฐาน ISO 13485 ในปีงบประมาณ 2565
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5. ผลการด�าเนินงานการยื่นขอจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ 
 ศูนย์ฉายรังสี ส�านักงานสาขาคลองห้า

ศนูย์ฉายรงัส ีส�านกังานสาขาคลองห้า ได้รบัการตรวจประเมนิสถานประกอบการเพือ่ออกใบจดทะเบยีนสถานประกอบการ 
ผลิตเครื่องมือแพทย์ ในส่วนของอาคารเครื่องเร่งอิเล็กตรอน และอาคารฉายรังสี (แกมมา) จากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยไม่ได้รับข้อบกพร่องจากการตรวจ 
ประเมินสถานประกอบการ และได้รับใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ เลขท่ี กท. สผ. 54/2564 ให้ไว้  
ณ วันที่ 29 เมษายน 2564 ขอบข่ายเครื่องมือแพทย์ Nursing Services รายละเอียด “การให้บริการท�าลายหรือฆ่าเชื้อส�าหรับ 
เครื่องมือแพทย์ ด้วยวิธีการฉายรังสีแกมมา รังสีเอกซ์ และรังสีอิเล็กตรอน”

6. ผลการด�าเนินงานการจัดท�ารักษาระบบมาตรฐาน และการขยายขอบข่ายการรับรอง 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17025 (ISO/IEC 17025)

6.1 การรักษาระบบมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025) ห้องปฏิบตักิารวดักมัมนัตภาพรงัสใีนอญัมณ ีศูนย์ฉายรงัส ี
ห้องปฏิบัติการวัดกัมมันตภาพรังสีในอัญมณี ศูนย์ฉายรังสี ได้รับการตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ 

ทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (บร.)  
ในวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2564

6.2 การรักษาระบบมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025) ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี ศูนย์บริการ 
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

ห้องปฏบิตักิารสอบเทยีบเครือ่งวดัรงัส ีศนูย์บรกิารเทคโนโลยนีวิเคลยีร์ ได้รบัการตรวจประเมนิตดิตามผลการรบัรองระบบ 
ห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แล้ววันที่  
11 สิงหาคม 2564

6.3 การจัดตั้งห้องปฏิบัติการตาม มอก.17025 (ISO/IEC 17025) ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อายุด้วยรังสี โดยเทคนิค  
C-14 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อายุด้วยรังสี โดยเทคนิค C-14 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (ศน.) อยู่ระหว่าง 
การจัดท�าเอกสารและเตรียมการยื่นขอรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 จากส�านักงานมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

6.4 การขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการตาม มอก.17025 (ISO/IEC 17025) ห้องปฏิบัติการตรวจวัดและ 
ประเมินปริมาณรังสีและห้องปฏิบัติการตรวจวัดวิเคราะห์โดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

ห้องปฏิบัติการตรวจวัดและประเมินปริมาณรังสีและห้องปฏิบัติการตรวจวัดวิเคราะห์โดยเทคนิค เชิงนิวเคลียร์ ศูนย์บริการ 
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ได้รับการต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากส�านักมาตรฐาน 
ห้องปฏิบัติการ (สมป.) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 และส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.) อนุญาตใช้เครื่องหมายรับรอง
ร่วมกับ ILAC-MRA Mark ในใบรายงานผลการทดสอบ ในวันที่ 28 กันยายน 2564 

 
6.5 การขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการตาม มอก.17025 (ISO/IEC 17025) ห้องปฏิบัติการตรวจวัด 

กัมมันตภาพรังสี ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี 
ห้องปฏิบัติการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี ได้รับการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO/IEC 

17025:2017 เมื่อวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2564 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (บร.) และ 
มีมติเห็นชอบการรับรองและขยายขอบข่าย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดยได้รับใบรับรองห้องปฏิบัติการจากกองบริหารและ
รับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันที่ 19 กันยายน 2564
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6.6 การขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการตาม มอก.17025 (ISO/IEC 17025) ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ 
ทางจุลชีววิทยา ศูนย์ฉายรังสี 

ห้องปฏิบตักิารตรวจวเิคราะห์ทางจลุชวีวิทยา ศนูย์ฉายรงัสี อยูร่ะหว่างเตรยีมการยืน่ขยายขอบข่าย ในขอบข่ายการตรวจหา 
ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด และจ�านวนยีสต์และราทั้งหมดในผลิตภัณฑ์อาหาร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 
จากส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.)

7. ผลการด�าเนนิงานการรกัษาระบบมาตรฐาน และการขยายขอบขา่ยระบบมาตรฐานส�าหรบั 
หน่วยรับรองบุคลากร (ISO/IEC 17024)

7.1 ผลการด�าเนินงานการรักษาระบบมาตรฐาน หน่วยรับรองบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ท�าลาย ด้วยวิธีถ่ายภาพ 
ด้วยรังสี ตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17024:2012  

ฝ่ายประกันคุณภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เปิดให้บริการจัดสอบเพื่อรับรองความสามารถบุคลากร 
ด้านการทดสอบโดยไม่ท�าลาย สาขาการถ่ายภาพด้วยรังสี ระดับ 2 ครั้งที่ 1 ประจ�าปีงบประมาณ 2564 (รอบการสอบซ่อม)  
เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามสอบ สทน. ส�านักงานใหญ่

และรับการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 เพื่อติดตามผลการรับรองครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการตรวจประเมินทางไกล หน่วยรับรอง 
บุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ท�าลาย ด้วยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี ตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17024:2012 จากส�านักงาน 
คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เมื่อวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2564 

7.2 ผลการด�าเนินงานการขยายขอบข่ายระบบมาตรฐาน หน่วยรับรองบุคลากรด้านการทดสอบ โดยไม่ท�าลาย ด้วยวิธ ี
คลื่นเสียงความถี่สูง ตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17024:2012  

ฝ่ายประกันคุณภาพร่วมกับศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ได้ด�าเนินการจัดท�าเอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้อง  
จ�านวนทั้งสิ้น 4 ฉบับ 

8. การจัดตั้งการรับรองระบบงานหน่วยตรวจตามมาตรฐาน มอก. 17020:2556 (ISO/IEC 
17020:2012) ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ฝ่ายตรวจวัดและประเมินปริมาณรังสี

 หน่วยตรวจ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ฝ่ายตรวจวัดและ 
ประเมนิปรมิาณรงัส ีได้รบัการรบัรองความสามารถตามมาตรฐาน มอก. 17020:2556 ประเภทสาขาการตรวจสอบความปลอดภยั 
ของปริมาณรังสี จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564
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10 รายงานการแสดงสถานะทางการเงิน
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(หน่วย : บาท)

 หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์  

สินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5  532,276,907.55  1,031,010,616.50 

ลูกหนี้ระยะสั้น 6  18,361,025.44  12,221,358.65 

เงินลงทุนระยะสั้น 7  918,274,777.23  250,818,895.89 

สินค้าคงเหลือ   1,650,573.69  2,473,996.15 

วัสดุคงเหลือ  17,441,648.57  30,191,728.06 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  8  10,799,246.46  45,114,250.90  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 1,498,804,178.94		 1,371,830,846.15		

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	 	

อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 9  1,702,865,680.43  1,511,955,201.08 

สารต้นก�าเนิดรังสี - สุทธิ 10  70,084,264.67  75,073,031.99 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 11  9,241,618.47  14,339,831.52 

เงินประกันและเงินมัดจ�า  5,400.00  5,400.00 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 1,782,196,963.57		 1,601,373,464.59	

รวมสินทรัพย์	 	 3,281,001,142.51		 2,973,204,310.74

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(นางเสาวลักษณ์  พึ่งญาติ)
หัวหน้าฝ่ายการเงินการคลัง

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

(รองศาสตราจารย์ธวัชชัย  อ่อนจันทร์)
ผู้อ�านวยการ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย : บาท)

    

 หมายเหตุ 2564 2563

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน    

หนี้สิน    

หนี้สินหมุนเวียน    

เจ้าหนี้ระยะสั้น 12  107,871,936.87  51,214,343.46 

เงินรับฝากระยะสั้น 13  360,227,125.85  3,760,456.97 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 14  1,476,147.96  1,229,573.48 

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 469,575,210.68		 56,204,373.91	

หนี้สินไม่หมุนเวียน    

เงินรับฝากระยะยาว 15  10,049,677.01  7,217,538.00 

รายได้รอการรับรู้  872,823.28  1,065,561.80 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 10,922,500.29		 8,283,099.80	

รวมหนี้สิน	 	 480,497,710.97		 64,487,473.71	

    

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน    

ทุนประเดิม  966,598,311.48  966,598,311.48 

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  16  1,833,905,120.06  1,942,118,525.55 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	 	 2,800,503,431.54		 2,908,716,837.03	

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		 	 3,281,001,142.51		 2,973,204,310.74	

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(นางเสาวลักษณ์  พึ่งญาติ)
หัวหน้าฝ่ายการเงินการคลัง

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

(รองศาสตราจารย์ธวัชชัย  อ่อนจันทร์)
ผู้อ�านวยการ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย : บาท)

  หมายเหตุ 2564 2563

รายได ้    

 รายได้จากเงินงบประมาณ  403,064,800.00  535,777,100.00 

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 17  138,071,200.55  135,189,086.18 

 รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  94,912,577.96  -   

 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 18  4,091,673.08  4,260,910.34 

 รายได้อื่น 19  7,362,721.16  20,123,699.05 

รวมรายได้	 	 647,502,972.75		 695,350,795.57	

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน    

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 20  209,550,284.34  206,583,502.16 

 ค่าตอบแทน  21  3,340,626.44  3,519,427.24 

 ค่าใช้สอย 22  138,761,321.37  132,336,935.35 

 ค่าวัสดุและค่าสินค้า 23  80,334,150.39  95,486,624.09 

 ค่าสาธารณูปโภค 24  39,181,069.49  37,379,345.42 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 25  251,618,051.28  259,742,565.23 

 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 26  29,659,743.78  2,423,699.56 

 ค่าใช้จ่ายอื่น 27  3,271,131.15  1,802,618.32 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน	 	 755,716,378.24		 739,274,717.37	

รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	 	 (108,213,405.49)	 (43,923,921.80)

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(นางเสาวลักษณ์  พึ่งญาติ)
หัวหน้าฝ่ายการเงินการคลัง

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

(รองศาสตราจารย์ธวัชชัย  อ่อนจันทร์)
ผู้อ�านวยการ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย : บาท)

  ทุน รายได้สูง/(ต�่า)  รวมสินทรัพย์สุทธิ/

   กว่าค่าใช้จ่ายสะสม ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2562 966,598,311.48  1,986,042,447.35  2,952,640,758.83 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�าหรับปี	2563    

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด -    (43,923,921.80) (43,923,921.80)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	 966,598,311.48		 1,942,118,525.55	 2,908,716,837.03

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2563	 966,598,311.48		 1,942,118,525.55		 2,908,716,837.03	

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�าหรับปี	2564	 	 	 	

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด  -    (108,213,405.49) (108,213,405.49)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2564	 966,598,311.48		 1,833,905,120.06	 2,800,503,431.54

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(นางเสาวลักษณ์  พึ่งญาติ)
หัวหน้าฝ่ายการเงินการคลัง

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

(รองศาสตราจารย์ธวัชชัย  อ่อนจันทร์)
ผู้อ�านวยการ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



79

AN
N

U
AL REPO

RT 2021 TH
AILAN

D IN
STITU

TE O
F N

U
CLEAR TECH

N
O

LO
G

Y

(หน่วย : บาท) 

    2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน    

 รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  (108,213,405.49) (43,923,921.80)

	 ปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 	 	

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  411,566.12  (668,312.21)

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  251,618,051.28  259,742,565.23 

  ดอกเบี้ยรับ  (6,465,350.52) (14,360,318.88)

  รายได้จากการรับบริจาค  (192,738.52) (1,075,696.28)

  ขาดทุน (ก�าไร) จากการจ�าหน่ายสินทรัพย์  (103,924.69) 41,776.09 

	 รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานก่อน	 	 137,054,198.18		 199,756,092.15

	 	 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน  

	 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง		   

  ลูกหนี้ระยะสั้น  (6,304,642.91) 8,919,745.04 

  สินค้าคงเหลือ  823,422.46  2,500,735.30 

  วัสดุคงเหลือ  12,750,079.49  22,422,051.07 

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  34,315,004.44  (10,401,152.94)

	 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินด�าเนินงาน	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 	 	 	

  เจ้าหนี้ระยะสั้น  (1,994,469.27) (12,939,778.28)

  เงินรับฝากระยะสั้น  356,466,668.88  (2,802,009.30)

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  246,574.48  (3,411,343.90)

  เงินรับฝากระยะยาว   2,832,139.01  311,038.78 

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมด�าเนินงาน	 	 536,188,974.76		 204,355,377.92	

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(นางเสาวลักษณ์  พึ่งญาติ)
หัวหน้าฝ่ายการเงินการคลัง

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

(รองศาสตราจารย์ธวัชชัย  อ่อนจันทร์)
ผู้อ�านวยการ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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     (หน่วย : บาท) 

    2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	 	 	  

 เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะสั้น  (667,455,881.34) 499,423,144.15 

 เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์  (366,715,345.74) (356,039,297.23)

 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (7,105,754.53) (870,211.00)

 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์  135,537.38  256,437.29 

 เงินสดรับจากดอกเบี้ย  6,218,760.52  17,413,943.26 

เงินสดสุทธิ	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมลงทุน	 	 (1,034,922,683.71)	 160,184,016.47	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ	 	 (498,733,708.95)	 364,539,394.39	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ	ณ	วันต้นงวด			 	 1,031,010,616.50		 666,471,222.11	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ	ณ	วันสิ้นงวด	 	 532,276,907.55		 1,031,010,616.50	

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด   

รายการที่ไม่ใช่เงินสด    

ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายช�าระเงินสด  58,652,062.68  7,423,096.50 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(นางเสาวลักษณ์  พึ่งญาติ)
หัวหน้าฝ่ายการเงินการคลัง

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

(รองศาสตราจารย์ธวัชชัย  อ่อนจันทร์)
ผู้อ�านวยการ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ความเห็นอนุกรรมการตรวจสอบ11
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการตรวจสอบ ของสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) หรอื (สทน.) ประกอบด้วย ผูท้รงคณุวฒุิ  

5 ท่าน โดยมี รศ.ดร.ศศิวิมล มีอําพล เป็นประธานกรรมการ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล, รศ.ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล,  
นางสาวศศิชา อมแย้ม, ดร.ภัทรพร วรทรัพย์ เป็นกรรมการ และมีหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในทําหน้าที่เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการทีแ่ต่งตัง้ขึน้เพือ่ช่วยสนบัสนนุคณะกรรมการสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาติ 
ในการกาํกบัดแูลงานด้านการตรวจสอบภายใน รวมถงึการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงและธรรมาภิบาล รวมทัง้การจดัทาํ 
รายงานทางการเงิน เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของ สทน. เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเช่ือถือ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างอิสระตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ได้แสดงไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้มี
การเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บริหารของ สทน. มาชี้แจงและให้ข้อมูลในการพิจารณาเรื่องที่สําคัญ รวมถึงมีการประชุมร่วมกับ 
ผู้สอบบัญชีของ สทน. ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 13 ครั้ง คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกันครบทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปสาระสําคัญ ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สทน. ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก บรษิทั สํานกังานสามสิบส่ี ออดติ จาํกดั เป็นผู้สอบบญัชี 

ของ สทน. ซึง่บริษัทดงักล่าวได้ผ่านความเหน็ชอบของสาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) โดยมผีูส้อบบญัชรีบัอนญุาต จาํนวน 4 ท่าน  
คือ ดร.จตุร์วิทย์ เขียวชะอุ่ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6356 หรือ นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่3748 หรอื นายศลิป์ชัย รกัษาพล ผูส้อบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขท่ี 2954 หรอื ดร.ธนาดล รกัษาพล ผู้สอบบัญชีรบั 
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8910 เป็นผู้สอบบัญชีของ สทน. ในการตรวจสอบรายงานการเงินและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สิน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จากการตรวจสอบรายงานการเงินสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  
ของสถาบันฯ พบว่า รายงานการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และผลการดําเนินงานทางการเงิน 
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามควรในสาระสําคัญ 
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด

การประชุมรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปีของ สทน. 
โดยเชิญผู้สอบบัญชีและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้อง 
ครบถ้วนของงบการเงิน ความเพียงพอท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะรวมถึงติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารเพื่อให้รายงาน 
ทางการเงินของ สทน. มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
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2. การบริหารความเสี่ยง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบรหิารของ สทน. ได้ทาํการประเมนิความเสีย่งระดบัองค์กร และระดบัหน่วยงาน  

และนาํรายงานต่อคณะอนกุรรมการยทุธศาสตร์เพือ่พจิารณาก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ สทน. 
เพื่อพิจารณาโดยแบ่งประเภทความเสี่ยงเป็น 5 ด้าน คือ 1. ด้านกลยุทธ์ 2. ด้านการดําเนินงาน 3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ด้านการเงิน 5. ด้านการปฏิบัติตามกฎ ผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา การดําเนินงานเป็นไปตามแผนใน 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ยังคงมีความเสี่ยงในด้านการดําเนินงานที่ยังต้องควบคุมและ
ติดตาม ดังนี้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ในส่วนของกลยุทธ์ท่ี 3 การเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอาเซียน คือ โครงการนวัตกรรม 
จากโครงการฟิวชันพลาสมา และโครงการขยายตลาดการบริการและผลิตภัณฑ์ไปสู่ประเทศอาเซียน โดยตั้งเป้าการสร้างรายได้ 
อย่างน้อย 10 ล้านบาท ภายใน 4 ปี สาเหตุของทั้งสองโครงการไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19  
ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน เป็นงานโครงการที่การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ส่วนใหญ่สาเหตุที่โครงการไม่เป็น 
ไปตามแผนเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จํานวน 4 โครงการ ดังนี้

1. โครงการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environment and Health Impact Assessment : EHIA) 
ไม่สามารถดําเนินการจัดประชุมได้ เนื่องจากประเด็นมีความอ่อนไหวค่อนข้างมากซึ่งไม่เหมาะกับการจัดประชุมออนไลน์ จึงต้อง
ชะลอการดําเนินการไปก่อน

2. โครงการจัดตัง้เครือ่งปฏกิรณ์นวิเคลยีร์วจิยัใหม่และการยอมรบัในพืน้ที ่(New Research Reactor : NRR) มกีารปรับแผน 
การดําเนินการโดย สทน. มีการจ้างทําการสื่อสารเพิ่มเติม เช่น การจัดทํา Virtual VDO แนะนําพื้นที่ สทน. สํานักงานใหญ่  
เพื่อประโยชน์สําหรับการเผยแพร่ความรู้ การพัฒนา Virtual Museum และจัดทําฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

3. โครงการจัดตั้งศูนย์ไซโคลตรอนล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทําให้มีการขอขยายงาน 
ตามสิทธิ์ที่ผู้รับจ้างได้ขอสงวนสิทธิ์ในครั้งที่ 1 ไปจนถึงวันที่ 27 เมษายน 2564 และอยู่ระหว่างการขอขยายงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2  
ผลการดําเนินงานปัจจุบันได้ดําเนินการติดตั้งเครื่องและเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดําเนินงาน ให้แล้วเสร็จตามสัญญา และหากไม่สามารถ 
ดําเนินการได้ จําเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการปรับตามสัญญา
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4. โครงการพลาสมาฟิวชัน ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผน โดยมีสาเหตุ ดังนี้ 1. สัญญาจ้างพัฒนา เครื่องโทคาแมค  
เร่ิมเดอืน 29 พฤษภาคม 2564 มีการปรบัแผนการดาํเนนิการและแผนการเดนิทางให้สอดคล้องกบัสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19  
มีการปรับแผนการเดินทางของเจ้าหน้าที่เป็นเดือนพฤศจิกายน 2564 - เดือนเมษายน 2565 2. การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 
ล่าช้ากว่าแผนประมาณ 2 เดือน เน่ืองจากมีการจํากัดแรงงานเข้าปฏิบัติงานตามมาตรการของภาครัฐในการป้องกันการแพร่ 
ระบาดของโรคโควิด-19

คณะอนุกรรมการยทุธศาสตร์เป็นผูท้ีต่ดิตามและกาํกับดแูลในส่วนของการบรหิารความเส่ียงของ สทน. รวมถงึคณะกรรมการ 
ตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยฝ่ายบริหารได้นําข้อมูลมารายงานต่อ 
คณะกรรมการการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในทุกรายไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบให ้
ความสาํคญัต่อระบบการบรหิารจดัการความเสีย่ง เพือ่ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้กบั สทน. โดยให้ความเหน็และข้อเสนอแนะให้เกดิ 
การปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับ สทน. ช่วยให้ สทน. บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ อย่างไรก็แล้วแต่ สทน.  
ยังต้องทบทวนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง รวมถึงการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมความเสี่ยง 
ระดับหน่วยงานย่อย เพื่อให้ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ได้รับการจัดการ การควบคุม และปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดความเส่ียงที่มีอยู่ให้อยู่ใน 
ระดับที่ยอมรับได้ ลดโอกาสหรือผลกระทบที่จะเกิดความเสียหายต่อ สทน. ในอนาคต

3. การบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและระบบการรับแจ้งเบาะแส
สทน. มีระบบการรับแจ้งเบาะแส โดยมีช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตบนเว็ปไซต์ของ สทน. และมีข้ันตอน 

การจัดการต่อเร่ืองข้อร้องเรียนต่าง ๆ แต่ สทน. ยังมีเรื่องที่ต้องทบทวนในส่วนของการวางระบบ การบริหารความเสี่ยง และ 
การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตให้ครอบคลุมทุกมิติของการดําเนินงาน

4. การควบคุมภายใน
สทน. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของ สทน. เพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไปตาม 

หลกัเกณฑ์ทีก่ระทรวงการคลงักําหนด โดยเลขานกุารคณะทาํงานได้มกีารรายงานผลความคืบหน้าในรายไตรมาสต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึง สทน. ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ ออดิต จํากัด นอกจากสอบทาน 
และตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงวดสิ้นปีงบประมาณแล้ว ยังทําการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของ สทน.  
ด้วยเช่นกัน โดยสรุประบบการควบคุมภายในที่ต้องติดตามและควบคุม อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

4.1	การประเมินผลจากคณะทํางานควบคุมภายใน
การควบคุมภายในระดับองค์กร ท่ียังต้องติดตามและควบคุมต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือเรื่องกระบวนการจัดทํา 

EHIA ของโครงการเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่ เนื่องจากมีแผนการประเมินผลกระทบทางคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชนใหม่อีกครั้งจึงยังต้องดําเนินการให้ความรู้อย่างต่อเน่ืองผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการและให้เป็นไปตาม 
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19

4.2	การประเมินระบบการควบคุมภายในโดย	บริษัท	สํานักงานสามสิบสี่	ออดิต	จํากัด
จากการประเมนิระบบการควบคมุภายในโดยรวมระบบการควบคมุภายในของ สทน. อยูใ่นเกณฑ์ทีด่ ีมกีารปฏิบตัติามระบบ 

การควบคุมภายในอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามยังคงมีข้อเสนอแนะต่อระบบการควบคุมภายในเพิ่มเติม ดังนี้
 1)  ด้านศูนย์บริการที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น การตัดสินค้าออกจากบัญชีเมื่อได้รับใบสั่งซื้อ
 2)  ด้านบัญชีการเงิน เช่น ควรกําหนดเพดานการยืมเงินทดรอง, การจัดทําคู่มือหรือวิธีการตรวจนับ ทรัพย์สิน หรือวัสดุ

ในช่วงปิดรอบบัญชีหรือช่วงปฏิบัติงานจากที่บ้าน
 3) ด้านการบริหารพัสดุ เช่น การปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน การควบคุม ดูแลทรัพย์สิน เช่น  

การจดัทาํหรือบนัทกึการเบกิใช้วัสดแุละการตดัยอดในระบบ ERP ทนัทภีายในสิน้วนั, การตดิรหสั ทรพัย์สนิให้ครบถ้วน ระบสุถานท่ี 
จัดเก็บ และผู้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน, การกําหนดระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน,  
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การกําหนดนโยบายหรือคู ่มือเกี่ยวกับการดูแลรักษาครุภัณฑ์ การสอบทานความถูกต้องของข้อมูลและการปฏิบัติงาน 
ตามแนวทางที่กําหนดไว้ว่าเกิดข้อผิดพลาดจากระบบ ERP หรือผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

 4) ด้านระบบสารสนเทศ เช่น การจัดทํารายงานประเมินประสิทธิภาพการนําระบบสารสนเทศใหม่มาใช้งาน, การแจ้ง 
ข้อมูลข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์แบบสองทาง, การจัดอบรมประจําปีเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศให้กับเจ้าหน้าท่ีทุก ๆ ฝ่าย เพื่อตระหนักและเข้าใจจากภัยคุกคามต่าง ๆ, การจัดทําแผนสํารองข้อมูล, การจัดทํา 
แนวปฏิบัติการเก็บรักษาข้อมูล, การจัดทําแผนสํารองฉุกเฉินเป็นลายลักษณ์อักษร, การดําเนินการและการจัดทําตามแนวปฏิบัติ 
ด้านนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล, การจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ในรูปแบบ soft file หรือ ใช้นโยบาย paperless, การจัดทําคู่มือ 
การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 5) ด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การประเมินผลจากการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมภายนอก, การสลับสับเปล่ียนหมุนเวียน 
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

   คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารไปดาํเนนิการปรบัปรงุแก้ไขและกาํกับตดิตามอย่างต่อเนือ่ง 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นไป

5. การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน คือกิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและการให้คําปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่ม

คุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถาบันให้ดีขึ้น และจะช่วยให้ สทน. บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ด้วย
การประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ

คณะกรรมการ สทน. ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทําหน้าที่ในการตรวจสอบ สอบทาน วิเคราะห์ การดําเนินงาน  
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี การเงิน บัญชี พัสดุ ความถูกต้อง และเช่ือถือได้ของข้อมูล 
การดําเนินงานของการเงินการคลัง ตลอดจนกระบวนการจัดทําและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน และรายงานการเงินของ สทน. 
ความปลอดภัยของทรัพย์สิน ความประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร และโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบสําคัญ 
ต่อการดําเนินงานและผลประโยชน์ของ สทน. การบริหารจัดการและการใช้อํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ รวมทั้งการประเมิน 
ความเพียงพอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ สทน. 
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2563 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ประกอบไปด้วยภารกิจงาน ดังนี้ 1. งานด้านการตรวจสอบ สอบทาน 
และการตรวจตดิตาม 2. งานบรกิารให้คาํปรกึษาซึง่ในปีนีไ้ด้วางระบบการให้บรกิารคําปรกึษา โดยจดัทาํคู่มอืและขัน้ตอนเพือ่แจ้ง 
ให้ผู้บริหารและบุคลากรใน สทน. ได้รับทราบและเข้าใจก่อนเริ่มให้บริการคําปรึกษาอย่างเป็นทางการในปีงบประมาณถัดไป  
3. การประกนัและปรบัปรงุคณุภาพงานตรวจสอบภายในตามแนวปฏบัิตขิองกรมบญัชกีลางทีไ่ด้กําหนดไว้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ได้ทําการประเมินและนําส่งผลการประเมินตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด ซึ่งมีเรื่องที่ยังต้องทําการปรับปรุงให้สอดคล้อง 
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในเพือ่ให้ระบบการตรวจสอบมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิลยิง่ขึน้ไป ในส่วนของงานตรวจสอบ 
สอบทาน และการตรวจติดตาม ตามแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น กําหนดจํานวนงานไว้ที่ 9 งาน ดังนี้ 
1. ประเมินระบบการควบคุมภายในของ สทน. 2. ตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 3. ตรวจสอบศูนย์วิจัย 
และพัฒนาธาตุหายาก (ตรวจสอบพเิศษ) 3. ตรวจสอบการปฏบิตังิานศนูย์ความเป็นเลศิด้านวศิวกรรมและเทคโนโลย ี4. ตรวจสอบ 
โครงการไซโคลตรอนพร้อมระบบผลติสารเภสชัภัณฑ์รงัสี 5. ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายใน สทน. 6. ตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุ 7. ตรวจติดตามงานตรวจสอบ (Follow up) ปี 2561 - 2563 จํานวน 2 ครั้ง จากการตรวจสอบ 
และตรวจตดิตามในภาพรวมฝ่ายบรหิารหรือหน่วยงานรบัตรวจมกีารดาํเนนิงานโดยการปฏบิตัติามนโยบาย ขัน้ตอน กฎระเบยีบ 
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีมาตรการเป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินงานอย่างเหมาะสม แต่ในการปฏิบัติงานบางกิจกรรม 
ยงัพบข้อบกพร่องในการดาํเนนิงานซึง่แต่ละหน่วยงานได้รบัทราบและพร้อมท่ีจะปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ 
ภายใน ตามกาํหนดระยะเวลาแล้วเสรจ็ทีไ่ด้กาํหนดร่วมกนัไว้ ซึง่ฝ่ายตรวจสอบภายในจะดําเนนิการตดิตามเพือ่ให้การดําเนนิงาน 
ด้านต่าง ๆ  ของ สทน. เป็นระบบระเบยีบมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างเพยีงพอและเหมาะสม ช่วยให้ สทน. สามารถบรรล ุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ต่อไป

6. การกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้กํากับดูแลให้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ มีการปฏิบัติตามนโยบาย การกํากับดูแล 

กิจการที่ดี สอบทานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ติดตามสถานะความคืบหน้าของข้อพิพาท คดีความ และการฟ้องร้อง รวมถึง 
การดาํเนนิการตามกฎหมายต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง และมกีารตดิตามการดาํเนนิงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมนิคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน (ITA)

รศ.ดร ศศิวิมล มีอําพล 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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12 การก�ากับดูแล
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ในปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการของสถาบันฯ 
เพือ่ให้การด�าเนนิงานของสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวตัถปุระสงค์ของ
การจัดตั้งสถาบันฯ ตามภารกิจที่ส�าคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านยุทธศาสตร์และภารกิจการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการสถาบันฯ พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2564 - 2567 ค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้ง ยังได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์  
และผลการปฏิบัติงานตามกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกจากนี้ ยังมีการติดตาม 
ความก้าวหน้าของโครงการส�าคัญของสถาบันฯ เช่น ความก้าวหน้าของโครงการเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยใหม่ ความก้าวหน้า
ของโครงการจัดซื้อเครื่องไซโคลตรอนพร้อมระบบการผลิตเภสัชภัณฑ์รังสี 1 ระบบ ความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา
ทางด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน เป็นต้น

ด้านการบริหารทางการเงิน
คณะกรรมการสถาบันฯ พิจารณาอนุมัติงบประมาณกันเหลื่อมปี ส�าหรับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อนุมัติงบประมาณ

เพิ่มเติมส�าหรับการด�าเนินการข้อพิพาทหมายเลขด�าที่ 41/2549 การติดตามรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564  
และก�ากับดูแลการบริหารเงินทุนสะสมของสถาบันฯ 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการสถาบันฯ พิจารณาอนุมัติโครงสร้างและกรอบอัตราก�าลัง อนุมัติการเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ อนุมัต ิ

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทน
พิเศษตามผลการปฏิบัติงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การอนุมัติหลักเกณฑ์ การเลื่อนต�าแหน่งของกลุ่มต�าแหน่งวิชาการ 
การติดตามผลการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันฯ และเห็นชอบผลส�ารวจความพึงพอใจและความสุข 
ในการท�างานของเจ้าหน้าที่ปีงบประมาณ 2564

ด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
คณะกรรมการสถาบันฯ พิจารณาผลการตรวจสอบภายใน การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สิน การบริหารจัดการให ้

เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสถาบันฯ พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  และงบการเงินประจ�าปี พ.ศ. 2564 
โดยผู้สอบบัญชีภายนอก พิจารณาผลการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับสถาบันฯ พิจารณาผลการ
ประเมินการควบคุมภายในของสถาบันฯ ประจ�าปี พ.ศ. 2564 ก�ากับดูแลให้สถาบันฯ ปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดี ติดตามสถานะความคืบหน้าของข้อพิพาท คดีความ และการฟ้องร้อง รวมถึงการด�าเนินการตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
และมีการติดตามการด�าเนินงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน (ITA)

ด้านการบริหารทั่วไป
คณะกรรมการสถาบันฯ ก�ากับดูแลการบริหารทั่วไปของสถาบันฯ ที่ส�าคัญดังนี้
1. เห็นชอบข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2563
2. เห็นชอบข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  

พ.ศ. 2564
3. เห็นชอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563
4. เหน็ชอบระเบยีบคณะกรรมการสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาติ ว่าด้วยการให้บรกิารของสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2564
5. เห็นชอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษา และการเบิกจ่าย 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
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6. เห็นชอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจ�าหน่ายหนี้จากบัญชี 
เป็นสูญ พ.ศ. 2564

7. เห็นชอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564
8. เห็นชอบร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
9. การจัดการความรู้ของคณะกรรมการและองค์กร
10. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล
11. เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567)
12. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่าง สถาบันฯ กับ The State Atomic Energy Corporation of the Russian  

Federation (ROSATOM) สหพันธรัฐรัสเซีย
13.  เห็นชอบแผนการจ้างที่ปรึกษาของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2565

ด้านการค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน
คณะกรรมการสถาบันฯ ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน สถาบันฯ  

มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนได้เสีย โดย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
โดยภาพรวมจากการส�ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารของสถาบนัฯ ประจ�าปีงบประมาณ 2563 อยูใ่นระดบัพงึพอใจมากทีส่ดุ 
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.6303 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.61

ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการองค์การมหาชน
สถาบันฯ จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการสถาบันฯ ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทั้งคณะ ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 นอกจากนีส้ถาบันฯ ได้มกีารประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสรปุผล
การประเมนิอยูใ่นระดบัดเียีย่ม ซึง่คณะกรรมการสถาบนัฯ ได้รบัทราบผลการประเมนิโดยให้น�าข้อเสนอแนะไปปรบัปรงุแก้ไขต่อไป
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สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.)

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.	วิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และการ
ประยุกต์ใช้
2.	ให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ผลิตและให้บริการผลิตภัณฑ์
ไอโซโทปรังสี	และการจัดการกากกัมมันตรังสี
3.	ให้บริการทางวิชาการ	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์	 ตลอดจนการฝึก
อบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
นิวเคลียร์
4.	วิจัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	
การตรวจวดัปรมิาณรงัสีในสิง่แวดล้อม	และการป้องกนัอนัตราย
จากรังสี
5.	ด�าเนินงานด้านความปลอดภัย	 ความมั่นคงปลอดภัย	 และ
การพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

งบประมาณ					 						403.06	 ล้านบาท
เงินทุนสะสม				 						208.09	 ล้านบาท
งบด้านวิทยาศาสตร์	วิจัย	และนวัตกรรม	 440.75	 ล้านบาท
รายได้								 							149.77	 ล้านบาท
อัตราก�าลัง	(กรอบ/บรรจุจริง)			 							383/327
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร							 							211.18	 ล้านบาท
งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการ	 711.82	 ล้านบาท
ใช้จ่ายเงิน	(ประกอบด้วย	เงินอุดหนุน	
+	เงินทุนสะสม	+	รายได้)						 							
สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	 ร้อยละ	29.67
(ตามมติคณะรัฐมนตรี	28	พฤษภาคม	2561	สทน.	ถูกก�าหนด
ไม่ให้เกินร้อยละ	32)	

* ที่มาของรายได้ มาจาก 
1)	รายได้จากการขายและให้บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร	์	 
	 147.18	ล้านบาท
2)	รายได้สนับสนุนจากหน่วยงานอื่นระหว่างปีงบประมาณ							 
	 2.52	ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

คณะกรรมการองค์การมหาชน

วิสัยทัศน์

ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 วันที่ได้รับแต่งตั้ง วันที่หมดวาระ

ประธานกรรมการ
กรรมการโดย

ต�าแหน่ง

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและ
เลขานุการ

(ผู้อ�านวยการ)

1.	 นายทวีศักดิ์	กออนันตกูล
2.		 ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	
3.		 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
4.		 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
5.		 เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	
6		 นายสมคิด	เลิศไพฑูรย์	 ด้านกฎหมาย
7.		 นายดุสิต	เครืองาม	 ด้านบริหารธุรกิจ
8.		 นายธวัช	ชิตตระการ	 ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
9.		 นายผดุงศักดิ์	รัตนเดโช	 ด้านวิทยาศาสตร์
10.		นางศศิวิมล	มีอ�าพล	 ด้านการเงิน	บัญชี
11.		ผู้อ�านวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	
						รองศาสตราจารย์	ดร.ธวัชชัย	อ่อนจันทร์								

เป็นสถาบันชั้นน�าด้านการวิจัย	สร้างนวัตกรรม	และบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศมากกว่า 
3.5	เท่าของค่าใช้จ่ายทั้งหมด	(ไม่รวมงบลงทุน)	ภายในปี	2567	และเป็นผู้น�าเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอาเซียนภายในปี	2570

17	ธันวาคม	2562
-
-
-
-

17	ธันวาคม	2562
17	ธันวาคม	2562
17	ธันวาคม	2562
17	ธันวาคม	2562
17	ธันวาคม	2562
11	กุมภาพันธ์	2563

16	ธันวาคม	2566
-
-
-
-

16	ธันวาคม	2566
16	ธันวาคม	2566
16	ธันวาคม	2566
16	ธันวาคม	2566
16	ธันวาคม	2566
10	กุมภาพันธ์	2567
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แบบประเมินองค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

1.	มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์	บริการ	

	 โครงการและนวัตกรรมด้านนิวเคลียร์	 1,600	ล้านบาท	 1,700	ล้านบาท	 -

	 ผลการด�าเนินงาน	 1,694	ล้านบาท	 -	 -

2.	งบประมาณจากการวิจัย/โครงการพิเศษที่ได้รับสนับสนุนจาก	 15	ล้านบาท	 20	ล้านบาท	 -

	 หน่วยงานภายนอก	

	 ผลการด�าเนินงาน	 22.54	ล้านบาท	 -	 -

สรุปผลการประเมินระดับองค์กร*

ตัวชี้วัด monitor ค่าเป้าหมาย

 2564 2565 2566

ระดับดีมาก 93.42	คะแนน 93.17	คะแนน

คะแนนรวมถ่วงน�้าหนัก ITA**

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดการติดตามผลกระทบเป็นรายปี (monitoring KPI)

ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดประกอบการประเมิน

หมายเหตุ :

* สรุปผลการประเมินระดับองค์กร

 ระดับดีมาก       หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป

 ระดับดี  หมายถึง  องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 75 – 89.99 คะแนน

 ระดับพอใช้     หมายถึง  องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 60 – 74.99 คะแนน

 ระดับต้องปรับปรุง หมายถึง  องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต�่ากว่า 60 คะแนน

** ITA : Integrity and Transparency Assessment หรอื ระดบัคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงาน  

ประเมินโดย ส�านักงาน ป.ป.ช.
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ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

Performance Perspective

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการด�าเนินงาน (ร้อยละ 40)

1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งที่แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ

1.2 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง/นโยบายส�าคัญหรือเร่งด่วนของรัฐบาล

เกณฑ์การประเมิน ผลการด�าเนินงาน

น�้าหนัก
(ร้อยละ)

5

5

5

5

5

5

10

อันดับที่	39

4	เรื่อง

71	คะแนน

ร้อยละ	57.00

ร้อยละ	99

ร้อยละ	80

1.	ตอบสนอง
ความต้องการ
ของผู้รับบริการได้
ร้อยละ	100	
2.	กลุ่ม	SMEs	
ได้ทดลองใช้
นวัตกรรมด้านรังสี	
ไม่น้อยกว่า	
55	ราย

อันดับที่	37

5	เรื่อง

77	คะแนน

ร้อยละ	60.00

ร้อยละ	99.5

ร้อยละ	90

1.	ตอบสนอง
ความต้องการ
ของผู้รับบริการ
ได้	ร้อยละ	100	
2.	กลุ่ม	SMEs	
ได้ทดลองใช้
นวัตกรรมด้านรังสี	
ไม่น้อยกว่า	
58	ราย

อันดับที่	35

6	เรื่อง

83	คะแนน

ร้อยละ	65.00

ร้อยละ	100

ร้อยละ	100	

1.	ตอบสนอง
ความต้องการของ
ผู้รับบริการได้
ร้อยละ	100	
2.	กลุ่ม	SMEs	
ได้ทดลองใช้
นวัตกรรมด้านรังสี	
ไม่น้อยกว่า	60	ราย	
3.	มีผู้น�านวัตกรรม
ด้านรังสีไปใช้อย่าง
ถาวร	ร้อยละ	10	
จากจ�านวน	SMEs	
ทั้งหมด

อันดับที่	38

10	เรื่อง

90	คะแนน

ร้อยละ	66.67

ร้อยละ	100

ร้อยละ	93

1.	ตอบสนอง
ความต้องการของ
ผู้รับบริการได้
ร้อยละ	100
2.	กลุ่ม	SMEs	
ได้ทดลองใช้
นวัตกรรมด้านรังสี	
70	ราย
3.	มีผู้น�านวัตกรรม
ด้านรังสีไปใช้อย่าง
ถาวร	ร้อยละ	
28.33	จากจ�านวน	
SMEs	ทั้งหมด

100.00 10.00

62.50

100.00

100.00

100.00

100.00

82.50

3.13

5.00

5.00

5.00

5.00

4.13

ผลการ
ด�าเนินงาน

เป้าหมาย
ขั้นต�่า
(50)

เป้าหมาย
มาตรฐาน

(75)

เป้าหมาย
ขั้นสูง
(100)

คะแนนที่ได้
(เทียบจาก

ค่าเป้าหมาย)

คะแนน
ถ่วง

น�้าหนัก

1.1.1	อันดับความสามารถ
ทางการแข่งขันด้าน	
Scientific	Infrastructure
1.1.2	จ�านวนผลงานวิจัย
พัฒนา	และนวัตกรรมที่น�า
ไปยื่นขอจดทะเบียน
1.1.3	คะแนนรวมของ
บทความตีพิมพ์ตาม	Journal	
quartile	score	(Q)
1.1.4	ร้อยละของผลงานวิจัย
และพัฒนาที่ผู้ประกอบการหรือ
ชุมชนน�าไปใช้ประโยชน์	(เทียบ
จากงานวิจัยแล้วเสร็จ	30	เรื่อง	
ในจ�านวน	3	ปีย้อนหลัง)
1.1.5	ร้อยละของผู้สอบผ่าน
ประกาศนียบัตรด้านการ
ป้องกันอันตรายจากรังสี	
1.1.6	โครงการฟิวชันพลาสมา	
โครงการพัฒนาเครื่องโทคาแมค
ของประเทศไทยเพื่อรองรับ
การพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชัน
ในอนาคต	(Frontier	Science)

1.2.1	การให้บริการการ
ฉายรังสีในภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรม
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ตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด�าเนินงาน (ร้อยละ 30)

2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการด�าเนินงาน

เกณฑ์การประเมิน ผลการด�าเนินงาน

น�้าหนัก
(ร้อยละ)

10

5

10

5

135.47	ล้านบาท

154,721	ครั้ง

จัดท�ารายงาน
ผลการประเมิน
ความคุ้มค่าของ
แต่ละโครงการ
โดยมีประเด็น
การประเมินและ
ชุดข้อมูลครบถ้วน
ตามที่ส�านักงาน	
ก.พ.ร.	ก�าหนด	
และส่งมายัง
ส�านักงาน	ก.พ.ร.	
ภายในวันที่	
15	ตุลาคม	2564

-

142.09	ล้านบาท

158,290	ครั้ง

เป้าหมายขั้นต�่า	+	
เข้าร่วมการประชุม	
เพื่อน�าเสนอผลการ
ประเมินความคุ้มค่า
ในการด�าเนิน
โครงการ	และ
ได้รับผลการ
ประเมินเฉลี่ย	
75	คะแนน

ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร
ไม่เกินกรอบวงเงิน
รวมฯ
ที่คณะรัฐมนตรี
ก�าหนด

148.70	ล้านบาท

161,860	ครั้ง

เป้าหมายขั้นต�่า	+	
เข้าร่วมการประชุม	
เพื่อน�าเสนอผลการ
ประเมินความคุ้มค่า
ในการด�าเนิน
โครงการ	และได้รับ
ผลการประเมิน
เฉลี่ย	95	คะแนน

•	ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรไม่เกิน
กรอบวงเงินรวมฯ	
ที่คณะรัฐมนตรี
ก�าหนด	และ
•	ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรจริง	
ไม่สูงกว่า
งบประมาณ
ที่ได้รับการ
จัดสรรจาก
ส�านักงบประมาณ

149.77	ล้านบาท

203,449	ครั้ง

จัดท�ารายงาน
ผลการประเมิน
ความคุ้มค่าของ
แต่ละโครงการ
โดยมีประเด็น
การประเมินและ
ชุดข้อมูลครบถ้วน
ตามที่ส�านักงาน	
ก.พ.ร.	ก�าหนดและ
ส่งมายังส�านักงาน	
ก.พ.ร.	ภายในวันที่	
15	ตุลาคม	2564
+	เข้าร่วมการ
ประชุมเพื่อน�าเสนอ
ผลการประเมิน
ความคุ้มค่าในการ
ด�าเนินโครงการ
และได้รับผลการ
ประเมินเฉลี่ย
82.21	คะแนน

ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร
ไม่เกินกรอบวง
เงินรวมฯที่คณะ
รัฐมนตรีก�าหนด	
(ร้อยละ	32)	
โดยใช้ร้อยละ	
29.67	และค่าใช้
จ่ายด้านบุคลากร
จริงสูงกว่างบ
ประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรจาก
ส�านักงบประมาณ

100.00

100.00

84.01

75.00

10.00

5.00

8.40

3.75

ผลการ
ด�าเนินงาน

เป้าหมาย
ขั้นต�่า
(50)

เป้าหมาย
มาตรฐาน

(75)

เป้าหมาย
ขั้นสูง
(100)

คะแนนที่ได้
(เทียบจาก

ค่าเป้าหมาย)

คะแนน
ถ่วง

น�้าหนัก

2.1.1	ความสามารถทางการหา
รายได้เพื่อลดภาระงบประมาณ
ภาครัฐ	
2.1.2	จ�านวนการให้บริการงาน
ประเมินปริมาณรังสีประจ�าตัว
บุคคล	(OSL)
2.1.3	การประเมินความ
คุ้มค่าในการด�าเนินโครงการ

2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน
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ตัวชี้วัด

Performance Perspective

องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน (ร้อยละ 20)

องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (ร้อยละ 10)

3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

4.1 ร้อยละความส�าเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน

เกณฑ์การประเมิน ผลการด�าเนินงาน

น�้าหนัก
(ร้อยละ)

10

10

ยื่นเรื่อง/ยื่นค�าขอ
และเอกสาร
ประกอบเป็น
กระดาษ	โดย
ประชาชนไม่ต้อง
เดินทางมาติดต่อ	
ณ	ส�านักงาน	เช่น	
จัดส่งทางไปรษณีย์	
อีเมล	เป็นต้น

300	คะแนน

100	คะแนน

ยื่นเรื่อง/ยื่นค�าขอ
ทางออนไลน์	
(e-form)	แต่ยังไม่
สามารถแนบเอกสาร
มาพร้อมกัน	ผ่าน
ระบบได้	โดยให้
ประชาชนจัดส่ง
แยกมาในรูปแบบ	
scan	file	

350	คะแนน

มีระบบยื่นเรื่อง/ยื่น
ค�าขอทางออนไลน์	
(e-form)	ที่
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย	รักษา
ข้อมูล	ส่วนบุคคล
และแนบเอกสาร
ประกอบการ
พิจารณาได้

400	คะแนน

ระบบการบริการ
สอบเทียบเครื่องมือ
วัดรังสี	เปิดใช้งาน
วันที่	27	กันยายน	
2564	สามารถ
ด�าเนินการได้ถึง
ระดับ	L3	ออก
ใบ	Certificate	
ผ่านทางเว็บไซต์ได้	
มีผู้มาใช้บริการแล้ว	
5	หน่วยงาน
386.23	คะแนน

97	คะแนน 97.00

คะแนนรวม

 สรุปผลการประเมินระดับองค์กร

93.42

ดีมาก

9.70

100.00

93.12

10.00

9.31

ผลการ
ด�าเนินงาน

เป้าหมาย
ขั้นต�่า
(50)

เป้าหมาย
มาตรฐาน

(75)

เป้าหมาย
ขั้นสูง
(100)

คะแนนที่ได้
(เทียบจาก

ค่าเป้าหมาย)

คะแนน
ถ่วง

น�้าหนัก

3.1.1	การพัฒนาองค์การ
สู่ดิจิทัล	2)	การให้บริการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	
(e-Service)	:	การบริการ
สอบเทียบเครื่องมือวัดรังสี	
(L1)

3.1.2	การประเมินสถานะ
ของหน่วยงานภาครัฐในการ
เป็นระบบราชการ	4.0	
(PMQA	4.0)

หมายเหตุ : สรุปผลการประเมินระดับองค์กร
 ระดับดีมาก           หมายถึง  องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป
 ระดับดี  หมายถึง  องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 75.00 – 89.99 คะแนน
 ระดับพอใช้           หมายถึง  องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 60.00 – 74.99 คะแนน
 ระดับต้องปรับปรุง   หมายถึง  องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต�่ากว่า 60 คะแนน
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ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดการติดตามผลกระทบเป็นรายปี (monitoring KPI)

ตัวชี้วัด

ปี 2563

เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมายผลการ
ด�าเนินงาน

ผลการ
ด�าเนินงาน

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1.	มลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิและสังคมทีเ่กิดจาก 
	 ผลิตภัณฑ์	บริการ	โครงการ	และนวัตกรรม 
	 ด้านนิวเคลียร์

2.	งบประมาณจากการวิจัย/โครงการพิเศษท่ี 
	 ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

1,500	
ล้านบาท

>	10	
ล้านบาท

1,573	
ล้านบาท

11.2 
ล้านบาท

1,600	
ล้านบาท

15 
ล้านบาท

1,694	
ล้านบาท

22.54 
ล้านบาท

1,700	
ล้านบาท

20	
ล้านบาท

-

-
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•	 ด้านผลงานวจิยั	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	มจี�านวนบทความทีต่พีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาต	ิจ�านวน	30	เรือ่ง	 
โดยแบ่งเป็น	Journal	Q1	จ�านวน	12	เรื่อง,	Journal	Q2	จ�านวน	8	เรื่อง,	Journal	Q3	จ�านวน	8	เรื่อง	และ	Journal	Q4	จ�านวน	
2	เรื่อง	และมีจ�านวนผลงานวิจัยพัฒนา	และนวัตกรรมที่น�าไปยื่นขอจดทะเบียน	จ�านวน	10	เรื่อง	

•	 ด้านการน�าผลงานวจิยัและพฒันาทีผู่ป้ระกอบการหรือชมุชนน�าไปใช้ประโยชน์ในปี	2564	จ�านวน	20	เรือ่ง	จากผลงานวจิยั
แล้วเสร็จย้อนหลังจ�านวน	30	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	66.67	โดยเป็นการน�าไปใช้ประโยชน์	เพื่อพัฒนาภาคการผลิตและเศรษฐกิจ
ชุมชนให้มีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิต	 โดยผลักดันให้ 
สถานประกอบการธุรกิจชุมชนน�าผลงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพภาคการผลิต	
การบริการ	และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม	โดยผลงานวิจัยของ	สทน.	ที่เป็นผลงานที่ 
โดดเด่น	คอื	การประยกุต์ใช้ล�าอเิล็กตรอนเพ่ือปรบัปรงุคุณภาพของไส้กรอกอีสานทีเ่ก็บไว้ทีอ่ณุหภมู	ิ30	องศาเซลเซยีส	การพฒันา
วธิกีารทดสอบความเป็นพษิต่อเซลล์	และการใช้เครือ่งมอืการวเิคราะห์ไอโซโทปเสถยีรและไอออนลบในตวัอย่างน�า้บาดาล	เป็นต้น	
นอกจากนัน้	ได้มกีารด�าเนนิการตามความร่วมมอืกบัภาคส่วนต่างๆ	โดยบรูณาการการท�างาน	ในการน�าเทคโนโลยนีวิเคลยีร์ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์	ดังนี้									

1.	โครงการควบคุมปริมาณแมลงวันผลไม้ด้วยเทคนิคแมลงวันเป็นหมันส�าหรับพื้นที่ผลไม้ส่งออก	 ต.ตรอกนอง	 อ.ขลุง	 
จ.จันทบุรี	 ที่สามารถลดความเสียหายของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรลงได้มากกว่าร้อยละ	70	 จนคาดว่าจะสามารถยกระดับเป็น
พื้นที่ควบคุมการผลิตผลไม้เพื่อการส่งออกได้ในปี	2565

2.	การประยกุต์ใช้เทคโนโลยนีวิเคลยีร์และรงัส	ีโดยการใช้ประโยชน์จากเครือ่งเร่งอนภุาคตวัใหม่	ด้วยอเิลก็ตรอน	(Electron	
beam)	และรังสเีอกซ์	(X-ray)	ท�าลายสารพนัธกุรรมของเชือ้ไวรสัและแบคทเีรยีก่อโรคได้	โดยให้บรกิารฉายรงัสีกล่องปรญิญาบตัร	
เหรียญรางวัล	และใบปริญญาบัตร	จ�านวน	35,578	ชิ้น	และเครื่องมือแพทย์	จ�านวน	61,889	ชิ้น

•	ด้านการให้ความรู้ด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	มีผู้เข้าร่วมการอบรมจ�านวน	163	คน	
และมีผู้สอบผ่านเกณฑ์และได้รับใบประกาศนียบัตรทั้ง	163	คน	คิดเป็นร้อยละ	100

•	 โครงการพลาสมาฟิวชัน	 ซ่ึงเป็นการวิจัยและพัฒนาด้านฟิวชันเป็นประเด็นวิจัยระดับแนวหน้า	 (Frontier	 Research)	
ของโลก	โดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ	มากมาย	ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ	เช่น	
สหรัฐอเมริกา	 เยอรมัน	 ฝรั่งเศส	ญี่ปุ่น	 จีน	 เป็นต้น	 โดยมีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาหาแหล่งพลังงานสะอาดเพื่อมนุษยชาต	ิ 
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่โรงไฟฟ้าฟิวชันในอีก	20	-	30	ปีข้างหน้า	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	สทน.	ได้ด�าเนินการ
ตามแผนงานโครงการได้ตามเป้าหมาย	โดยพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานในเทคโนโลยีส�าคัญ	(Key	technology)	พัฒนาเทคโนโลยี
การตรวจวัดพลาสมาขั้นพื้นฐานและชั้นสูงที่ประเทศไทยพัฒนาขึ้นเองจ�านวน	2	ระบบ	พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่มีศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีฟิวชันและเทคโนโลยีสนับสนุนอื่นๆ	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนา	 10	 อุตสาหกรรมและโครงการส�าคัญของรัฐบาล	
จ�านวน	34	คน	จัดท�าผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจ�านวน	6	เรื่อง

•	การให้บรกิารการฉายรงัสีในภาคการเกษตรและอตุสาหกรรม	ของ	สทน.	โดยมโีครงสร้างพืน้ฐานส�าหรบัการฉายรงัสีอาหาร
เพือ่การส่งออก	คอื	โรงงานฉายรงัสแีกมมา	ปัจจบุนั	สทน.	ได้เพิม่ประสทิธภิาพการฉายรงัสด้ีวยการเพิม่โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่การ
ส่งออกผลไม้ที่มีแหล่งก�าเนิดรังสีแบบถาวรและใช้เวลาในการฉายรังสีได้รวดเร็วขึ้น	ซึ่งคือเครื่องฉายรังสีอิเล็กตรอนและเอกซเรย์	
สามารถให้บริการฉายรังสีด้วยเครื่องฉายรังสีแกมมาและเครื่องฉายรังสีอิเล็กตรอน/รังสีเอกซ์แล้ว	โดยคาดว่าจะตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการได้มากขึ้น	อีกทั้งเพื่อตอบยุทธศาสตร์ชาติ	20	สทน.จึงเพิ่มการฉายรังสีไปยังกลุ่ม	SMEs	เพื่อเป็นแรงจูงใจ
ให้ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป	 โดยในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของผูร้บับรกิารได้ร้อยละ	100	โดยม	ีSMEs	ได้ทดลองใช้นวตักรรมด้านรงัส	ีจ�านวน	70	ราย	(จากเป้าหมาย	60	ราย)	 
เป็นการฉายรังสีประเภทอาหาร	61	ราย	สมุนไพร	7	ราย	เครื่องมือแพทย์	1	ราย	และผลไม้	1	ราย

สรุปผลงานส�าคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



98

•	มีการให้บริการในด้านต่าง	 ๆ	ที่ช่วยท�าให้มูลค่าเพิ่มของสินค้า	 ลดการน�าเข้าจากต่างประเทศ	 โดยคิดเป็นมูลค่าเพิ่มและ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	จ�านวน	1,694	ล้านบาท	จากกิจกรรมต่าง	ๆ	ดังนี้

1.	การผลิตเภสัชรังสีเพื่อตอบสนองต่อโรงพยาบาลที่มีเวชศาสตร์นิวเคลียร์	จ�านวน	27	แห่ง	เป็นการผลิตยาเพื่อการวินิจฉัย
และรักษาโรคทั้งสิ้น	478,049	mCi	หรือยูนิต	

2.	การให้บรกิารฉายรงัสอีาหาร	การเกษตร	เป็นปรมิาณ	1,736,979.97	กโิลกรมั	และการฉายรงัสอีญัมณ	ี4,723,625	กะรตั
3.	การให้บรกิารด้านเทคโนโลยนีวิเคลยีร์ในกลุม่อตุสาหกรรม	การประเมนิปรมิาณรังสปีระจ�าตวับคุคล	เพือ่รับรองคณุภาพ	

จ�านวน	203,449	รายการ
4.	 การให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีและวิเคราะห์เพื่อส่ิงแวดล้อม	 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและส่ิงแวดล้อม	 จ�านวน	

7,341	รายการ
5.	การให้บริการวิชาการ	เพื่อให้ประชาชนมีการใช้งานสารรังสีอย่างถูกต้อง	จ�านวน	163	ราย

•	การจัดตั้งศูนย์ไซโคลตรอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตเภสัชรังสีทางการแพทย์และการฉายรังสีในอุตสาหกรรม
อเิลก็ทรอนกิส์	สามารถผลติสารไอโซโทปรังสชีนดิใหม่ๆ	เพือ่การวนิจิฉยั	และรกัษาโรคมะเรง็และโรคความผิดปกตทิีอ่วยัวะต่าง	ๆ 	ได้	 
เพื่อมุ่งให้ลดจ�านวนประชากรที่เสียชีวิตจากโรคเหล่านี้ในอนาคต	 โดยมีเป้าหมายในปี	 2565	 ต้องด�าเนินการขึ้นทะเบียน 
ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน	 GMP	 และสามารถผลิตเภสัชรังสี	 จ�านวน	 4	 ชนิด	 (Cu-64,	 Ga-67,	 Zr-89	 and	 Tl-201)	 
เพื่อตอบสนองให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศได้	คาดว่าจะลดการน�าเข้าจากต่างประเทศ	เฉลี่ยไม่ต�่ากว่าปีละ	430	ล้านบาท
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สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

www.tint.or.th         TINT Chanel

ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์	ดร.ธวัชชัย	อ่อนจันทร์
พลเรือตรีวัชระ	การุณยวนิช
ดร.พิริยาธร	สุวรรณมาลา
ดร.หาญณรงค์	ฉ�่าทรัพย์

ข้อมูลโดย
ศูนย์วิจัยและพัฒนานิวเคลียร์เทคโนโลยีนิวเคลียร์
กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร
กลุ่มงานบริหารจัดการ
กลุ่มงานอ�านวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้รวบรวมและเรียบเรียง
ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์

จัดท�าโดย
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)
9/9	หมู่	7	ต�าบลทรายมูล	อ�าเภอองครักษ์	จังหวัดนครนายก	26120
โทรศัพท์	0	2401	9889		Call	Center	0	2401	9885

จัดพิมพ์โดย
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79	หมู่	3	ต�าบลล�าไทร	อ�าเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13170
โทรศัพท์	0	3524	4809
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