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บทน ำ 
 

 ดว้ยมหำวิทยำลยัมหิดลด ำเนินกำรโครงกำร We Mahidol Application ภำยใตโ้ครงกำร Digital 

Convergence University (DCU) ไดร้ว่มกบัทำงธนำคำรไทยพำณิชยพ์ฒันำระบบ M-Sent เป็นระบบ

ท่ีใชส้  ำหรบักำรบนัทกึขอ้มลูกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลท่ียินยอมใหใ้ช ้ และเปิดเผยขอ้มลู โดย

ระบบจะจดักำรขอ้มลูของขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขกำรใชง้ำน, นโยบำยรกัษำควำมปลอดภยั และ

ควำมยินยอมในกำรใชง้ำนโปรแกรม หรอืแอพพลิเคชั่นตำ่งๆ สำมำรถก ำหนดขอ้ควำม และจดักำร

ต ำแหน่งของขอ้มลูเหลำ่นัน้ โดยผูด้แูลระบบสำมำรถจดักำรขอ้มลูและเงื่อนไขกำรใชง้ำน ดรูำยงำน

ขอ้มลูของขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขกำรใชง้ำน , นโยบำยรกัษำควำมปลอดภยั และควำมยินยอมใน

กำรใชง้ำนโปรแกรมของผูใ้ชง้ำน ผ่ำนทำงระบบหลงับำ้น(CMS)ท่ีช่ือวำ่ระบบ M-Sent  ดงันัน้ทำง

คณะผูจ้ดัท ำจงึไดจ้ดัท ำเอกสำรคูมื่อประกอบกำรใชง้ำนระบบ M-Sent เพ่ือใหส้ำมำรถน ำขัน้ตอน

ดงักลำ่วไปปฏิบตัิเพ่ือใหใ้ชง้ำนไดจ้รงิ 

 คณะผูจ้ดัท ำหวงัเป็นอย่ำงย่ิงวำ่เจำ้หนำ้ท่ีสว่นงำนสำมำรถน ำเอกสำรคูมื่อระบบ M-Sent 

ไปปฏิบตัิตำมไดอ้ย่ำงถกูตอ้งและเหมำะสมตอ่ไป 

 

คณะผูจ้ดัท ำ 

นำงสำวมนิตำ  คงสวุรรณ  

นำงสำวญำนิศำ ประเสรฐิ 

 

งำนพฒันำและบรหิำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส  ำนกังำนอธิกำรบดี 

มหำวิทยำลยัมหิดล  
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คูมื่อกำรใชง้ำนระบบ M-Sent ส ำหรบัเจำ้หนำ้ท่ีสว่นงำน 
 

แนะน าเบือ้งต้น(Introduction) 

 ผู้ใช้งานระบบ คือเจำ้หนำ้ท่ีผูด้แูละระบบสว่นงำนของมหำวิทยำลยัมหิดล ท ำหนำ้ท่ีสรำ้งขอ้มลู

ของขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขกำรใชง้ำน นโยบำยรกัษำควำมปลอดภยั และควำมยินยอมในกำรใชง้ำน

โปรแกรม เพ่ือใหส้ำมำรถน ำไปใชก้บัแอพพลิเคชั่นตำ่งๆ ในกำรก ำหนดนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

ก่อนท่ีจะเขำ้ใชง้ำนแอพพลิเคชั่นตำ่งๆ  ดงันัน้ผูด้แูลระบบ สำมำรถก ำหนดขอ้ควำม และจดัต ำแหนง่ของ

ขอ้มลู ผำ่นทำงระบบหลงับำ้น(CMS)ท่ีเรียกวำ่ ระบบ M-Sent  ประกอบดว้ยเมนหูลกัๆท่ีจ ำเป็นในกำรใช้

งำนดงันี ้ 

1. เมน ูTerms and Conditions 
เมน ูPrivacy Policy 
2. เมน ูConsent 
3. เมน ูVersion Management 
4. เมน ูReport 

 

หมายเหตุ :User ท่ีผูด้แูลระบบจะสำมำรถเห็นขอ้มลู Terms and Conditions , Privacy Policy และ 

Consent ไดเ้ฉพำะ App ID ท่ีตวัเองรบัผิดชอบเทำ่นัน้ 
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1.เร่ิมต้นการใช้งานระบบ CMS :M-Sent 
กำรใชง้ำนระบบ M-Sent ใหเ้ขำ้ไปท่ี URLhttps://dcu-cms.mahidol.ac.th/consent-cms/login    

ตำมรูปท่ี 1 ใน Browser Chrome หลงัจำกนัน้ระบบจะแสดงหนำ้จอ ใหผู้ใ้ชใ้สข่อ้มลูดงัตอ่ไปนี  ้

● Username   
● Password  

 

รูปที ่1 วิธีการ login เข้าใช้งานระบบ 

หนำ้จอหลงัจำกท่ี Login เขำ้ระบบ แสดงเมน ูดงัรูป 

 

รูปที ่2 แสดงหน้าจอหลังจาก Login ส าเร็จ  

2. เมนู Terms and Conditions   
 เม่ือ Admin ของระบบสรำ้ง App ID ใหแ้ลว้ ผูใ้ชง้ำนของระบบจะสำมำรถสรำ้ง “ขอ้ก ำหนดและ

เง่ือนไขกำรใชบ้ริกำร” โดยเลือกเมนู Terms and Conditions ผูใ้ชง้ำนสำมำรถสรำ้ง แกไ้ข คดัลอก หรือ

ลบ Terms and Conditions ไดโ้ดยมีขัน้ตอนกำรท ำงำนดงันี ้

        

https://dcu-cms.mahidol.ac.th/consent-cms/login
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2.1 การสร้างขอ้มูล Terms and Conditions 

1) ในผูใ้ชง้ำนคลิกท่ีเมน ู“Terms and Conditions” โดยจะแสดงรำยกำร Terms and 

Conditions ท่ีมีในระบบทัง้หมด หรือหำกไมมี่รำยกำรจะแสดงขอ้ควำม “No items” 

 

รูปที ่3 รูปแสดงการคลกิปุ่ม “+Add Terms and Conditions” 

2) หลงัจำกนัน้ระบบจะแสดงหนำ้ Terms and Conditions เพ่ือใหเ้จำ้หนำ้ท่ีส่วนงำนกรอกขอั

มลูดงัรูป 

 
รูปที ่4 กำรสรำ้งขอ้มลู Terms and Conditions 

  1 
 

  2 
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รูปที ่5 กำรสรำ้งขอ้มลู Terms and Conditions (ตอ่) 

 1 : คลิกปุ่ มสรำ้งขอ้มลู Terms and Conditions 

 2 : สว่นของกำรเลือก App ID ในชอ่ง Select App ID 

  3 

  4 

  5  

  6   7 
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 3 :ส่วนของกำรกรอกช่ือ ในช่อง Name (TH) และ Name (EN) กรอกขอ้มูลไดไ้ม่เกิน 200 

ตวัอกัษรเทำ่นัน้ 

 4 : ส่วนของกำรกรอกรำยละเอียดของ Terms and Conditions ในช่อง Description (TH) 

และ Description (EN) ซึ่งสำมำรถจดัรูปแบบของกำรแสดงขอ้มูล Terms and Conditions 

ได ้

 5 : ส่วนของกำร Accept Message (ขอ้ควำมในกำรยอมรบั) ในช่อง Message (TH) และ 

Message (EN) กรอกขอ้มลูไดไ้มเ่กิน 1024 ตวัอกัษรเทำ่นัน้ 

 6 : หำกกรอกขอ้มูลเรียบรอ้ยแลว้ใหผู้ใ้ชง้ำนคลิกท่ีปุ่ ม “Preview” เพ่ือดูกำรแสดงผลของ

ขอ้มลู Terms and Conditions ท่ีท  ำกำรกรอกไป  

 

รูปที ่6 รูปแสดงผลข้อมูลหลังจากคลิกปุ่ม Preview 

 7: หลงัตรวจสอบขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ใหค้ลิกปุ่ ม   ไดด้งัรูป  

 
รูปที ่7 รูปแสดงบันทกึข้อมูล Terms and Conditions 
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3) ระบบจะ Redirect ไปยงัหนำ้ Terms and Conditions พรอ้มทัง้แสดงขอ้มูลท่ีท ำ

กำรกรอกมำ ดงัรูปท่ี 8 

  
รูปที ่8 รูปแสดงหน้า Terms and Conditions หลังจากการบันทกึข้อมูล 

 

2.2 การดูรายละเอียดของขอ้มูล Terms and Conditions   

 ระบบจะแสดงหนำ้ Terms and Conditions ท่ีผูใ้ชง้ำนท ำกำรสรำ้งไว ้ซึ่งจะไมส่ำมำรถ

แกไ้ขขอ้มลูได ้โดยจะแสดงรำยละเอียดดงัรูปท่ี 9    

 

รูปที ่9 รูปแสดงรายละเอียดข้อมูล Terms and Conditions 

ท ำกำรคดัลอกขอ้มลูของ Terms and Conditions ทัง้หมด 



                   10    
 

 
 
 

 ระบบจะแสดงหนำ้ Terms and Conditions เหมือนรูปท่ี 5 โดยมีกำรแกไ้ขขอ้มลูคลำ้ยกบั

กำรสรำ้งขอ้มลูนัน้เอง หลงัจำกคลิกปุ่ ม  ระบบจะแสดงหนำ้จอดงัรูป 

 

รูปที ่10 รูปแสดงการบันทกึข้อมูลส าเร็จ 

 เม่ือตอ้งกำรลบขอ้มลู Terms and Conditions เม่ือคลิกปุ่ มนี ้จะแสดงดงัรูปท่ี 11 

 

รูปที ่11 แสดงหน้าจอ confirm delete 

หำกผูใ้ชง้ำนท ำกำรลบขอ้มลูส ำเรจ็ ระบบจะไมแ่สดงขอ้มลูดงักลำ่วในหนำ้ Terms and 

conditions ดงัรูปที 12 

 

รูปที ่12 : รูปแสดงหน้า Terms and Conditions หลังจากการลบข้อมูลแล้ว 
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3. เมนู Privacy Notice   

 ใชใ้นสรำ้งขอ้มลูนโยบำยกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลู  ท่ีเมน ูPrivacy Notice จะแสดง

กำรจดักำรขอ้มลู Privacy Notice  ของโปรแกรม หรือแอพพลิเคชั่นท่ี Admin ของระบบสรำ้งให ้ โดย

ผูใ้ชง้ำนสำมำรถสรำ้ง แกไ้ข คดัลอก หรือลบขอ้มลู Privacy Notice ไดโ้ดยมีขัน้ตอนกำรท ำงำนดงันี ้ 

3.1 การสร้างขอ้มูล Privacy Notice 

1) ในผูใ้ชง้ำนคลิกท่ีเมน ู“Privacy Notice” โดยจะแสดงรำยกำร Privacy Notice ท่ีมีในระบบ

ทัง้หมด หรือหำกไมมี่รำยกำรจะแสดงขอ้ควำม “No items” 

 

รูปที ่13 รูปแสดงการคลิกปุ่ม “+Add Policy Notes” 

2) หลงัจำกนัน้ระบบจะแสดงหนำ้ Privacy Notice เพ่ือใหเ้จำ้หนำ้ท่ีสว่นงำนกรอกขอัมลูดงัรูป 

  1  
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รูปที ่14 การสร้างข้อมูล Privacy Notice (ตอ่) 

1 : ส่วนกำรำสรำ้งขอ้มลู Privacy Notice 

2 : ส่วนของกำรเลือก App ID ในชอ่ง Select App ID 

  3 

  4 

  2 

  5 

 
  6   7 
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3 :สว่นของกำรกรอกช่ือ ในช่อง Name (TH) และ Name (EN) กรอกขอ้มลูไดไ้มเ่กิน 200 

ตวัอกัษรเท่ำนัน้ 

4 : ส่วนของกำรกรอกรำยละเอียดของ Privacy Notice ในชอ่ง Description (TH) และ 

Description (EN) ซึ่งสำมำรถจดัรูปแบบของกำรแสดงขอ้มลู Privacy Notice ได ้

5 : ส่วนของกำร Accept Message (ขอ้ควำมในกำรยอมรบั) ในช่อง Message (TH) และ 

Message (EN) กรอกขอ้มลูไดไ้มเ่กิน 1024 ตวัอกัษรเทำ่นัน้ 

6 : หำกกรอกขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้ใหผู้ใ้ชง้ำนคลิกท่ีปุ่ ม “Preview” เพ่ือดกูำรแสดงผลของ

ขอ้มลู Privacy Notice ท่ีท ำกำรกรอกไป  

 

รูปที ่15 รูปแสดงผลข้อมูลหลังจากคลิกปุ่ม Preview 

7: หลงัตรวจสอบขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ใหค้ลิกปุ่ ม   ไดด้งัรูป  
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รูปที ่16 รูปแสดงบันทกึข้อมูล Privacy Notice 

3).ระบบจะ Redirect ไปยงัหนำ้ Privacy Notice พรอ้มทัง้แสดงขอ้มลูท่ีท ำกำรกรอกมำ ดงัรูปท่ี 

17 

  
รูปที ่17 รูปแสดงหน้า Privacy Notice หลังจากการบันทกึข้อมูล 

 

3.2 การดูรายละเอียดของขอ้มูล Privacy Notice  

 ระบบจะแสดงหนำ้ Privacy Notice ท่ีผูใ้ชง้ำนท ำกำรสรำ้งไว ้ซึ่งจะไมส่ำมำรถแกไ้ขขอ้มลู

ได ้โดยจะแสดงรำยละเอียดดงัรูปท่ี 18   แตส่ำมำรถดแูบบ Preview ได ้
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รูปที ่18 รูปแสดงรายละเอียดข้อมูล Privacy Notice 

ท ำกำรคดัลอกขอ้มลูของ Privacy Notice ทัง้หมด 

 ระบบจะแสดงหนำ้ Privacy Notice เหมือนรูปท่ี 14 โดยมีกำรแกไ้ขขอ้มลูคลำ้ยกบักำร

สรำ้งขอ้มลูนัน้เอง หลงัจำกคลิกปุ่ ม  ระบบจะแสดงหนำ้จอดงัรูป 

 

รูปที ่19 รูปแสดงการบันทกึข้อมูลส าเร็จ 

 เม่ือตอ้งกำรลบขอ้มลู Privacy Notice เม่ือคลิกปุ่ มนี ้จะแสดงดงัรูปท่ี 11 

 

รูปที ่20 แสดงหน้าจอ confirm delete 

หำกผูใ้ชง้ำนท ำกำรลบขอ้มลูส ำเรจ็ ระบบจะไมแ่สดงขอ้มลูดงักลำ่วในหนำ้ Privacy Notice ดงั

รูปที 21 

 

รูปที ่21 : รูปแสดงหน้า Privacy Notice หลังจากการลบข้อมูลแล้ว 
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4. เมนู Consent   

 ใชใ้นสรำ้งขอ้มลูควำมยินยอมในกำรใชข้อ้มลู  ท่ีเมน ูConsent จะใชจ้ดักำรขอ้มลู Consent  ของ

โปรแกรม หรือแอพพลิเคชั่นท่ี Admin ของระบบสรำ้งให ้ โดยผูใ้ชง้ำนสำมำรถสรำ้ง แกไ้ข คดัลอก หรือลบ

ขอ้มลู Consent ไดโ้ดยมีขัน้ตอนกำรท ำงำนดงันี ้ 

4.1การสร้างขอ้มูล Consent 

1) ใหผู้ใ้ชง้ำนคลิกท่ีเมน ู“Consent” โดยจะแสดงรำยกำร Consent ท่ีมีในระบบทัง้หมด หรือหำกไม่

มีรำยกำรจะแสดงขอ้ควำม “No items” 

 

รูปที ่22 รูปแสดงการคลิกปุ่ม “+Add Consent” 

2) หลงัจำกนัน้ระบบจะแสดงหนำ้ Consent เพ่ือใหเ้จำ้หนำ้ท่ีสว่นงำนกรอกขอัมลูดงัรูป 

 

  1 
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รูปที ่23 การสร้างข้อมูล Consent  

 

 
รูปที ่24 การสร้างข้อมูล Consent (ต่อ) 

1 : ส่วนกำรสรำ้งขอ้มลู Consent 

2 : ส่วนของกำรเลือก App ID ในชอ่ง Select App ID 

3 :สว่นของกำรกรอกช่ือ ในช่อง Name (TH) และ Name (EN) กรอกขอ้มลูไดไ้มเ่กิน 200 

ตวัอกัษรเท่ำนัน้ 

4 : ส่วนของ Topic ประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี ้

4.1 ช่ือของ Topic ในช่อง Consent Topic (TH) และ Consent Topic (EN) ผูใ้ชง้ำน

สำมำรถ    กรอกขอ้มลูไดไ้มเ่กิน 200 ตวัอกัษรเท่ำนัน้ 

  3 

  4 

  2 

  5 
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 4.2 สว่นของ Choice จะประกอบดว้ย  

- รำยละเอียดของ Choice ในชอ่ง Consent Choices (TH) และ Consent 

Choices (EN) 

- ขอ้เสียในกำรยกเลิก Consent Choice ในช่อง Consent Cons (TH) และ 

Consent Cons (EN) *ไมเ่ป็น Require Field* 

-หำกตอ้งกำรลบขอ้มลู Consent Topic ใหผู้ใ้ชง้ำนคลิกท่ีปุ่ ม   ตรง

ต ำแหนง่ Topic และ Consent ดงัรูปท่ี 24 

3) เพิ่มขอ้มลู Consent Topic ใหค้ลิกท่ีปุ่ ม  ในขอ้ 5 ของรูปท่ี 24 จะไดด้งัรูปท่ี 25 

 

  6 
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รูปที ่25 รูปแสดงผลการคลิกทีปุ่่ม  

4) ท ำกำรเพิ่มขอ้มลูท่ีหวัขอ้   และ   ใหมด่งัรูป 

 
รูปที ่26 แสดงข้อมูลทีเ่พิม่รายการ Consent Topic  

 

 -คลิกปุ่ ม  เพ่ือตรวจสอบขอ้มลู Consent จำกรูปถำ้ผูใ้ชง้ำนไมค่ลิกเลือก “ควำม

ยินยอมดำ้นกำรตลำด จะมีขอ้ควำมเตือนวำ่ “คณุจะหมดสิทธิในกำรซือ้สินคำ้” 

  7   8 
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รูปที ่27 หลังจากคลิกปุ่ ม Preview 

 

 -หลงัตรวจสอบขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ใหค้ลิกปุ่ ม   ไดด้งัรูป  

 
รูปที ่28 รูปแสดงบันทกึข้อมูล Consent 

5) ระบบจะ Redirect ไปยงัหนำ้ Privacy Notice พรอ้มทัง้แสดงขอ้มลูท่ีท ำกำรกรอกมำ ดงัรูปท่ี 29 
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รูปที ่29 รูปแสดงหน้า Consent หลังจากการบันทกึข้อมูล 

 

3.1 การดูรายละเอียดของขอ้มูล Consent  

 ระบบจะแสดงหนำ้ Consent ท่ีผูใ้ชง้ำนท ำกำรสรำ้งไว ้ซึ่งจะไมส่ำมำรถแกไ้ขขอ้มลูได ้โดย

จะแสดงรำยละเอียดดงัรูปท่ี 30   แตส่ำมำรถดแูบบ Preview ได ้
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รูปที ่30 รูปแสดงรายละเอียดข้อมูล Consent 

ท ำกำรคดัลอกขอ้มลูของ Consent ทัง้หมด 

 ระบบจะแสดงหนำ้ Consent เหมือนรูปท่ี 24-26 โดยมีกำรแกไ้ขขอ้มลูคลำ้ยกบักำรสรำ้ง

ขอ้มลูนัน้เอง หลงัจำกคลิกปุ่ ม  ระบบจะแสดงหนำ้จอดงัรูป 



                   23    
 

 
 
 

 

รูปที ่31 รูปแสดงการบันทกึข้อมูลส าเร็จ 

 เม่ือตอ้งกำรลบขอ้มลู Consent เม่ือคลิกปุ่ มนี ้จะแสดงดงัรูปท่ี 11 

 

รูปที ่32 แสดงหน้าจอ confirm delete 
หำกผูใ้ชง้ำนท ำกำรลบขอ้มลูส ำเรจ็ ระบบจะไมแ่สดงขอ้มลูดงักลำ่วในหนำ้ Consent ดงัรูปที 33 

 

รูปที ่33 : รูปแสดงหน้า Consent หลังจากการลบข้อมูลแล้ว 
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5. เมนู Version Management   

 กำรใชง้ำนเมน ูVersion Management เป็นเมนท่ีูสรำ้ง Version ของโปรแกรม หรือแอพพลิเคชั่น

ต่ำง ๆ โดยผูดู้แลระบบจะท ำกำรสรำ้ง App ID ใหเ้พ่ือผูกกับ User ของผูใ้ชง้ำน จำกนัน้ผูใ้ชง้ำนจะใช ้

User ของตัวเองสร้ำงข้อมูล Terms and Condition , Privacy Notce และ Consent ซึ่งจำกนั้นหำก

ตอ้งกำรก ำหนด Version ของกำรแสดงขอ้มูล ให้ผู้ใช้งำนน ำ App ID, ข้อมูล Terms and Condition , 

Privacy Policy และ Consent ท่ีตอ้งกำรมำสรำ้งเป็น Version ของโปรแกรม หรือแอพพลิเคชั่น โดยเมนู 

Version Management จะสำมำรถจดักำรกบั Version ของโปรแกรม หรือแอพพลิเคชั่นตำ่ง ๆ ไดแ้ก่ กำร

สรำ้ง , แกไ้ข , ดขูอ้มลู , ลบ และกำรเปล่ียน Version ท่ีก ำหนดใหเ้ป็น Version ลำ่สดุได ้โดยมีขัน้ตอน 

5.1 การสร้างขอ้มูล Version Management   

1) ในผูใ้ชง้ำนคลิกท่ีเมน ู“Version Management” โดยจะแสดงรำยกำร Version Management ท่ีมี

ในระบบทัง้หมด หรือหำกไมมี่รำยกำรจะแสดงขอ้ควำม “No items” 

 

รูปที ่34 รูปแสดงการคลิกปุ่ม “+Add New Version” 

2) หลงัจำกนัน้ระบบจะแสดงหนำ้ Version Management เพ่ือใหเ้จำ้หนำ้ท่ีสว่นงำนกรอกขอัมลูดงั

รูป 

 

  1 
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รูปที ่35  หน้าจอการสร้าง Version Management 

 

 
รูปที ่36 การสร้างข้อมูล Version Management (ต่อ) 

 App ID                     : ระบบจะใหเ้ลือก App ID ท่ีไดล้งทะเบียนไว ้

 Version Number      : กรอกเลข Version (กรอกไดเ้ฉพำะตวัเลขเทำ่นัน้) 

 Version Name         : กรอกขอ้มลูช่ือ Version 

Terms & Conditions: เลือกหวัขอ้ Terms & Conditions โดยแสดงขอ้มลูท่ีสอดคลอ้งกบั  App 

ID 

 Privacy Notice         : เลือกหวัขอ้ Privacy Notice โดยแสดงขอ้มลูท่ีสอดคลอ้งกบั  App ID 

Consent                   : เลือกหวัขอ้ Consent โดยแสดงขอ้มลูท่ีสอดคลอ้งกบั  App ID ท่ีท  ำกำร

เลือกไว ้

                                   ก่อนหนำ้ 

 Current Version       : กำรตัง้คำ่วำ่ Version นีจ้ะเป็น Version ปัจจบุนัหรือไม ่โดยมีคำ่ Default 

ใน 

  3 

  4 

  2 

  5 

 

  6 

  7 

  8 

  9 
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                                              ช่อง Current Version เป็น Y(Yes) หมำยถึง ใหก้ำรตัง้คำ่ Version ท่ี

กรอกนัน้ 

                                              เป็น Version ปัจจบุนั แตถ่ำ้หำกตอ้งกำรเปล่ียนคำ่เป็น N(No) ให้

ผูใ้ชง้ำนคลิกท่ี 

                                               ปุ่ ม “Y” 

-หลงัตรวจสอบขอ้มลูครบถว้นแลว้ ใหค้ลิกปุ่ ม   จะไดด้งัรูป  

 
รูปที ่37 รูปแสดงบันทกึข้อมูล Version Management 

3) ระบบจะ Redirect ไปยงัหนำ้ Version Management พรอ้มทัง้แสดงขอ้มลูท่ีท ำกำรกรอกมำ ดงั

รูปท่ี 38 

 
รูปที ่38 รูปแสดงหน้า Version Management หลังจากการบันทกึข้อมูล 

หมายเหตุ :  

1.หำกผู้ใช้งำนท ำกำรสร้ำง Version Management แล้วก ำหนดค่ำ Current 

Version เป็น Y(Yes) นั้น แล้วท ำกำรบันทึกข้อมูล ระบบจะท ำกำรเปล่ียนแปลงค่ำ 
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Current Version ของข้อมูล Version อ่ืนๆท่ีมี App ID เดียวกับข้อมูลท่ีสร้ำงให้ค่ำ 
Current Version = N(No) 

2.หำกผู้ใช้งำนท ำกำรเลือกข้อมูล Terms and Conditions, Privacy Policy 

และ Consent มำท ำกำรสร้ำงข้อมูล Version แล้วนั้นระบบจะปรับให้ผู้ใช้งำนไม่

สำมำรถกลบัไปแกไ้ขขอ้มลู Terms and Conditions, Privacy Policy และ Consent ได้

ไมว่ำ่จะคำ่ Current Version เป็น Y(Yes) หรือ N(No) 

3.หำก Version ใดท่ี มีค่ำ  Current Version = Y(Yes) แล้วจะไม่สำมำรถ

เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้มลู Version นัน้ๆไดอี้ก 

4.หำกมีผูใ้ชง้ำนยอมรบั Terms and Conditions, Privacy Policy และ Consent 

แอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมของ App ID นัน้ๆแลว้ ไม่ว่ำจะ Current Version = Y(Yes) 

หรือ N(No) จะไมส่ำมำรถแกไ้ขขอ้มลู Version นัน้ได ้

5.2 การดูรายละเอียดของขอ้มูล Version Management  

 ระบบจะแสดงหน้ำ Version Management ท่ีผูใ้ชง้ำนท ำกำรสรำ้งไว้ ซึ่งจะไม่สำมำรถ

แกไ้ขขอ้มลูได ้โดยจะแสดงรำยละเอียดดงัรูปท่ี 39    

 

รูปที ่39 รูปแสดงรายละเอียดข้อมูล Version Management 

 จะมีควำมพิเศษมำกกว่ำเมนูอ่ืนๆ โดยตอ้งเป็น Version ท่ีไม่ใช่ Current Version ของ

แอพฯ หรือโปรแกรมใดๆเลย (Current Version  = N(No) และตอ้งเป็น Version ท่ีไม่มีผูใ้ชง้ำน
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แอพฯ หรือโปรแกรมนัน้ๆยอมรบั Terms and Conditions , Privacy Policy และ Consent ท่ีผูก

กับ Version ดงักล่ำวมำก่อน หำกอยู่ในเง่ือนไขท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ ระบบจะท ำกำร Disable ปุ่ ม 

Update  

 

รูปที ่40 รูปแสดงการบันทกึข้อมูลส าเร็จ 

กำรลบขอ้มลู Version จะมีควำมพิเศษมำกกวำ่เมนอ่ืูนๆ โดยตอ้งเป็น Version ท่ีไมใ่ช ่

Current Version ของแอพฯ หรือโปรแกรมใดๆเลย (Current Version  = N(No) และตอ้งเป็น 

Version ท่ีไมมี่ผูใ้ชง้ำนแอพฯ หรือโปรแกรมนัน้ๆยอมรบั Terms and Conditions , Privacy 

Policy และ Consent ท่ีผกูกบั Version ดงักลำ่วมำก่อน หำกอยูใ่นเง่ือนไขท่ีกลำ่วมำขำ้งตน้ 

ระบบจะท ำกำร Disable ปุ่ ม Delete  

 

รูปที ่41 แสดงหน้าจอ confirm delete 

หำกผูใ้ชง้ำนท ำกำรลบขอ้มลูส ำเรจ็ ระบบจะไมแ่สดงขอ้มลูดงักลำ่วในหนำ้ Version 

Management ดงัรูปที 42 
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รูปที ่42 : รูปแสดงหน้า Version Management หลังจากการลบข้อมูลแล้ว 
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6. เมนู Report   

เมน ูReport มีไวส้  ำหรบัดรูำยงำนกำรยอมรบั Version ของผูใ้ชง้ำนแอพพลิเคชั่น

หรอืโปรแกรมต่ำงๆ โดยเมนนีูส้ำมำรถคน้หำ และ Export File ได ้โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

6.1 การคน้หาขอ้มูล Report 

 

รูปที ่43 : รูปแสดงการคลิกทีเ่มนู “Report” 

1) ระบบจะแสดงหนำ้ Report โดยประกอบดว้ยหวัขอ้ตำ่งๆในกำรคน้หำ ไดแ้ก่ App ID  , User 

Code , Start Date และ End Date โดยจะตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบทกุฟิลด ์ดงัรูปท่ี 44 

- หมายเหตุ : หำกกรอกขอ้มลูท่ีเป็น Require Field ไมค่รบถว้นระบบจะแสดง Error Message 

 

รูปที ่44 : รูปแสดงการกรอกข้อมูล Require Field ในหน้า Report 

      หำกตอ้งกำรเคลียรห์นำ้จอ 

   ใชค้น้หำขอ้มลู 
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2) รำยละเอียดของ Version ท่ีคน้หำ วำ่ยอมรบั Version ใดบำ้ง, ขอ้มลู Terms and Conditions, 

Privacy Policy และ Consent ขอ้ใดบำ้งใหผู้ใ้ชง้ำนคลิกท่ีตวัเลขใตค้อลมันด์งันี ้

Terms and Conditions :ตรวจสอบ VERSION และขอ้มลูใน Terms and Conditions 

 
รูปที ่45 : รูปแสดงข้อมูล Terms and Conditions  

 
รูปที ่46 : รูปแสดงรายละเอียดของ VERSION NAME / VERSION NUMBER 
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รูปที ่47 : รูปแสดงรายละเอียดของ Terms and Conditions 

Privacy Policy :ตรวจสอบ VERSION และขอ้มลูใน Privacy Policy 

 
รูปที ่47 : รูปแสดงข้อมูล Privacy Notice 

 
รูปที ่47 : รูปแสดงรายละเอียดของ Privacy Policy 
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Consent :ตรวจสอบ VERSION และขอ้มลูใน Consent 

 
รูปที ่48 :รูปแสดงข้อมูล Consent 

 
รูปที ่49 : รูปแสดงรายละเอียดของ Consent 

6.2  การ Export ไฟล ์

 1) หำกผูใ้ชง้ำนตอ้งกำรน ำผลของกำรคน้หำออกมำในรูปแบบไฟล ์Excel ใหผู้ใ้ชง้ำนคลิกท่ี 

“Export Excel” ดงัรูปท่ี 50  

  
รูปที ่50 : รูปแสดงการคลิกทีปุ่่ม “Export Excel” 
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2) จำกนัน้ระบบจะท ำกำรดำวนโ์หลดไฟลอ์อกมำเป็น .xlsx โดยใน File นัน้จะประกอบไปดว้ย 3 

Sheet ไดแ้ก่ Terms and Conditions, Privacy Policy และ Consent 

 
รูปที ่51 :รูปแสดง Sheet : Terms and Conditions 

 
รูปที ่52 :รูปแสดง Sheet Privacy Policy 

 
รูปที ่53 :รูปแสดง Sheet : Consent 

 

ทีมงำนขอขอบคณุ 

 


