
คู่มือการใช้งาน ระบบรับสมัครอบรมและทดสอบเพื่อประกอบการขออนุญาต 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

(สำหรับผู้ดูแลระบบ) 

o จัดการรอบการรับสมัคร 

โดยเลือกเมนู “รอบการสมัคร” ระบบจะแสดงตารางรอบการสมัครที ่มีอยู ่ในระบบ พร้อมอธิบาย
สถานะการรับสมัครของรอบนั้นๆ  

 เพ่ิมรอบการสมัคร โดยคลิกปุ่ม “เพ่ิมรอบการสมัคร” ระบบจะแสดงหน้าต่างเพ่ิมข้อมูล 

 
• ครั้งที่ ระบุครั้งที่ของการเปิดรับสมัครตามประกาศสำนักงานฯ 

• ชื่อรอบ ใส่คำอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของรอบนั้น เช่น เปิดรับสมัครตั้งแต่.. สำหรับ
ใบอนุญาตที่จะหมดอายุวันที่.. เป็นต้น 

• วันที่เริ่มต้น ระบุวันที่เริ่มอบรม 

• วันที่สิ้นสุด  ระบุวันที่สุดท้ายที่มีการอบรม (กรณีที่มีการอบรมรูปแบบออนไลน์ วันที่
สิ้นสุดจะเป็นวันสุดท้ายที่มีการอบรมภาคทฤษฎี) 

• ภาคปฏิบัติ ระบุข้อมูลต่อเมื่อการอบรมและทดสอบมีมากกว่า ๒ วัน ให้ใส่วันที่สุดท้าย
ของการอบรมในช่องภาคปฏิบัติ 

• ปิดรับสมัคร ให้ทำเครื่องหมาย  ในช่อง “ปิดรับสมัคร” เมื่อหมดระยะเวลารับสมัคร
และไม่ต้องการให้รอบการสมัครนี้ปรากฏในฟอร์มการสมัคร 

• อบรมออนไลน์ ให้ทำเครื่องหมาย  ในช่อง “อบรมออนไลน์” เมื่อมีการอบรมใน
รูปแบบออนไลน์ (เพ่ิมทางเลือกนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด) 

• คลิก “บันทึก” เพ่ือเสร็จสิ้นการเพ่ิมรอบ 



หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้มีการปรับรูปแบบการอบรมเป็นออนไลน์และได้
เปลี่ยนแปลงกำหนดการจากเดิม ๒ วันเป็น ๓ วัน (ภาคทฤษฎีครึ่งวัน จำนวน ๒ วัน และ
ภาคปฏิบัติครึ่งวัน จำนวน ๑ วัน) ซึ่งมีผลต่อการแสดงวุฒิบัตร จึงได้เพิ่มช่อง “ภาคปฏิบัติ” 
ขึ้นมาเพ่ิมเงื่อนไขใหร้องรับการแสดงผลของวุฒิบัตร 

 ปิดรับสมัคร เมื่อสิ้นสุดการรับสมัคร โดยเลือกเมนู “รอบการสมัคร” คลิกไอคอน  ท้ายรายการ
ที่ต้องการปิดรับสมัคร จะแสดงหน้าต่างแก้ไขจากนั้นทำเครื่องหมาย ตรงหัวข้อปิดรับสมัคร 
และคลิก “บันทึก” 

 
 ลบรอบการสมัคร ออกจากตารางรอบการสมัคร โดยเลือกเมนู “รอบการสมัคร” คลิกไอคอน   

ท้ายรายที่ต้องการลบ จะแสดงหน้าต่างยืนยันรายการ ให้คลิก “ตกลง” หากต้องการยืนยันการ
ลบข้อมูล 
 

o จัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน 

 ค้นหาผู้ใช้งาน 

เลือกเมนู “สิทธิ์การใช้งาน” ใส่คำค้นหาโดย พิมพ์ส่วนหนึ่งของชื่อ หรือนามสกุล หรือเลข

ประจำตัวประชาชน แล้วกด enter จะแสดงข้อมูลผู้ใช้งาน สถานะการใช้งาน สิทธิ์การใช้งานและ

เวลาเข้าใช้ระบบล่าสุด 

 
 การกำหนดค่า โดยคลิกไอคอน  ท้ายรายชื่อที่ต้องการ 



 
• E-MAIL แก้ไขอีเมลของผู้สมัคร เช่น ในกรณีที่ผู ้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบแล้วใส่

ข้อมูลอีเมลผิดทำให้ไม่ได้รับลิงค์ยืนยันจากระบบ 

• สิทธิ์การใช้งาน เมื่อมีการลงทะเบียนใช้งาน ระบบจะตั้งค่าสิทธิ์เริ่มต้นเป็นผู้ใช้งานทั่วไป 

โดยสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ได้ในหน้าต่างการกำหนดค่านี้ 

 ส่งลิงค์ยืนยันยืนยันอีเมล 

ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกที่ไม่ได้รับอีเมลยืนยันจากระบบ อาจเพราะให้ข้อมูลอีเมลไม่

ถูกต้อง หรือปัญหาเรื่องการตั้งค่าความปลอดภัยของระบบเมล เป็นต้น ผู้ดูแลระบบสามารถ

ตรวจสอบแก้ไขหรือเปลี่ยนอีเมลให้ผู้สมัครแล้วทำเครื่องหมาย  ส่งลิงค์ยืนยันอีเมลอีกครั้ง

เพ่ือให้ระบบส่งลิงค์ยืนยันการลงทะเบียนอีกครั้ง 

 

o ตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลการอบรม 

 แสดงรายชื่อผู้สมัครแต่ละรอบ 

เลือกเมนู “ตรวจสอบเอกสาร” เลือกรอบการสมัคร ระบบจะแสดงรายการสมัครทั้งหมดในตาราง 

 

 ดูรายละเอียดของใบสมัคร 

โดยคลิกที่ชื่อหรือเลขประจำตัวของผู้สมัครจากตาราง ระบบจะแสดงหน้าต่างรายละเอียดใบ

สมัคร  



 

 
 แก้ไขใบสมัคร 

แก้ไขได้จากหน้าต่างแสดงรายละเอียดสมัคร จากนั้นคลิก “แก้ไข” เมื่อต้องการบันทึกการแก้ไข 
(ระบบจัดเก็บประวัติการแก้ไขของผู้ดูแลระบบ) 
 

 การบันทึกผลการตรวจสอบใบสมัคร 
โดยคลิกปุ่มที่อยู่ในคอลัมน์ “สถานะการสมัคร” จะแสดงหน้าต่างผลการตรวจสอบ  

  
• อยู่ระหว่างการพิจารณา หมายถึง ยังไม่ได้บันทึกผลการตรวจสอบเอกสาร 

• ผ่าน หมายถึง บันทึกผลการตรวจสอบเอกสารแล้วว่า ผ่าน 

• ไม่ผ่าน หมายถึง บันทึกผลการตรวจสอบเอกสารแล้วว่า ไม่ผ่าน 



 
ให้เลือกผลการตรวจสอบ ระบุเหตุผล (ถ้ามี) แล้วคลิกปุ่ม Submit เพ่ือบันทึก 
 

 การบันทึกผลการอบรมและทดสอบ 
โดยคลิกปุ่มท่ีอยู่ในคอลัมน์ “สถานะการอบรม” จะแสดงหน้าต่างผลการอบรม 

 
• อยู่ระหว่างการพิจารณา หมายถึง ยังไม่ได้บันทึกผลการอบรม 

• ผ่าน หมายถึง บันทึกผลการอบรมแล้วว่า ผ่าน  

• ไม่ผ่าน หมายถึง บันทึกผลการอบรมแล้วว่า ไม่ผ่าน 
ให้เลือกผลการตรวจสอบ ระบุเหตุผล (ถ้ามี) แล้วคลิกปุ่ม Submit เพ่ือบันทึก 
** ผู้ดูแลระบบสามารถบันทึกผลการอบรมครั้งละหลายรายการได้ โดยทำเครื่องหมาย  หน้า
รายการที่ต้องการ จากนั้นเลือกตัวเลือกผลการอบรมจากด้านล่างของตาราง แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก
ผลรายการที่เลือก” 

 
 



 ตรวจสอบใบวุฒิบัตร 

รายการที่มีผลการอบรม “ผ่าน” จะแสดงไอคอน  สามารถคลิกเพื่อดูวุฒิบัตรของผู้ผ่านการ
อบรมแต่ละรายได้ 
 

 รายงาน 

ดาวน์โหลดข้อมูลผู้สมัครแต่ละรอบโดยคลิกไอคอน  ด้านบนของตารางรายชื่อ จะได้
ไฟล์ข้อมูลรูปแบบ excel 

 
 
o จัดการข่าวประกาศ 

 

 เพ่ิมข่าวประกาศ 
โดยเลือกเมนู “ประกาศ/ข่าว” คลิกปุ่ม “+เพ่ิมประกาศ/ข่าว” เลือกหมวดหมู่ และใส่รายละเอียด
ต่างๆ ในหน้าจอ 



 
• หมวดหมู่ “รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมฯ” เมื่อบันทึกข้อมูลด้วยหมวดนี้ ข้อมูลประกาศจะแสดง

อยู่ในเมนู ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมและทดสอบ ของผู้ใช้งาน 

• หมวดหมู่ “ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมฯ” เมื่อบันทึกข้อมูลด้วยหมวดนี้ ข้อมูล
ประกาศจะแสดงอยู่ในเมนู ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม ของผู้ใช้งาน 

• หมวดหมู่ “ข่าวประชาสัมพันธ์” เมื่อบันทึกข้อมูลด้วยหมวดนี้ ข้อมูลประกาศจะแสดงอยู่
ในหน้าแรก ของผู้ใช้งาน 

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก “บันทึก” เพ่ือเสร็จสิ้นการทำงาน 

 แก้ไข/ลบ ข่าวประกาศ 

คลิกไอคอน   ท้ายรายการข่าว/ประกาศ ที่ต้องการแก้ไข เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม 
“บันทึก” เพื่อเสร็จสิ้นการแก้ไข หรือคลิกไอคอน    ท้ายรายการข่าว/ประกาศ ที่ต้องการลบ ระบบจะ
แสดงกล่องข้อความให้ยืนยันการลบ ให้คลิก “OK” หากต้องการยืนยันลบรายการ 


