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บทนำ
ด้วยมหำวิทยำลัยมหิดลดำเนินกำรโครงกำร We Mahidol Application ภำยใต้โครงกำร Digital
Convergence University (DCU) ได้รว่ มกับทำงธนำคำรไทยพำณิชย์พฒ
ั นำระบบ M-Sent เป็ นระบบ

ที่ใช้สำหรับกำรบันทึกข้อมูลกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ยินยอมให้ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล โดย
ระบบจะจัดกำรข้อมูลของข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้งำน, นโยบำยรักษำควำมปลอดภัย และ
ควำมยินยอมในกำรใช้งำนโปรแกรม หรือแอพพลิเคชั่นต่ำงๆ สำมำรถกำหนดข้อควำม และจัดกำร
ตำแหน่งของข้อมูลเหล่ำนัน้ โดยผูด้ แู ลระบบสำมำรถจัดกำรข้อมูลและเงื่อนไขกำรใช้งำน ดูรำยงำน
ข้อมูลของข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้งำน , นโยบำยรักษำควำมปลอดภัย และควำมยินยอมใน
กำรใช้งำนโปรแกรมของผูใ้ ช้งำน ผ่ำนทำงระบบหลังบ้ำน(CMS)ที่ช่ือว่ำระบบ M-Sent ดังนัน้ ทำง
คณะผูจ้ ดั ทำจึงได้จดั ทำเอกสำรคูม่ ือประกอบกำรใช้งำนระบบ M-Sent เพื่อให้สำมำรถนำขัน้ ตอน
ดังกล่ำวไปปฏิบตั ิเพื่อให้ใช้งำนได้จริง
คณะผูจ้ ดั ทำหวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำเจ้ำหน้ำที่สว่ นงำนสำมำรถนำเอกสำรคูม่ ือระบบ M-Sent
ไปปฏิบตั ิตำมได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสมต่อไป

คณะผูจ้ ดั ทำ

นำงสำวมนิตำ คงสุวรรณ
นำงสำวญำนิศำ ประเสริฐ
งำนพัฒนำและบริหำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยมหิดล
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คูม่ ือกำรใช้งำนระบบ M-Sent สำหรับเจ้ำหน้ำที่สว่ นงำน
แนะนาเบือ้ งต้น(Introduction)
ผู้ใช้งานระบบ คือเจ้ำหน้ำที่ผดู้ แู ละระบบส่วนงำนของมหำวิทยำลัยมหิดล ทำหน้ำที่สร้ำงข้อมูล
ของข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้งำน นโยบำยรักษำควำมปลอดภัย และควำมยินยอมในกำรใช้งำน
โปรแกรม เพื่อให้สำมำรถนำไปใช้กบั แอพพลิเคชั่นต่ำงๆ ในกำรกำหนดนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ก่อนที่จะเข้ำใช้งำนแอพพลิเคชั่นต่ำงๆ ดังนัน้ ผูด้ แู ลระบบ สำมำรถกำหนดข้อควำม และจัดตำแหน่งของ
ข้อมูล ผ่ำนทำงระบบหลังบ้ำน(CMS)ที่เรียกว่ำ ระบบ M-Sent ประกอบด้วยเมนูหลักๆที่จำเป็ นในกำรใช้
งำนดังนี ้
1. เมนู Terms and Conditions
เมนู Privacy Policy
2. เมนู Consent
3. เมนู Version Management
4. เมนู Report
หมายเหตุ :User ที่ผดู้ แู ลระบบจะสำมำรถเห็นข้อมูล Terms and Conditions , Privacy Policy และ
Consent ได้เฉพำะ App ID ที่ตวั เองรับผิดชอบเท่ำนัน้
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1.เริ่มต้นการใช้งานระบบ CMS :M-Sent
กำรใช้งำนระบบ M-Sent ให้เข้ำไปที่ URLhttps://dcu-cms.mahidol.ac.th/consent-cms/login
ตำมรูปที่ 1 ใน Browser Chrome หลังจำกนัน้ ระบบจะแสดงหน้ำจอ ให้ผใู้ ช้ใส่ขอ้ มูลดังต่อไปนี ้
● Username
● Password

รู ปที่ 1 วิธีการ login เข้าใช้งานระบบ
หน้ำจอหลังจำกที่ Login เข้ำระบบ แสดงเมนู ดังรูป

รู ปที่ 2 แสดงหน้าจอหลังจาก Login สาเร็จ
2. เมนู Terms and Conditions
เมื่อ Admin ของระบบสร้ำง App ID ให้แล้ว ผูใ้ ช้งำนของระบบจะสำมำรถสร้ำง “ข้อกำหนดและ
เงื่อนไขกำรใช้บริกำร” โดยเลือกเมนู Terms and Conditions ผูใ้ ช้งำนสำมำรถสร้ำง แก้ไข คัดลอก หรือ
ลบ Terms and Conditions ได้โดยมีขนั้ ตอนกำรทำงำนดังนี ้
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2.1 การสร้างข้อมูล Terms and Conditions

1) ในผูใ้ ช้งำนคลิกที่เมนู “Terms and Conditions” โดยจะแสดงรำยกำร Terms and
Conditions ที่มีในระบบทัง้ หมด หรือหำกไม่มีรำยกำรจะแสดงข้อควำม “No items”

1

รู ปที่ 3 รู ปแสดงการคลิกปุ่ ม “+Add Terms and Conditions”
2) หลังจำกนัน้ ระบบจะแสดงหน้ำ Terms and Conditions เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ส่วนงำนกรอกขัอ
มูลดังรูป

2

รู ปที่ 4 กำรสร้ำงข้อมูล Terms and Conditions
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3

4

5
6

7

รู ปที่ 5 กำรสร้ำงข้อมูล Terms and Conditions (ต่อ)
1 : คลิกปุ่ มสร้ำงข้อมูล Terms and Conditions
2 : ส่วนของกำรเลือก App ID ในช่อง Select App ID
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3 :ส่วนของกำรกรอกชื่อ ในช่อง Name (TH) และ Name (EN) กรอกข้อมูลได้ไม่เกิน 200
ตัวอักษรเท่ำนัน้
4 : ส่วนของกำรกรอกรำยละเอียดของ Terms and Conditions ในช่อง Description (TH)
และ Description (EN) ซึ่งสำมำรถจัดรู ปแบบของกำรแสดงข้อมูล Terms and Conditions
ได้
5 : ส่วนของกำร Accept Message (ข้อควำมในกำรยอมรับ) ในช่อง Message (TH) และ
Message (EN) กรอกข้อมูลได้ไม่เกิน 1024 ตัวอักษรเท่ำนัน้
6 : หำกกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ผูใ้ ช้งำนคลิกที่ปมุ่ “Preview” เพื่อดูกำรแสดงผลของ
ข้อมูล Terms and Conditions ที่ทำกำรกรอกไป

รู ปที่ 6 รู ปแสดงผลข้อมูลหลังจากคลิกปุ่ ม Preview
7: หลังตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ ม

ได้ดงั รูป

รู ปที่ 7 รู ปแสดงบันทึกข้อมูล Terms and Conditions
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3) ระบบจะ Redirect ไปยังหน้ำ Terms and Conditions พร้อมทัง้ แสดงข้อมูลที่ ทำ

กำรกรอกมำ ดังรูปที่ 8

รู ปที่ 8 รู ปแสดงหน้า Terms and Conditions หลังจากการบันทึกข้อมูล

2.2 การดูรายละเอียดของข้อมูล Terms and Conditions

ระบบจะแสดงหน้ำ Terms and Conditions ที่ผใู้ ช้งำนทำกำรสร้ำงไว้ ซึ่งจะไม่สำมำรถ
แก้ไขข้อมูลได้ โดยจะแสดงรำยละเอียดดังรูปที่ 9

รู ปที่ 9 รู ปแสดงรายละเอียดข้อมูล Terms and Conditions
ทำกำรคัดลอกข้อมูลของ Terms and Conditions ทัง้ หมด
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ระบบจะแสดงหน้ำ Terms and Conditions เหมือนรูปที่ 5 โดยมีกำรแก้ไขข้อมูลคล้ำยกับ
กำรสร้ำงข้อมูลนัน้ เอง หลังจำกคลิกปุ่ ม

ระบบจะแสดงหน้ำจอดังรูป

รู ปที่ 10 รู ปแสดงการบันทึกข้อมูลสาเร็จ
เมื่อต้องกำรลบข้อมูล Terms and Conditions เมื่อคลิกปุ่ มนี ้ จะแสดงดังรูปที่ 11

รู ปที่ 11 แสดงหน้าจอ confirm delete
หำกผูใ้ ช้งำนทำกำรลบข้อมูลสำเร็จ ระบบจะไม่แสดงข้อมูลดังกล่ำวในหน้ำ Terms and
conditions ดังรูปที 12

รู ปที่ 12 : รู ปแสดงหน้า Terms and Conditions หลังจากการลบข้อมูลแล้ว
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3. เมนู Privacy Notice
ใช้ในสร้ำงข้อมูลนโยบำยกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล ที่เมนู Privacy Notice จะแสดง
กำรจัดกำรข้อมูล Privacy Notice ของโปรแกรม หรือแอพพลิเคชั่นที่ Admin ของระบบสร้ำงให้ โดย
ผูใ้ ช้งำนสำมำรถสร้ำง แก้ไข คัดลอก หรือลบข้อมูล Privacy Notice ได้โดยมีขนั้ ตอนกำรทำงำนดังนี ้
3.1 การสร้างข้อมูล Privacy Notice

1) ในผูใ้ ช้งำนคลิกที่เมนู “Privacy Notice” โดยจะแสดงรำยกำร Privacy Notice ที่มีในระบบ
ทัง้ หมด หรือหำกไม่มีรำยกำรจะแสดงข้อควำม “No items”

1

รู ปที่ 13 รู ปแสดงการคลิกปุ่ ม “+Add Policy Notes”
2) หลังจำกนัน้ ระบบจะแสดงหน้ำ Privacy Notice เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่สว่ นงำนกรอกขัอมูลดังรูป
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2
3

4

5
6

7

รู ปที่ 14 การสร้างข้อมูล Privacy Notice (ต่อ)
1 : ส่วนกำรำสร้ำงข้อมูล Privacy Notice
2 : ส่วนของกำรเลือก App ID ในช่อง Select App ID
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3 :ส่วนของกำรกรอกชื่อ ในช่อง Name (TH) และ Name (EN) กรอกข้อมูลได้ไม่เกิน 200
ตัวอักษรเท่ำนัน้
4 : ส่วนของกำรกรอกรำยละเอียดของ Privacy Notice ในช่อง Description (TH) และ
Description (EN) ซึ่งสำมำรถจัดรูปแบบของกำรแสดงข้อมูล Privacy Notice ได้
5 : ส่วนของกำร Accept Message (ข้อควำมในกำรยอมรับ) ในช่อง Message (TH) และ
Message (EN) กรอกข้อมูลได้ไม่เกิน 1024 ตัวอักษรเท่ำนัน้
6 : หำกกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ผใู้ ช้งำนคลิกที่ปมุ่ “Preview” เพื่อดูกำรแสดงผลของ
ข้อมูล Privacy Notice ที่ทำกำรกรอกไป

รู ปที่ 15 รู ปแสดงผลข้อมูลหลังจากคลิกปุ่ ม Preview
7: หลังตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ ม

ได้ดงั รูป
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รู ปที่ 16 รู ปแสดงบันทึกข้อมูล Privacy Notice
3).ระบบจะ Redirect ไปยังหน้ำ Privacy Notice พร้อมทัง้ แสดงข้อมูลที่ทำกำรกรอกมำ ดังรูปที่
17

รู ปที่ 17 รู ปแสดงหน้า Privacy Notice หลังจากการบันทึกข้อมูล

3.2 การดูรายละเอียดของข้อมูล Privacy Notice

ระบบจะแสดงหน้ำ Privacy Notice ที่ผใู้ ช้งำนทำกำรสร้ำงไว้ ซึ่งจะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูล
ได้ โดยจะแสดงรำยละเอียดดังรูปที่ 18 แต่สำมำรถดูแบบ Preview ได้
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รู ปที่ 18 รู ปแสดงรายละเอียดข้อมูล Privacy Notice
ทำกำรคัดลอกข้อมูลของ Privacy Notice ทัง้ หมด
ระบบจะแสดงหน้ำ Privacy Notice เหมือนรูปที่ 14 โดยมีกำรแก้ไขข้อมูลคล้ำยกับกำร
สร้ำงข้อมูลนัน้ เอง หลังจำกคลิกปุ่ ม

ระบบจะแสดงหน้ำจอดังรูป

รู ปที่ 19 รู ปแสดงการบันทึกข้อมูลสาเร็จ
เมื่อต้องกำรลบข้อมูล Privacy Notice เมื่อคลิกปุ่ มนี ้ จะแสดงดังรูปที่ 11

รู ปที่ 20 แสดงหน้าจอ confirm delete
หำกผูใ้ ช้งำนทำกำรลบข้อมูลสำเร็จ ระบบจะไม่แสดงข้อมูลดังกล่ำวในหน้ำ Privacy Notice ดัง
รูปที 21

รู ปที่ 21 : รู ปแสดงหน้า Privacy Notice หลังจากการลบข้อมูลแล้ว
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4. เมนู Consent
ใช้ในสร้ำงข้อมูลควำมยินยอมในกำรใช้ขอ้ มูล ที่เมนู Consent จะใช้จดั กำรข้อมูล Consent ของ
โปรแกรม หรือแอพพลิเคชั่นที่ Admin ของระบบสร้ำงให้ โดยผูใ้ ช้งำนสำมำรถสร้ำง แก้ไข คัดลอก หรือลบ
ข้อมูล Consent ได้โดยมีขนั้ ตอนกำรทำงำนดังนี ้
4.1การสร้างข้อมูล Consent

1) ให้ผใู้ ช้งำนคลิกที่เมนู “Consent” โดยจะแสดงรำยกำร Consent ที่มีในระบบทัง้ หมด หรือหำกไม่
มีรำยกำรจะแสดงข้อควำม “No items”

1

รู ปที่ 22 รู ปแสดงการคลิกปุ่ ม “+Add Consent”
2) หลังจำกนัน้ ระบบจะแสดงหน้ำ Consent เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่สว่ นงำนกรอกขัอมูลดังรูป
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รู ปที่ 23 การสร้างข้อมูล Consent

2
3

4

5

รู ปที่ 24 การสร้างข้อมูล Consent (ต่อ)
1 : ส่วนกำรสร้ำงข้อมูล Consent
2 : ส่วนของกำรเลือก App ID ในช่อง Select App ID
3 :ส่วนของกำรกรอกชื่อ ในช่อง Name (TH) และ Name (EN) กรอกข้อมูลได้ไม่เกิน 200
ตัวอักษรเท่ำนัน้
4 : ส่วนของ Topic ประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
4.1 ชื่อของ Topic ในช่อง Consent Topic (TH) และ Consent Topic (EN) ผูใ้ ช้งำน
สำมำรถ กรอกข้อมูลได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษรเท่ำนัน้
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4.2 ส่วนของ Choice จะประกอบด้วย
- รำยละเอียดของ Choice ในช่อง Consent Choices (TH) และ Consent
Choices (EN)
- ข้อเสียในกำรยกเลิก Consent Choice ในช่อง Consent Cons (TH) และ
Consent Cons (EN) *ไม่เป็ น Require Field*
-หำกต้องกำรลบข้อมูล Consent Topic ให้ผใู้ ช้งำนคลิกที่ปมุ่
ตำแหน่ง Topic และ Consent ดังรูปที่ 24
3) เพิ่มข้อมูล Consent Topic ให้คลิกที่ปมุ่

ตรง

ในข้อ 5 ของรูปที่ 24 จะได้ดงั รูปที่ 25

6
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รู ปที่ 25 รู ปแสดงผลการคลิกทีป่ ุ่ ม
4) ทำกำรเพิ่มข้อมูลที่หวั ข้อ

และ

7

ใหม่ดงั รูป

8

รู ปที่ 26 แสดงข้อมูลทีเ่ พิม่ รายการ Consent Topic
-คลิกปุ่ ม

เพื่อตรวจสอบข้อมูล Consent จำกรูปถ้ำผูใ้ ช้งำนไม่คลิกเลือก “ควำม

ยินยอมด้ำนกำรตลำด จะมีขอ้ ควำมเตือนว่ำ “คุณจะหมดสิทธิในกำรซือ้ สินค้ำ”
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รู ปที่ 27 หลังจากคลิกปุ่ ม Preview
-หลังตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ ม

ได้ดงั รูป

รู ปที่ 28 รู ปแสดงบันทึกข้อมูล Consent
5) ระบบจะ Redirect ไปยังหน้ำ Privacy Notice พร้อมทัง้ แสดงข้อมูลที่ทำกำรกรอกมำ ดังรูปที่ 29
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รู ปที่ 29 รู ปแสดงหน้า Consent หลังจากการบันทึกข้อมูล
3.1 การดูรายละเอียดของข้อมูล Consent

ระบบจะแสดงหน้ำ Consent ที่ผใู้ ช้งำนทำกำรสร้ำงไว้ ซึ่งจะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ โดย
จะแสดงรำยละเอียดดังรูปที่ 30 แต่สำมำรถดูแบบ Preview ได้
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รู ปที่ 30 รู ปแสดงรายละเอียดข้อมูล Consent
ทำกำรคัดลอกข้อมูลของ Consent ทัง้ หมด
ระบบจะแสดงหน้ำ Consent เหมือนรูปที่ 24-26 โดยมีกำรแก้ไขข้อมูลคล้ำยกับกำรสร้ำง
ข้อมูลนัน้ เอง หลังจำกคลิกปุ่ ม

ระบบจะแสดงหน้ำจอดังรูป
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รู ปที่ 31 รู ปแสดงการบันทึกข้อมูลสาเร็จ
เมื่อต้องกำรลบข้อมูล Consent เมื่อคลิกปุ่ มนี ้ จะแสดงดังรูปที่ 11

รู ปที่ 32 แสดงหน้าจอ confirm delete
หำกผูใ้ ช้งำนทำกำรลบข้อมูลสำเร็จ ระบบจะไม่แสดงข้อมูลดังกล่ำวในหน้ำ Consent ดังรูปที 33

รู ปที่ 33 : รู ปแสดงหน้า Consent หลังจากการลบข้อมูลแล้ว

24

5. เมนู Version Management
กำรใช้งำนเมนู Version Management เป็ นเมนูท่ีสร้ำง Version ของโปรแกรม หรือแอพพลิเคชั่น
ต่ำง ๆ โดยผูด้ ูแลระบบจะทำกำรสร้ำง App ID ให้เพื่อผูกกับ User ของผูใ้ ช้งำน จำกนัน้ ผูใ้ ช้งำนจะใช้
User ของตัว เองสร้ำ งข้อ มู ล Terms and Condition , Privacy Notce และ Consent ซึ่ ง จำกนั้น หำก
ต้องกำรกำหนด Version ของกำรแสดงข้อมูล ให้ผู้ใช้ง ำนนำ App ID, ข้อมูล Terms and Condition ,
Privacy Policy และ Consent ที่ตอ้ งกำรมำสร้ำงเป็ น Version ของโปรแกรม หรือแอพพลิเคชั่น โดยเมนู
Version Management จะสำมำรถจัดกำรกับ Version ของโปรแกรม หรือแอพพลิเคชั่นต่ำง ๆ ได้แก่ กำร
สร้ำง , แก้ไข , ดูขอ้ มูล , ลบ และกำรเปลี่ยน Version ที่กำหนดให้เป็ น Version ล่ำสุดได้ โดยมีขนั้ ตอน
5.1 การสร้างข้อมูล Version Management

1) ในผูใ้ ช้งำนคลิกที่เมนู “Version Management” โดยจะแสดงรำยกำร Version Management ที่มี
ในระบบทัง้ หมด หรือหำกไม่มีรำยกำรจะแสดงข้อควำม “No items”

1

รู ปที่ 34 รู ปแสดงการคลิกปุ่ ม “+Add New Version”
2) หลังจำกนัน้ ระบบจะแสดงหน้ำ Version Management เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่สว่ นงำนกรอกขัอมูลดัง
รูป
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รู ปที่ 35 หน้าจอการสร้าง Version Management

2
3
4
5

6
7
8
9

รู ปที่ 36 การสร้างข้อมูล Version Management (ต่อ)
App ID

: ระบบจะให้เลือก App ID ที่ได้ลงทะเบียนไว้

Version Number

: กรอกเลข Version (กรอกได้เฉพำะตัวเลขเท่ำนัน้ )

Version Name

: กรอกข้อมูลชื่อ Version

Terms & Conditions: เลือกหัวข้อ Terms & Conditions โดยแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับ App
ID
Privacy Notice

: เลือกหัวข้อ Privacy Notice โดยแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับ App ID

Consent

: เลือกหัวข้อ Consent โดยแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับ App ID ที่ทำกำร

เลือกไว้
ก่อนหน้ำ
Current Version
ใน

: กำรตัง้ ค่ำว่ำ Version นีจ้ ะเป็ น Version ปัจจุบนั หรือไม่ โดยมีคำ่ Default
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ช่อง Current Version เป็ น Y(Yes) หมำยถึง ให้กำรตัง้ ค่ำ Version ที่
กรอกนัน้
เป็ น Version ปัจจุบนั แต่ถำ้ หำกต้องกำรเปลี่ยนค่ำเป็ น N(No) ให้
ผูใ้ ช้งำนคลิกที่
ปุ่ ม “Y”
-หลังตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ ม

จะได้ดงั รูป

รู ปที่ 37 รู ปแสดงบันทึกข้อมูล Version Management
3) ระบบจะ Redirect ไปยังหน้ำ Version Management พร้อมทัง้ แสดงข้อมูลที่ทำกำรกรอกมำ ดัง
รูปที่ 38

รู ปที่ 38 รู ปแสดงหน้า Version Management หลังจากการบันทึกข้อมูล
หมายเหตุ :
1.หำกผู้ใ ช้ง ำนท ำกำรสร้ำ ง Version Management แล้ว ก ำหนดค่ำ Current
Version เป็ น Y(Yes) นั้น แล้ว ท ำกำรบัน ทึก ข้อ มูล ระบบจะท ำกำรเปลี่ ย นแปลงค่ำ
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Current Version ของข้อ มู ล Version อื่ น ๆที่ มี App ID เดี ย วกั บ ข้อ มู ล ที่ ส ร้ำ งให้ค่ำ
Current Version = N(No)
2.หำกผู้ใ ช้ง ำนท ำกำรเลื อ กข้อ มู ล Terms and Conditions, Privacy Policy
และ Consent มำท ำกำรสร้ำ งข้อ มู ล Version แล้ว นั้น ระบบจะปรับ ให้ผู้ใ ช้ง ำนไม่
สำมำรถกลับไปแก้ไขข้อมูล Terms and Conditions, Privacy Policy และ Consent ได้
ไม่วำ่ จะค่ำ Current Version เป็ น Y(Yes) หรือ N(No)
3.หำก Version ใดที่ มี ค่ ำ Current Version = Y(Yes) แล้ ว จะไม่ ส ำมำรถ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล Version นัน้ ๆได้อีก
4.หำกมีผใู้ ช้งำนยอมรับ Terms and Conditions, Privacy Policy และ Consent
แอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมของ App ID นัน้ ๆแล้ว ไม่ว่ำจะ Current Version = Y(Yes)
หรือ N(No) จะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูล Version นัน้ ได้
5.2 การดูรายละเอียดของข้อมูล Version

Management

ระบบจะแสดงหน้ำ Version Management ที่ผูใ้ ช้งำนทำกำรสร้ำงไว้ ซึ่งจะไม่สำมำรถ
แก้ไขข้อมูลได้ โดยจะแสดงรำยละเอียดดังรูปที่ 39

รู ปที่ 39 รู ปแสดงรายละเอียดข้อมูล Version Management
จะมีควำมพิเ ศษมำกกว่ำเมนูอ่ื นๆ โดยต้องเป็ น Version ที่ไม่ใช่ Current Version ของ
แอพฯ หรือโปรแกรมใดๆเลย (Current Version = N(No) และต้องเป็ น Version ที่ไม่มีผใู้ ช้งำน

28

แอพฯ หรือโปรแกรมนัน้ ๆยอมรับ Terms and Conditions , Privacy Policy และ Consent ที่ผูก
กับ Version ดังกล่ำวมำก่อน หำกอยู่ในเงื่อนไขที่กล่ำวมำข้ำงต้น ระบบจะทำกำร Disable ปุ่ ม
Update

รู ปที่ 40 รู ปแสดงการบันทึกข้อมูลสาเร็จ
กำรลบข้อมูล Version จะมีควำมพิเศษมำกกว่ำเมนูอ่ืนๆ โดยต้องเป็ น Version ที่ไม่ใช่
Current Version ของแอพฯ หรือโปรแกรมใดๆเลย (Current Version = N(No) และต้องเป็ น
Version ที่ไม่มีผใู้ ช้งำนแอพฯ หรือโปรแกรมนัน้ ๆยอมรับ Terms and Conditions , Privacy
Policy และ Consent ที่ผกู กับ Version ดังกล่ำวมำก่อน หำกอยูใ่ นเงื่อนไขที่กล่ำวมำข้ำงต้น
ระบบจะทำกำร Disable ปุ่ ม Delete

รู ปที่ 41 แสดงหน้าจอ confirm delete
หำกผูใ้ ช้งำนทำกำรลบข้อมูลสำเร็จ ระบบจะไม่แสดงข้อมูลดังกล่ำวในหน้ำ Version
Management ดังรูปที 42
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รู ปที่ 42 : รู ปแสดงหน้า Version Management หลังจากการลบข้อมูลแล้ว
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6. เมนู Report

เมนู Report มีไว้สำหรับดูรำยงำนกำรยอมรับ Version ของผูใ้ ช้งำนแอพพลิเคชั่น
หรือโปรแกรมต่ำงๆ โดยเมนูนีส้ ำมำรถค้นหำ และ Export File ได้ โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
6.1 การค้นหาข้อมูล Report

รู ปที่ 43 : รู ปแสดงการคลิกทีเ่ มนู “Report”
1) ระบบจะแสดงหน้ำ Report โดยประกอบด้วยหัวข้อต่ำงๆในกำรค้นหำ ได้แก่ App ID , User
Code , Start Date และ End Date โดยจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกฟิ ลด์ ดังรูปที่ 44
- หมายเหตุ : หำกกรอกข้อมูลที่เป็ น Require Field ไม่ครบถ้วนระบบจะแสดง Error Message

รู ปที่ 44 : รู ปแสดงการกรอกข้อมูล Require Field ในหน้า Report
หำกต้องกำรเคลียร์หน้ำจอ
ใช้คน้ หำข้อมูล
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2) รำยละเอียดของ Version ที่คน้ หำ ว่ำยอมรับ Version ใดบ้ำง, ข้อมูล Terms and Conditions,
Privacy Policy และ Consent ข้อใดบ้ำงให้ผใู้ ช้งำนคลิกที่ตวั เลขใต้คอลัมน์ดงั นี ้
Terms and Conditions :ตรวจสอบ VERSION และข้อมูลใน Terms and Conditions

รู ปที่ 45 : รู ปแสดงข้อมูล Terms and Conditions

รู ปที่ 46 : รู ปแสดงรายละเอียดของ VERSION NAME / VERSION NUMBER
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รู ปที่ 47 : รู ปแสดงรายละเอียดของ Terms and Conditions
Privacy Policy :ตรวจสอบ VERSION และข้อมูลใน Privacy Policy

รู ปที่ 47 : รู ปแสดงข้อมูล Privacy Notice

รู ปที่ 47 : รู ปแสดงรายละเอียดของ Privacy Policy
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Consent :ตรวจสอบ VERSION และข้อมูลใน Consent

รู ปที่ 48 :รู ปแสดงข้อมูล Consent

รู ปที่ 49 : รู ปแสดงรายละเอียดของ Consent
การ Export ไฟล์
1) หำกผูใ้ ช้งำนต้องกำรนำผลของกำรค้นหำออกมำในรูปแบบไฟล์ Excel ให้ผใู้ ช้งำนคลิกที่
“Export Excel” ดังรูปที่ 50
6.2

รู ปที่ 50 : รู ปแสดงการคลิกทีป่ ุ่ ม “Export Excel”
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2) จำกนัน้ ระบบจะทำกำรดำวน์โหลดไฟล์ออกมำเป็ น .xlsx โดยใน File นัน้ จะประกอบไปด้วย 3
Sheet ได้แก่ Terms and Conditions, Privacy Policy และ Consent

รู ปที่ 51 :รู ปแสดง Sheet : Terms and Conditions

รู ปที่ 52 :รู ปแสดง Sheet Privacy Policy

รู ปที่ 53 :รู ปแสดง Sheet : Consent

ทีมงำนขอขอบคุณ

