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คู่มือ การใช้งานระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อการสื่อสาร(THIS.CO.TH) 

ส่วนที่ 1 : User 

1. เปิดเว็บไซต์ WWW.THIS.CO.TH 

 

2. Login เข้าระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อการสื่อสารของโรงเรียน 

 

 ใส่ E-Mail และรหัสผ่าน ที่ได้เปิดใช้งานกับระบบ 

 กด “ยืนยัน” 
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3. เข้าสู่หน้ารายละเอียดของผู้ใช้งาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

3.1. ข้อมูลการใช้งาน ประกอบด้วย 

 วันที่เริ่มใช้งานระบบ 

 วันหมดอายุ 

 ระยะเวลาคงเหลือในการใช้งาน 

 จํานวนหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดที่บันทึกได้ 

 จํานวนหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว 

 จํานวนหมายเลขโทรศัพท์คงเหลือที่บันทึกได้ 

 จํานวน Sub User ที่สามารถให้ใช้งานได้ 

 จํานวน Sub User ที่เปิดให้ใช้งานแล้ว 

 จํานวน Sub User คงเหลือท่ีสามารถเปิดให้ใช้งานได้ 
3.2. ระบบจดหมายข่าวถึงผู้ใช้งาน เป็นการประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ถึงผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้

สามารถคลิกท่ี “หัวข้อข่าว” เพ่ืออ่านรายละเอียดของข่าวนั้น ๆ 
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3.3. ข้อมูลส่วนตัว ประกอบด้วย 

 ชื่อองค์กร หรือบุคคล 

 เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail 

 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดย คลิกที่ “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” รายละเอียด
ตาม ข้อ 5 

3.4. “เริ่มใช้ระบบ” แบ่งการใช้งานออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 User  

 Sub User  

4. เมื่อคลิก “เริ่มใช้งานระบบ” เข้าสู่หน้าสมุดโทรศัพท์ 

 

  

4.3. ระบบค้นหา
รายชื่อ 

4.4. รายชื่อสมุดโทรศัพท ์

4.1. ข้อมูลการใช้งาน 

4.2. เมนูการใช้งานระบบ 



 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อการสื่อสาร (THIS.CO.TH) – ส่วนที่ 1 User  4 
 

4.1. ข้อมูลการใช้งาน รายละเอียดตาม ข้อ 3.1 
4.2. เมนูการใช้งานระบบ ประกอบด้วย 

 ข้อมูลสมาชิก 
– บัญชีสมาชิก รายละเอียดตามข้อ 5 
– เพ่ิม Sub User รายละเอียดตามข้อ 6 
– ประวัติการใช้งาน รายละเอียดตามข้อ 7 

 สมุดโทรศัพท์ รายละเอียดตาม ข้อ 8 
– เพ่ิมกลุ่มสมุดโทรศัพท์ รายละเอียดตามข้อ 9 
– เพ่ิมรายชื่อ รายละเอียดตามข้อ 10 
– อัพโหลดรายชื่อ รายละเอียดตามข้อ 11 

 ระบบแจ้งข่าวสาร รายละเอียดตามข้อ 12 

 ส่งข้อความ  
– ส่งแบบผู้รับเดี่ยว รายละเอียดตามข้อ 13 
– ส่งแบบหลายผู้รับ รายละเอียดตามข้อ 14 
– ส่งแบบกลุ่ม รายละเอียดตามข้อ 15 
– ส่งตามวันเกิด รายละเอียดตามข้อ 16 

  ระบบบันทึกข้อความ 
– บันทึกข้อความ รายละเอียดตามข้อ 17 
– รายงานบันทึกข้อความ รายละเอียดตามข้อ 18 

  รายงานการส่ง รายละเอียดตามข้อ 19 
– รายงาน sms รอส่ง รายละเอียดตามข้อ 20 
– รายงานการส่งย้อนหลัง รายละเอียดตามข้อ 21 
– ส่งแบบตั้งเวลาส่ง รายละเอียดตามข้อ 22 
– ระบบสํารองรายงานการส่ง Sub User รายละเอียดตามข้อ 23 

 คู่มือการใช้งานระบบ  

 ทําอย่างไรเมื่อไม่ได้รับ SMS 

4.3. ระบบค้นหารายช่ือในสมุดโทรศัพท์ รายละเอียดตาม ข้อ 8.1 
4.4. รายช่ือในสมุดโทรศัพท์ รายละเอียดตาม ข้อ 8.2 
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5. บัญชีสมาชิก 

  

5.1. แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ประกอบด้วย 

 

5.1.1. ข้อมูลผู้สมัคร 
– ชื่อองค์กร 
– ประเภทพื้นท่ีการศึกษา 
– ระดับการศึกษา 
– ที่อยู่, เขต, จังหวัด และอําเภอ 
– ชื่อ-นามสกุล ผู้รับผิดชอบ, เบอร์ติดต่อ และ Website 
– จํานวนสมาชิกย่อย หรือ Sub User 

5.1.2. สําเนาถึง เบอร์โทรศัพท์มือถือ(เบอร์ภายใน) เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่เม่ือมีการส่งข้อความ
ออกจากระบบจะต้องแจ้งไปยังหมายเลขเหล่านี้ด้วย หรือไม่ก็ได้  

5.1.3. ข้อมูล Login ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ 

5.1.2. เบอร์ภายใน 

5.1.1. ข้อมูลผู้สมัคร 

5.1.3. ข้อมูล Login 

5.1.4. กําหนดช่ือผู้ส่ง 
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5.1.4. กําหนดชื่อผู้ส่งข้อความ ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ หรือตัวเลขเท่านั้น และ
ต้องไม่เกิน 10 ตัวอักษร สามารถกําหนดได้ทั้งหมด 6 Sender และ Sender White List 
(SWL) สามารถกําหมดได้เพียงองค์กรละ 1 ชื่อเท่านั้น โดยทางบริษัทจะเป็นผู้ดําเนินการ 

6. การเพิ่ม Sub User ประกอบด้วย 

 

6.1. ระบบค้นหาสมาชิก ค้นหาจาก ชื่อ-สกุล, อีเมล์ หรือเบอร์โทร 
6.2. เพิ่ม Sub User คลิก เพ่ิมสมาชิก 

 

  

6.3. รายชื่อ Sub User 

6.2. เพิ่ม Sub User 

6.1. ระบบค้นหาสมาชิก 

6.2.1. ข้อมูลผู้ใช้ 

6.2.2. ข้อมูล Login 

 

6.2.3. กําหนดช่ือผู้ส่ง 

6.2.4. กําหนดสิทธ์ิ 
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6.2.1. ข้อมูลผู้ใช้ ระบุชื่อ – นามสกุล ผู้รับผิดชอบ, ฝ่าย/แผนก และเบอร์โทรศัพท์สําหรับติดต่อ
ผู้รับผิดชอบ 

6.2.2. ข้อมูล Login กําหนดสิทธิ์ และรหัสผ่านให้ Sub User 
6.2.3. กําหนดชื่อผู้ส่งข้อความ ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ หรือตัวเลขเท่านั้น และ

ต้องไม่เกิน 10 ตัวอักษร 
6.2.4. กําหนดสิทธิ์การใช้งาน เป็นการกําหนดกลุ่มสมุดโทรศัพท์โดยการ “เลือก” เฉพาะกลุ่มท่ี

ต้องการให้ Sub User ใช้งานในการส่งข้อความ  

6.5. รายช่ือ Sub User 
– ดูรายละเอียดของการใช้งานของ Sub User คลิกท่ี “ชื่อ – สกุล” 
– ดูจํานวนการส่ง SMS ของ Sub User แต่ละราย ดูที่ช่อง “SMS” 
– แก้ไข Sub User คลิก  กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ของ Sub User 
– ลบ Sub User คลิก  

7. ประวัติการใช้งาน รายงานแสดงการเข้าใช้งานระบบของ Sub User ประกอบด้วย 

   

7.1. ระบบค้นหา Sub User และช่วงเวลาการเข้าใช้งาน 
7.2. รายงานการเข้าใช้งานระบบ  

7.1. ระบบค้นหา 

7.2. รายงานการเข้าใช้ระบบ 
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8. สมุดโทรศัพท์ ประกอบด้วย 

  

8.1. ระบบค้นหาสมุดโทรศัพท์ สามารถค้นหาได้โดยการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ หรือ ชื่อ – สกุล หรือ 
ค้นหาจากกลุ่มสมุดโทรศัพท์ 

8.2. รายช่ือหมายเลขในสมุดโทรศัพท์ 
– คลิก  เพ่ือส่งข้อความให้บุคคลนั้น ๆ โดยตรง หรือเป็นการส่งแบบผู้รับเดี่ยว 
– คลิก  เพ่ือแก้ไข ชื่อเล่น, ชื่อ – สกุล, เบอร์โทรศัพท์ หรือกลุ่มสมุดโทรศัพท์ 
– คลิก  เพ่ือลบรายชื่อ 

8.3. การส่งข้อความ สามารถกดส่งจากการคลิก  หรือ เลือก  รายชื่อที่ต้องการส่งจากนั้น คลิก “ส่ง” 
8.4. ระบบส ารองข้อมูล เป็นการสํารองรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ สามารถเลือกสํารองแยกตามกลุ่มสมุด

โทรศัพท์ที่ตั้งไว้ได้ 
  

8.1. ระบบค้นหา 

 

8.2. รายชื่อหมายเลขสมุดโทรศัพท์ 

 

8.4. ระบบสํารองข้อมูล 
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9. เพิ่มกลุ่มสมุดโทรศัพท์ ประกอบด้วย 

   

9.1. เพิ่มกลุ่มสมุดโทรศัพท์ พิมพ์ “ชื่อกลุ่ม” และกด บันทึก 
9.2. รายช่ือกลุ่มในสมุดโทรศัพท์ แสดงรายชื่อกลุ่ม และจํานวนหมายเลขโทรศัพท์ในกลุ่ม 

– คลิก “ชื่อกลุ่ม” เพ่ือดูรายชื่อในกลุ่มสมุดโทรศัพท์ พร้อมทั้งสามารถเลือกรายช่ือที่ต้องการส่ง
ข้อความได้จากกลุ่มนั้น ๆ 

– คลิก  เพ่ือส่งข้อความเฉพาะกลุ่มสมุดโทรศัพท์นั้น ๆ 
– คลิก  เพ่ือแก้ไข “ชื่อกลุ่ม” ในสมุดโทรศัพท์ 
– คลิก  เพ่ือลบกลุ่มในสมุดโทรศัพท์ แต่ไม่ได้เป็นการลบรายชื่อสมุดโทรศัพท์ในกลุ่มนั้น ๆ  

10. เพิ่มรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ ประกอบด้วย 

  

  

9.1. เพิ่มกลุ่ม 

 

9.2. รายชื่อกลุ่มสมุดโทรศัพท ์

 

10.1. รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ 

 

10.2. รายชื่อกลุ่ม 
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10.1. รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ 
– ชื่อเล่น/ตําแหน่ง 
– ชื่อ – สกุล (**จําเป็นต้องใส่ข้อมูล) 
– เบอร์โทรศัพท์ 1 (**จําเป็นต้องใส่ข้อมูล ตัวเลข 10 ตัว เช่น 0877998888 ) 
– เบอร์โทรศัพท์ 2 
– เบอร์โทรศัพท์ 3 

10.2. กลุ่มสมุดโทรศัพท์ เลือกกลุ่มสมุดโทรศัพท์ที่ต้องการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์เข้าไป 1 รายชื่อสามารถ
เลือกได้หลายกลุ่ม เช่น เบอร์นักเรียนห้อง ม.1/1 สามารถเลือกกลุ่ม “ม.1/1”, “ม.1”, “ม.ต้น” และ 
“นักเรียนทั้งหมด” เป็นต้น 

11. อัพโหลดรายชื่อ ประกอบด้วย 

  

11.1. กลุ่มสมุดโทรศัพท์ เลือกกลุ่มสมุดโทรศัพท์ที่ต้องการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ (สามารถเลือกได้หลาย
กลุ่ม ตามตัวอย่าง ข้อ 10.2 ) 

11.2. ไฟล์อัพโหลด ให้คีย์ข้อมูลลงใน Excel รูปแบบการคีย์ดังภาพ 

   

  
  

11.1. กลุ่มสมุดโทรศัพท ์

 
11.2. ไฟล์อัพโหลด 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อการสื่อสาร (THIS.CO.TH) – ส่วนที่ 1 User  11 
 

รายละเอียดการคีย์ข้อมูล ลงไฟล์ Excel 
– คอลัมน์ A คือ ชื่อ – สกุล (**จําเป็นต้องใส่ข้อมูล) 
– คอลัมน์ B คือ ชื่อเล่น/ตําแหน่ง 
– คอลัมน์ C คือ หมายเลขโทรศัพท์ 1 (**จําเป็นต้องใส่ข้อมูล ตัวเลข 10 ตัว เช่น 0877998888 ) 
– คอลัมน์ D คือ หมายเลขโทรศัพท์ 2 
– คอลัมน์ E คือ หมายเลขโทรศัพท์ 3 
– คอลัมน์ F คือ วัน-เดือน-ปี เกิด จะต้องอยู่ในรูปแบบ (วัน/เดือน/ปี ค.ศ.) เช่น 27/05/1987 

 หลังจากนั้นเลือก “บันทึกเป็น” ให้เลือกชนิดไฟล์ “Text (Tab delimited)” จะได้นามสกุลไฟล์เป็น (*.txt) 
เมื่อเลือกกลุ่มสมุดโทรศัพท์ และเลือกไฟล์เสร็จสิ้นแล้ว ในกด “Upload” 

12. ระบบแจ้งข่าวสาร ข่าวสารที่ทางผู้ใช้ได้บันทึกมาจะไปแสดงยังหน้าแรกของเว็บไซต์บริษัท(WWW.THIS.CO.TH) 
บริเวณซ้ายมือด้านล่างหัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน” 

  

12.1. สร้างข่าวใหม่ ใส่รายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ หัวข้อข่าว (Subject), ภาพประกอบ (Picture) และเนื้อหา
ข่าว 

   

 

12.1. สร้างข่าวใหม ่
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12.2. หัวข้อข่าว 
– คลิกท่ีหัวข้อข่าวเพื่ออ่านรายละเอียดข่าว 
– คลิก  เพ่ือแก้ไขรายละเอียดของข่าว 
– คลิก  เพ่ือลบข่าว 

13. ส่งแบบผู้รับเดี่ยว ส่งข้อความถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

 

13.1. ชื่อผู้ส่ง เลือกชื่อผู้ส่ง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกําหนด ชื่อผู้ส่งได้จากหน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว รายละเอียด
ตามข้อ 5.1.4 

13.2. ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ กรณีต้องการส่งข้อความถึงบุคคลที่มีรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ให้พิมพ์ ชื่อ หรือ
เบอร์โทรศัพท์ที่ได้บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์ 

13.3. เบอร์ภายใน เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการส่งสําเนาข้อความไปถึง หมายเลขนั้นสามารถแก้ไข/ลบ 
ได้ รายละเอียดตามข้อ 5.1.2 

13.4. ข้อความด่วน เป็นการเลือกข้อความขาด/ลา/มา/สาย ตามที่ระบบกําหนดไว้ สามารถเลือกเพ่ือส่งไป
ยังผู้รับปลายทางได้ทันที 

 

13.1. ช่ือผู้ส่ง 

 13.2. ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ 

 13.3. เบอร์ภายใน 

 

13.4. ข้อความด่วน 

 

13.5. ข้อความ 

 

13.6. ประเภทการส่ง 
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13.5. ข้อความ เป็นการส่งข้อความที่ต้องการส่ง โดยการพิมพ์ข้อความลงไป  
– เลือกภาษาท่ีต้องการ ภาษาไทย ไม่เกิน 70 ตัวอักษร และภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 60 ตัวอักษร 
– พิมพ์ข้อความที่ต้องการส่งไปยังหมายเลขปลายทาง 

13.6. ประเภทการส่ง กําหนดเวลาในการส่งข้อความ 
– ส่งเดี๋ยวนี้ เป็นการส่งข้อความหลังจาก คลิก “ส่ง” ทันที 
– ตั้งเวลา กําหนดวัน เวลาที่ต้องการส่ง ข้อความจะส่งถึงผู้รับเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ 

14. ส่งแบบหลายผู้รับ ส่งข้อความถึงบุคคลหลาย ๆ คน โดยการเลือกจากกลุ่มสมุดโทรศัพท์หลาย ๆ กลุ่ม ซึ่งในแต่
ละกลุ่มจะเลือกส่งเพียงบางบุคคลเท่านั้น 

  

  

14.1. ช่ือผู้ส่ง 

 

14.2. เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการส่ง 

 
14.3. เบอร์ภายใน 

 14.4. ข้อความด่วน 

 

14.5. ข้อความ 

 

14.6. ประเภทการส่ง 
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14.1. ชื่อผู้ส่ง เลือกชื่อผู้ส่ง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกําหนด ชื่อผู้ส่งได้จากหน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว รายละเอียด
ตามข้อ 5.1.4 

14.2. เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการส่ง 
– เลือกกลุ่มสมุดโทรศัพท์ 
– เลือกรายชื่อ/หมายเลขโทรศัพท์ในกลุ่มสมุดโทรศัพท์นั้น ๆ 
– เลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการส่ง ดังภาพ 

  
– กรณีท่ีหมายเลขโทรศัพท์เหมือนกัน แต่ไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกัน และชื่อเจ้าของหมายเลขไม่ใช่ชื่อ

เดียวกันระบบจะเลือกส่งเฉพาะหมายเลขท่ีผู้ใช้เลือกไว้ครั้งแรก 
14.3. เบอร์ภายใน เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการส่งสําเนาข้อความไปถึง หมายเลขนั้นสามารถแก้ไข/ลบ 

ได้ รายละเอียดตามข้อ 5.1.2 
14.4. ข้อความด่วน เป็นการเลือกข้อความขาด/ลา/มา/สาย ตามที่ระบบกําหนดไว้ สามารถเลือกเพ่ือส่งไป

ยังผู้รับปลายทางได้ทันที 
14.5. ข้อความ เป็นการส่งข้อความที่ต้องการส่ง โดยการพิมพ์ข้อความลงไป  

– เลือกภาษาท่ีต้องการ ภาษาไทย ไม่เกิน 70 ตัวอักษร, ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 60 ตัวอักษร 
– พิมพ์ข้อความที่ต้องการส่งไปยังหมายเลขปลายทาง 

14.6. ประเภทการส่ง กําหนดเวลาในการส่งข้อความ 
– ส่งเดี๋ยวนี้ เป็นการส่งข้อความหลังจาก คลิก “ส่ง” ทันที 
– ตั้งเวลา กําหนดวัน เวลาที่ต้องการส่ง ข้อความจะส่งถึงผู้รับเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ 

 
  หมายเหตุ : การส่ง SMS แบบหลายผู้รับ 

1. กรณเีลือกหมายเลขโทรศัพท์จากหลาย ๆ กลุ่ม และหมายเลขท่ีเลือกซ้ํากัน หมายเลขท่ีเลือกไว้ก่อน
แล้วระบบจะเลือกแค่ 1 หมายเลขเท่านั้น 

2. กรณีส่งข้อความ ครั้งที่ 2 โดยใช้ข้อความเดียวกับครั้งแรก หากมีหมายเลขซ้ํากับการส่งครั้งแรก 
ระบบจะแจ้งว่า กรุณารออีก 15 นาที แล้วส่งใหม่อีกครั้ง 

3. การแก้ปัญหาข้อ 2 ให้ผู้ใช้ปรับข้อความให้ต่างจากข้อความแรก โดยการเพ่ิม/ลด ตัวอักษร เช่น จุด 
(.) หรือตัวอักษรที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความแตกต่างจากข้อความแรก ท่านก็จะสามารถส่งข้อความ
ได้โดยไม่มีปัญหาหมายเลขซ้ํา 

4. การพิมพ์ข้อความ สัญลักษณ์ (/) จะได้แสดงที่ข้อความปลายทาง ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้โดยพิมพ์ 
สัญลักษณ์ (\) แทน และควรหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ อักขระแปลก ๆ 
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15. ส่งแบบกลุ่ม เป็นการส่งข้อความตามกลุ่มสมุดโทรศัพท์ที่ได้บันทึกไว้ 

 

15.1. ชื่อผู้ส่ง เลือกชื่อผู้ส่ง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกําหนด ชื่อผู้ส่งได้จากหน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว รายละเอียด
ตามข้อ 5.1.4 

15.2. กลุ่มสมุดโทรศัพท์ เลือกกลุ่มสมุดโทรศัพท์ที่ต้องการส่งข้อความ 
15.3. เบอร์ภายใน เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการส่งสําเนาข้อความไปถึง หมายเลขนั้นสามารถแก้ไข /ลบ 

ได้ รายละเอียดตามข้อ 5.1.2 
15.4. ข้อความ เป็นการส่งข้อความที่ต้องการส่ง โดยการพิมพ์ข้อความลงไป 

– เลือกภาษาท่ีต้องการ ภาษาไทย ไม่เกิน 70 ตัวอักษร, ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 60 ตัวอักษร 
– พิมพ์ข้อความที่ต้องการส่งไปยังหมายเลขปลายทาง 

15.5. ประเภทการส่ง กําหนดเวลาในการส่งข้อความ 
– ส่งเดี๋ยวนี้ เป็นการส่งข้อความหลังจาก คลิก “ส่ง” ทันที 
– ต้ังเวลา กําหนดวัน เวลาที่ต้องการส่ง ข้อความจะส่งถึงผู้รับเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ 

  

15.1. ช่ือผู้ส่ง 

 
15.2. กลุ่มสมุดโทรศัพท ์

 15.3. เบอร์ภายใน 

 

15.4. ข้อความ 

 

15.5. ประเภทการส่ง 
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16. ส่งตามวันเกิด รูปแบบการส่งเหมือนกับการส่งแบบกลุ่ม แต่จะแตกต่างกันในส่วนของประเภทการส่งคือ เมื่อผู้ใช้
เลือกกลุ่มสมุดโทรศัพท์ที่จะส่ง โดยที่หมายเลขโทรศัพท์ในกลุ่มนั้นได้บันทึก วัน-เดือน-ปีเกิดไว้ ข้อความดังกล่าวจะถูก
ตั้งเวลาส่งไว้ตาม วัน-เดือน-ปีเกิด ที่บันทึกไว้ แต่ผู้ใช้ต้องกําหนดช่วงปี พ.ศ. ที่จะส่ง และสามารถดูรายงานการส่งได้ที่
รายงานการส่งแบบตั้งเวลา 

  

17. บันทึกข้อความ(ระบบบันทึกข้อความ) เป็นการบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน ก่อนจะส่ง  SMS แจ้งไปยัง
ปลายทาง บางกรณีนักเรียนทําผิด หรือไม่ส่งงานเป็นครั้งแรก เช่น บันทึกไว้ว่า เมื่อนักเรียนขาดเรียนครบ 3 ครั้งจึงส่ง
ข้อความแจ้งยังผู้ปกครอง 

 

– เลือกกลุ่มสมุดโทรศัพท์ 
– เลือกรายชื่อสมุดโทรศัพท์ที่ต้องการ “บันทึกข้อความ” 
– ข้อความ คือ การพิมพ์ข้อความที่เราต้องการบันทึก **การบันทึกข้อความ เป็นเพียงการ

บันทึกไว้เท่านั้น ระบบจะไม่ส่งข้อความออกไป 
– สถานะ คือ การเลือกว่าเราจะ “ติดตามผล” หรือ “ไม่ต้องติดตามผล” 

  

หมายเหตุ : การส่ง SMS แบบกลุ่ม 

กรณีส่งหลาย ๆ กลุ่ม และมีหลายหมายเลขซ้ํากัน ระบบจะเลือกส่งข้อความไปยังหมายเลขนั้นแค่ 
1 ครั้งเท่านั้น 
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18. รายงานบันทึกข้อความ 

 

18.1. ระบบค้นหา สามารถค้นหาได้จาก 
– ผู้บันทึก คือ ผู้ที่ทําการบันทึกข้อความนั้น ๆ 
– ผู้รับ คือ ชื่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ที่บันทึก 
– ข้อความ 
– ช่วงเวลา คือ ค้นตั้งแต่ ... ถึง ... 
– สถานะ คือ ติดตามผล หรือ ไม่ต้องติดตามผล 
– ประเภทผู้ใช้ คือ User หรือ Sub User 
– กรณี ประเภทผู้ใช้ เป็น Sub User ให้เลือกชื่อ Sub User ที่ตอ้งการทราบ 

  

18.1. ระบบค้นหา 

 

18.2. รายงานบันทึกข้อความ 

 

18.3. ระบบสํารองข้อมูล 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อการสื่อสาร (THIS.CO.TH) – ส่วนที่ 1 User  18 
 

18.2. รายการ ของ “รายงานบันทึกข้อความ” แสดง ชื่อ, วัน-เวลาที่บันทึก, ข้อความ, วันที่แก้ไข และ
สถานะ (Action) 
- วันที่แก้ไข คือ วัน-เวลา ล่าสุดที่ทําการแก้ไข อาจจะเป็นการแก้ไขข้อความ หรือสถานะ 
- สถานะ(Action) 

 สถานะ “ติดตามผล” (  สีแดง) คลิกเพ่ือเปลี่ยน สถานะเป็น “ไม่ต้องติดตามผล” 

 สถานะ “ไม่ต้องติดตามผล” (  สีเขียว) คลิกเพ่ือเปลี่ยน สถานะเป็น “ติดตามผล” 

 คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อความ หรือสถานะ 

 

 คลิก  เพ่ือลบรายงานบันทึกข้อความ  

  แสดงชื่อผู้บันทึกข้อความ 

18.3. ระบบส ารองข้อมูล 
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19. รายงานการส่ง ประกอบด้วย 

 

19.1. ระบบค้นหา สามารถค้นหาได้จาก 
– ผู้ส่ง คือ ค้นหาจาก Sender ที่ได้กําหนดไว้ในระบบ 
– ผู้รับ คือ ค้นหาจาก ชื่อ หรือเบอร์โทรศัพท์ปลายทาง 
– กลุ่มสมุดโทรศัพท์ 
– ข้อความ 
– ช่วงเวลา คือ ค้นตั้งแต่ ... ถึง ... 
– สถานะ คือ สําเร็จ หรือ ล้มเหลว 
– ประเภทผู้ใช้ คือ User หรือ Sub User 
– กรณี ประเภทผู้ใช้ เป็น Sub User ให้เลือกชื่อ Sub User ที่ต้องการทราบ 
– ประเภทข้อความด่วน 

19.2. รายการ ของ “รายงานการส่ง” แสดง วัน-เวลาที่ส่ง, ผู้รับ, ข้อความ และสถานะ(Action) 
– สถานะแสดงผู้ส่ง ว่าเป็น User  หรือ Sub User  
– สถานะการส่ง สําเร็จ , ไม่สําเร็จ  และหมดอายุ  

19.3. ระบบส ารองข้อมูล 
– สํารองข้อมูลทั้งหมด 
– สํารองข้อมูลบางส่วน คือ สํารองข้อมูลจากการค้นหา 

  

19.1. ระบบค้นหา 

 

19.3. ระบบสํารองข้อมูล 

 

19.2. รายงานการส่ง 
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20. รายงาน SMS รอส่ง เป็นรายงานที่แสดง รายชื่อสมุดโทรศัพท์ที่ยังส่งไม่ถึงปลายทาง เนื่องจากหมายเลข
ปลายทางปิดเครื่อง, Block การรับ SMS หรือกรณีอ่ืน ๆ ที่ทําให้ปลายทางไม่สามารถรับข้อความได้ ระบบจะส่ง
ข้อความอีกครั้ง ในเวลา 15 นาที ด้วย Sender White List (SWL) ที่ทางบริษัทเป็นผู้จดทะเบียนไว้ให้ ระหว่างที่รอ
ส่งข้อความอีกครั้งนั้น ข้อความต่าง ๆ จะมาอยู่ใน “รายงาน SMS รอส่ง” 

 วัน-เวลาที่ส่ง 

 ผู้รับ 

 ข้อความ 

 สถานะ(Action)  ข้อความรอส่ง 
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21. รายงานการส่งย้อนหลัง 

 
21.1. ระบบค้นหา สามารถค้นหาได้จาก 

– ผู้ส่ง คือ ค้นหาจาก Sender ที่ได้กําหนดไว้ในระบบ 
– ผู้รับ คือ ค้นหาจาก ชื่อ หรือเบอร์โทรศัพท์ปลายทาง 
– กลุ่มสมุดโทรศัพท์ 
– ประเภทข้อความ 
– ข้อความ 
– Sub User คือ เลือกรายชื่อ Sub User 
– สถานะ คือ สําเร็จ หรือ ล้มเหลว 

21.2. ช่วงเวลา ค้นหาได้จาก 
– เดือนปัจจุบัน ณ เวลาที่ค้นหา 
– เดือนก่อนหน้า คือ เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา 
– เลือกช่วงเวลา ตั้งแต่ ... ถึง ... 
– กราฟ แสดงเป็นกราฟแท่ง หรือวงกลม 

  

21.1. ระบบค้นหา 

 

21.2. ช่วงเวลา 
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21.3. ผลการค้นหา 

 
21.3.1. กราฟแสดงประเภทของข้อความการส่ง แสดงข้อมูลที่มีการส่งออกจากระบบ 
21.3.2. รายงานการส่ง รายละเอียดตามข้อ 19 

  

21.3.1. กราฟแสดงผล 

 

21.3.2. รายงานการส่ง 
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22. รายงานการส่งแบบตั้งเวลา 

   

22.1. ระบบค้นหา สามารถค้นหาได้จาก 
– ผู้ส่ง คือ ค้นหาจาก Sender ที่ได้กําหนดไว้ในระบบ 
– ผู้รับ คือ ค้นหาจาก ชื่อ หรือเบอร์โทรศัพท์ปลายทาง 
– กลุ่มสมุดโทรศัพท์ 
– ข้อความ 
– ช่วงเวลา คือ ค้นตั้งแต่ ... ถึง ... 
– ประเภทผู้ใช้ คือ User หรือ Sub User 
– กรณี ประเภทผู้ใช้ เป็น Sub User ให้เลือกชื่อ Sub User ที่ต้องการทราบ 
– ประเภทข้อความด่วน 

22.2 รายงาน ของ “รายงานการส่งแบบตั้งเวลา” วัน-เวลาที่ส่ง, วัน-เวลาที่ตั้งเวลาส่ง, ผู้รับ, ข้อความ 
และสถานะ(Action) 
– วัน-เวลาที่ส่ง คือ วัน-เวลา ที่ผู้ใช้ได้กําหนดตั้งเวลาของการส่งข้อความ 
– วัน-เวลาที่ตั้งเวลาส่ง คือ วัน-เวลา ที่ถูกตั้งขึ้นเพ่ือส่งข้อความออกจากระบบ 
– สถานะ(Action) แสดง สถานะ, แก้ไข และลบข้อความ 

 สถานะรอส่ง  
  

22.1. ระบบค้นหา 

 

22.2. รายงานการส่ง 

22.3. ระบบสํารองข้อมูล 
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 คลิก  เพ่ือแก้ไขรายละเอียดข้อความ และวัน-เวลาที่ผู้ใช้ตั้งเวลาส่ง 

 
 คลิก  เพ่ือลบข้อความ 

22.3. ระบบส ารองข้อมูล และลบรายงานการส่งแบบตั้งเวลา 
– สํารองข้อมูลทั้งหมด หรือสํารองข้อมูลบางส่วนจากการค้นหา 
– ลบรายงานการส่งแบบตั้งเวลา คือ เลือกจากหลาย ๆ รายการแล้วลบพร้อมกัน 

23. ระบบส ารองรายงานการส่ง Sub User  

 

23.1. คลิก “ชื่อองค์กร” เพ่ือดูข้อมูล และรายละเอียดการใช้ของ Sub User นั้น ๆ 

23.2. คลิก “Export” เพ่ือสํารองรายงานการส่งของ Sub User นั้น ๆ 

 


