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ชื่อผลงาน :  ระบบการแจ้งเตือนตารางงานโดยการส่งข้อความ SMS ส าหรับข้าราชการ  
   กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าของผลงาน/สังกัด : กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ประเภทของผลงาน :  บทเรียนจากการปฏิบัติงาน/ การรบ 
ข้อมูลเก่ียวกับผลงาน 
 กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (กวฟ.สกศ.รร.จปร.) 
ได้น าระบบการแจ้งเตือนตารางงานหรือกิจกรรมท่ีต้องปฏิบัติหรือรับทราบข้อมูลข่าวสาร  โดยการส่งข้อความ 
SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของข้าราชการ กวฟ. อาทิเครือข่าย AIS, DTAC, TRUE เป็นต้น จากการทดสอบ
การท างานท่ีผ่านมาพบว่าได้ผลการตอบรับเป็นท่ีน่าพอใจมาก    เนื่องจากข้าราชการ กวฟ. รับทราบกิจกรรม
หรือข้อมูลข่าวสารในส่วนท่ีเกี่ยวข้องล่วงหน้าและสม่ าเสมอ ท าให้การเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัตงานใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองและส่วนรวมราบรื่น  
 

ลักษณะของผลงาน 
 จัดท าคู่มือการใช้งาน/แนวทางการปฏิบัติของระบบการแจ้งเตือนตารางงานโดยการส่งข้อความ 
SMS ส าหรับข้าราชการ กวฟ. ประกอบด้วย ความรู้หัวข้อต่างๆ อาทิ ความสามารถของระบบ  
1. ส่งข้อความ SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือผู้ใช้งานได้รวดเร็ว 
2. ก าหนดระยะเวลาการแจ้งเตือนได้ด้วยตนเอง 
3. ก าหนดรูปแบบการแจ้งเตือนได้ด้วยตนเอง เช่น ส่งข้อความ SMS, E-Mail 
4. จ านวนผู้ใช้งาน ยังสามารถเข้าใช้เพิ่มเติมได้ ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนผู้ใช้งานแล้วกว่า 30 คน 
5. สามารถสนทนากลุ่มออนไลน์ และท างานเอกสารผ่านเบราว์เซอร์ได้ 
 สิ่งที่ต้องมี คือ E-Mail ของ Gmail  ประกอบด้วย 
1. ช่ือบัญชีผู้ใช้ (Account) ของ ข้าราชการ กวฟ. 
2. ช่ือบัญชีผู้ใช้ (Account) ของ กลุ่มข้าราชการหรืออีเมล์ ในท่ีนี้คือ กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (กวฟ.) 
3.  หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ปฏิบัติหรือผู้ใช้งาน (**เครือข่าย AIS, CDMA ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว) 
 การต้ังค่าระบบการแจ้งเตือนตารางงานโดยส่งข้อความ SMS 
 ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก  ได้แก่ 1. การสมัครเข้าใช้ Gmail  2. การท างานของ Gmail เมื่อเข้า
สู่ระบบแล้ว  3. การตั้งค่าอีเมล์กลุ่ม (Group mail)     
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 การได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงานในการปฏิบัติและจัดท า
คู่มือการใช้งาน/แนวทางการปฏิบัติของระบบการแจ้งเตือนตารางงานโดยการส่งข้อความ SMS ส าหรับ
ข้าราชการ กวฟ. รวมท้ังถ่ายทอด/อบรมขั้นตอนการท างานของระบบไปสู่คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของ กวฟ. 
ใหเ้กิดความเข้าใจและน าไปใช้งานได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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ความสัมฤทธิ์ 
 คู่มือการใช้งาน/แนวทางการปฏิบัติของระบบการแจ้งเตือนตารางงานโดยการส่งข้อความ SMS 
ส าหรับข้าราชการ กวฟ. อีกท้ังเกิดความเป็นระบบขึ้นชัดเจนบุคลากรในหน่วยงานรับทราบข้อมูลข่าวสารหรือ
กิจกรรมท่ีตนเองต้องปฏิบัติและส่วนรวมได้รับทราบด้วย  
 
 
ความภูมิใจ 

๑. บุคลากร/เจ้าหน้าท่ี/ข้าราชการ/นนร. สังกัด รร.จปร. สามารถใช้ใช้งาน/แนวทางการปฏิบัติ
ของระบบการแจ้งเตือนตารางงานโดยการส่งข้อความ SMS ส าหรับข้าราชการ กวฟ. ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวม/
คลังความรู้ สามารถน าแนวทางไปประยุกต์ใช้หรือทดลอง ทดสอบ ในน าไปใช้งานและอ านวยความสะดวก
ยิ่งขึ้น   

๒. การน าระบบการแจ้งเตือนตารางงานโดยการส่งข้อความ SMS ส าหรับข้าราชการ กวฟ.  มา
ใช้ส่งผลให้น าเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันมาใช้กับหน่วยงานแล้วเกิดประโยชน์สูงสุด อีกท้ังมีความเป็น
มาตรฐาน ทันสมัย และสามารถปฏิบัติงานรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๓. เมื่อต้องการสืบค้น/ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับระบบการแจ้งเตือนตารางงานโดยการส่งข้อความ 
SMS จะพบข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์จากการสรุปเป็นรายงานการปฏิบัติเป็นขั้นตอนต่างๆ ไว้อย่าง
ละเอียด จึงช่วยอ านวยความสะดวก รวดเร็ว ในการน ามาใช้งานยิ่งขึ้น 
 
 
  ตรวจถูกต้อง 

  (ลงช่ือ)พ.ต.หญิง  รุ่งรัศมี   สุวรรณวัฒนา 

           ( รุ่งรัศมี   สุวรรณวัฒนา )  

              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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ระบบการแจ้งเตือนตารางงานโดยการส่งข้อความ SMS ส าหรับข้าราชการ 
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

  

1. เกริ่นน า 
 กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (กวฟ.สกศ.รร.จปร.) ได้
น าระบบการแจ้งเตือนตารางงานหรือกิจกรรมที่ต้องท า โดยการส่งข้อความ SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของ
ข้าราชการ กวฟ. อาทิเครือข่าย AIS, DTAC, TRUE เป็นต้น จากการทดสอบการท างานที่ผ่านมาพบว่าได้ผล
การตอบรับเป็นที่น่าพอใจมาก เนื่องจากข้าราชการ กวฟ.รับทราบกิจกรรมหรือข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ล่วงหน้าและสม่ าเสมอ ท าให้การท างานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเองและส่วนรวมไม่ติดขัดรวมถึงรับทราบ
ภารกิจล่วงหน้าส่งผลให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างยิ่ง 
 

2. ความสามารถของระบบ 
1. ส่งข้อความ SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือผู้ใช้งานได้รวดเร็ว 
2. ก าหนดระยะเวลาการแจ้งเตือนได้ด้วยตนเอง 
3. ก าหนดรูปแบบการแจ้งเตือนได้ด้วยตนเอง เช่น ส่งข้อความ SMS, E-Mail 
4. จ านวนผู้ใช้งาน ยังสามารถเข้าใช้เพ่ิมเติมได้ ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนผู้ใช้งานแล้วกว่า 30 คน 
5. สามารถสนทนากลุ่มออนไลน์ และท างานเอกสารผ่านเบราว์เซอร์ได้ 

 

 สิ่งท่ีต้องมี คือ E-Mail ของ Gmail  ประกอบด้วย 
1. ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Account) ของ ข้าราชการ กวฟ. 
2. ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Account) ของ กลุ่มข้าราชการหรืออีเมล์ ในที่นี้คือ กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (กวฟ.) 
3.  หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ปฏิบัติหรือผู้ใช้งาน  
 (** เครือข่าย AIS, CDMA ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว) 

 

3. การตั้งค่าระบบการแจ้งเตือนตารางงานโดยส่งข้อความ SMS 
 ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก  ได้แก่ 1. การสมัครเข้าใช้ Gmail  2. การท างานของ Gmail เมื่อเข้าสู่ระบบ
แล้ว  3. การตั้งค่าอีเมล์กลุ่ม (Group mail)    
 3.1 การสมัครเข้าใช้ Gmail 
 ต้องประกอบไปด้วย ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Account) ของ ข้าราชการ กวฟ. และ ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Account) 
ของ กลุ่มข้าราชการหรืออีเมล์ของ กวฟ. มีวิธีการสมัครเข้าใช้ครั้งแรกเหมือนกัน การเข้าใช้งาน Gmail 
ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่  
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- ส่วนที่ 1 คือ หน้าจอล็อคอินเข้าใช้งาน Gmail ซึ่งผู้ใช้งานต้องมี User name กับ Password 
แล้ว กรณีท่ีไม่มีอีเมล์ต้องสมัครขอใช้ชื่อบัญชี Gmail ก่อน โดยเข้าไปคลิกที่เมนู (Create an Account) อยู่มุม
ขวาบน  จะปรากฏหน้าจอส าหรับพิมพ์ข้อมูลผู้ใช้งานเริ่มแรก อาทิ ชื่อบัญชีผู้ใช้ที่สร้างขึ้นเอง รหัสผ่าน วัน
เดือนปีเกิด เพศ สถานที่หรือที่ตั้งประเทศ เมื่อพิมพ์ข้อมูลในส่วนที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ระบบจะประมวลผล
และจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ต่อเนื่องไปส่วนที่ 2 

- ส่วนที่ 2 คือ หน้าจอสร้างข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน (Create your profile) ถัดไป ส่วนที่ 3 
- ส่วนที ่3 คือ หน้าจอยินดีต้อนรับเข้าใช้งาน Gmail พร้อมทั้งแสดงชื่อบัญชี Gmail ของ

ผู้ใช้งาน  รายละเอียดแต่ละส่วนมีดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 :  หน้าจอล็อคอินเข้าใช้งาน Gmail  
ที่เบราว์เซอร์พิมพ์ที่ www.gmail.com จะปรากฏหน้าจอล็อคอินเข้าใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานต้องมี User 

name กับ Password แล้ว กรณีที่ไม่มีอีเมล์ต้องสมัครขอใช้ชื่อบัญชี Gmail ก่อน โดยเข้าไปคลิกที่เมนู 
(Create an Account) อยู่มุมขวาบน  จะปรากฏหน้าจอส าหรับพิมพ์ข้อมูลผู้ใช้งานเริ่มแรก  

 
รูปที่ 1 พิมพ์เว็บไซต์ Gmail เพ่ือเข้าไปสมัครเข้าใช้งาน 

  

- ปรากฏหน้าจอเข้าสู่ระบบ (กรณีที่ผู้ใช้งานมีชื่อบัญชีของ Gmail แล้ว) สมัครขอชื่อบัญชีผู้ใช้ใหม่ 
หรือลืมรหัสผ่าน แต่ในที่นี้จะสมัครขอชื่อบัญชีผู้ใช้ใหม่ (Create an Account)  

http://www.gmail.com/
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รูปที่ 2  เลือก create an account เพ่ือสมัครสมาชิกใหม่ 

 

 หน้าจอเข้าสู่ระบบนี้ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านได้ทันที (กรณีที่ผู้ใช้งานมีชื่อบัญชีของ 
Gmail แล้ว)  และสมัครขอชื่อบัญชีผู้ใช้ใหม่ (Create an Account) และถ้าผู้ใช้งานท่านใดลืมรหัสผ่านไม่
สามารถเข้าระบบได้ (Can’t access your account? ) สามารถแจ้งข้อมูลเพ่ือติดต่อไปยัง Admin ของ 
Gmail แต่ในที่นี้จะเริ่มตั้งแต่ข้ันตอนการสมัครสมาชิกใหม่ (Create an Account)  
 

- หน้าจอส าหรับกรอกข้อมูลผู้ใช้ที่เข้ามาสมัครสมาชิกใหม่  หน้าจอนี้จะมีช่องว่างให้กรอก/พิมพ์
ข้อมูลส่วนตัว  ระบบจะรับค่าและน าค่าต่างๆ ไปประมวลผลและจัดเก็บลงฐานข้อมูลต่อไป จะพบว่า Gmail 
ต้องการข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครขอบัญชีชื่อผู้ใช้งานใหม่ หรือ New user name ในครั้งแรกมากพอสมควร 
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รูปที่ 3 หน้าจอรอรับค่า ข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้ชื่อบัญชี Gmail ในครั้งแรก 

 

- หน้าจอกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้ชื่อบัญชี Gmail ในครั้งแรก 
  ในขั้นตอนนี้ผู้ขอใช้ชื่อบัญชี Gmail ต้องกรอกข้อมูลลงในช่องว่างให้ครบถ้วน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 บรรทัดที่ 1  พิมพ์ชื่อ และนามสกุล (Name) (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้)  
 บรรทัดที่ 2  ตั้งชื่อบัญชีหรือ (Choose Your username) (ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น จะข้ึนต้นด้วย
ตัวพิมพ์เล็ก – ใหญ ่หรือตามด้วยตัวเลขอารบิกหรือจุดก็ได้ แต่ไมส่ามารถใช้ “ขีดเส้นใต้ _”)   กรณีท่ีผู้ขอใช้
กรอกไปตรงกับมีผู้ใช้ชื่อบัญชีที่มีอยู่แล้ว ระบบจะแจ้งข้อความเตือนทันทีว่า “มีผู้ใช้งานอยู่แล้ว” ดังนั้นผู้ขอใช้
จะต้องตั้งชื่อใหม่จนกว่าจะไม่มีข้อความปรากฏขึ้นอีก  แสดงว่าชื่อบัญชีนั้นสามารถใช้งานได้แล้ว 

กรอกข้อมูลส่วนตัว
ตรงนี้ 



   

 

 

 
7 

 บรรทัดที่ 3  พิมพ์รหัสผ่าน (Create a password) ระบบจะแจ้งให้ทราบขณะพิมพ์ทันทีว่ารหัสผ่านที่ท่าน
ตั้งมีความปลอดภัยอยู่ในระดับใด 
 บรรทัดที่ 4  ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง (Confirm your password) (ต้องตรงกับรหัสผ่านครั้งแรกเท่านั้น) 
 

 
รูปที่ 4 กรอกข้อมูลส่วนตัวลงในช่องว่างให้ครบถ้วน 

 บรรทัดที่ 5  วันเกิด (Birthday) โดยเริ่มจาก เดือน วัน ปี (ปี นับแบบ ค.ศ. เช่น 1980 หรือวิธีคิดน าปีไทย
ปัจจุบัน ตั้งแล้วลบด้วย 543 เช่น 2525 – 543 = 1982 ) 
 บรรทัดที่ 6  ระบุเพศ (Gender)  เพศชาย(Male) เพศหญิง(Female) หรืออ่ืนๆ 

ห้ามลืม เช็คถูกในกล่องรับ
ค่า “เห็นด้วย..” 
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 บรรทัดที่ 7  โทรศัพท์มือถือ (Mobile phone) จะแสดงธงชาติเป็นสัญลักษณ์ประเทศ ในที่นี้ประเทศไทย
จะปรากฏธงชาติไทย และรหัสหมายเลขโทรศัพท์ของไทย คือ ขึ้นต้นด้วย +66 ถัดไปผู้ขอใช้ต้องพิมพ์
หมายเลขโทรศัพท์ของตนเองลงไป เช่น 081-xxx-xxxx น าไปพิมพ์ต่อท้าย +6681xxxxxxx   
 บรรทัดที่ 8  อีเมล์อื่น Other email address (ถ้ามี)   
 บรรทัดที่ 9  พิมพ์ตัวอักษรต่างๆ ที่แสดงให้เห็นโดยสร้างขึ้นมาจากระบบเอง (Prove you’re not a 
robot) จะตอ้งพิมพ์ให้ถูกต้องเท่านั้นจึงจะสามารถใช้งานได้ 
 บรรทัดที่ 10 เลือกสถานที่หรือประเทศ (Location) ในที่นี้เลือก Thailand (ราชอาณาจักรไทย) 
 บรรทัดที่ 11 ต้องเช็คถูกในกล่องรับค่า เพ่ือเห็นด้วยและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของ Gmail 
 บรรทัดที่ 12 ระบบจะดีฟอลท์เช็คถูกในกล่องรับค่ามาให้แล้ว 
 Next step คลิกหรือกด เพื่อให้ระบบประมวลผลข้อมูลต่างๆ และจัดเก็บลงฐานข้อมูล และไปยังหน้าถัดไป 
(ก่อนตัดสินใจคลิก next step ตรวจความถูกต้องให้เรียบร้อย) 
 
 ส่วนที่ 2 :  หน้าจอสร้างข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน (Create your profile) 
  หน้าจอนี้จะแสดงชื่อและนามสกุลที่ได้ผ่านการประมวลผลจากส่วนที่ 1  เรียบร้อยแล้ว และ
สามารถเพ่ิมข้อมูลส่วนตัวหรือรูปภาพประจ าตัวผู้ใช้งานได้ (เพ่ิมเติมภายหลังได้) ถัดไปคลิกที่ปุ่ม Next step 
เพ่ือไปยังส่วนที่ 3 ต่อไป  ดังรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5  สร้างข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน 

 

 ส่วนที่ 3 :  หน้าจอแสดงความยินดีกับผู้ขอชื่อบัญชีผู้ใช้งาน Gmail ส าเร็จแล้ว  
  ในหน้าจอนี้แสดงข้อความยินดีต้อนรับ และแจ้งอีเมล์ผู้ใช้งานได้รับทราบพร้อมทั้งขอบคุณส าหรบั
การใช้งาน Gmail เมื่อผู้ใช้ตรวจสอบชื่ออีเมล์ของตนเองเรียบร้อยแล้ว คลิกท่ีปุ่ม Continue to Gmail เพ่ือไป
ยังหน้าพร้อมใช้งานต่อไป ดังรูปที่ 6 และ 7 
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รูปที่ 6  ยินดีต้อนรับและแสดงชื่ออีเมล์ที่ผู้สมัครขอใช้งาน Gmail 

 

 
รูปที่ 7  ข้อความยินดีต้อนรับรูปแบบใหม่ของ Gmail 

 
4. การท างานของ Gmail เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว 
  เมื่อเข้าระบบเรียบร้อยแล้วการใช้งานครั้งแรก จะปรากฏข้อความ “New! Free SMS in Gmail” ใน
การแจ้งเตือนข้อความ/กิจกรรม ผ่าน SMS ถึงคุณได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในที่นี้คลิกปุ่ม Ok เพ่ือให้ระบบ
รับทราบว่าเรามีความประสงค์จะใช้งานดังกล่าว ในการส่งข้อความ SMS มายังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้  ดังรูป
ที่ 8   
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รูปที่ 8  แจ้งให้ทราบว่าสามารถใช้การแจ้งเตือน ผ่าน SMS โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 
 

 
รูปที่ 9 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Google Calendar 

 หน้าจอแสดงการต้อนรับเข้าสู่ Google Calendar จะปรากฏค่าดีฟอลท์จากระบบ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล 
ที่ตั้งประเทศ และโซนเวลาเมืองหลวงของผู้ใช้ (ส าหรับที่ตั้งประเทศและโซนเวลา ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามท่ีอยู่ของตน) เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม Continue ดังรูปที ่9 
 

แจ้งให้ทราบวา่ สามารถใช้การแจ้งเตือน
ข้อความ/กจิกรรม ผ่าน SMS ถึงคุณได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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รูปที่ 10  เข้าสู่เมนู Calendar หรือปฏิทิน 

 

 -   การตั้งค่าให้ Gmail สามารถส่งข้อความ SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ 
  เมื่อคลิกปุ่ม Continue จากรูปที่ 9 แล้ว จะแสดงหน้าจอที่แสดงเมนูแท็บ Calendar ที่ด้านบน 
(หมายเลข 1) และการเข้าไปตั้งค่า (Setting) การใช้งานส่งข้อความ SMS (หมายเลข 2) ดังรูปที่ 10  มี
รายละเอียดดังนี้  
 

 
รูปที่ 11 หน้าจอ Mobile Setup การตั้งค่าให้ Gmail ส่งข้อความ SMS ไปยังมือถือ 

  

1 

2 
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 หลังจากที่คลิกปุ่มตั้งค่าหรือ Settings จะปรากฏหน้าจอ Calendar Settings ซึ่งประกอบไปด้วยเมนู
แท็บ General, Calendars Mobile, Setup และ Labs ในที่นี้ผู้ใช้เลือกที่เมนูแท็บ Mobile Setup เพ่ือตั้งค่า
ให้ Gmail ส่งข้อความ SMS มายังมือถือของผู้ใช้เอง โดยมีรายการดังนี้   
 Country: เลือกประเทศ 
 Phone number: เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ที่สามารถอ่านข้อความ SMS ที่จะตอบกลับมาโดยใช้เวลา
ประมาณ 5 วินาที) 
 Carrier:  คลิกปุ่ม Send Verification code เพ่ือระบบจะได้ส่งข้อความเป็นรหัสหรือCode ไปยังเบอร์
โทรศัพท์มือถือที่พิมพ์ลงในช่องว่าง ดังรูปที่ 12 
 Verification code:  อ่านข้อความ SMS ที่ระบบส่งรหัสมายังโทรศัพท์มือถือ ในส่วนของรหัสจะเป็น
ตัวเลขอารบิกจ านวน 6 ตัว (ต้องได้รับการยืนยันก่อน)  ดังรูปที่ 13 
 

 
รูปที่ 12  เมื่อคลิกปุ่ม Send Verification code ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือ 

  

 
รูปที่ 13  พิมพ์รหัสผ่านที่ได้รับและปรากฏอยู่บนโทรศัพท์มือถือ และคลิกปุ่มบันทึก 
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 จากรูปที่ 13 เมื่อพิมพ์รหัสผ่านที่ได้รับและปรากฏอยู่บนโทรศัพท์มือถือ ตัวเลขอารบิก จ านวน 6 ตัว ลง
ในช่องว่าง และคลิกปุ่ม Finish setup เพ่ือเป็นการสิ้นสุดการตั้งค่าใช้งานส่งข้อความ SMS บนโทรศัพท์มือถือ 
แล้วคลิกปุ่มบันทึก (Save) เพ่ือจัดเก็บลงฐานข้อมูลต่อไป 
 
5. การตั้งค่าอีเมล์กลุ่ม (Group mail) 
 5.1  รายช่ือผู้ติดต่อ 
  กรณีท่ีต้องการเพิ่มชื่อบัญชีผู้ใช้ใหม่  ไปที่รายการเมนูต่างๆ ด้านซ้ายมือ “ที่อยู่ติดต่อ” ในวงกลมสี
เขียวเส้นปะ จะปรากฏชื่อบัญชีผู้ใช้ในกลุ่ม สร้างเพ่ิม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้  ในวงกลมสีแดงเส้นปะ 
พิมพ์อีเมล์ที่ต้องการ และคลิกปุ่มเพ่ิม ชื่ออีเมล์นั้นจะเข้าไปอยู่ใน “ที่อยู่ติดต่อของฉัน” พร้อมกับแจ้งจ านวน
อีเมล์ที่มีอยู่เดิม ดังรูปที่ 14 

 
รูปที่ 14  เพ่ิมอีเมล์ผู้ใช้งานเข้ากลุ่ม 
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รูปที่ 15  แสดงรายชื่ออีเมล์ที่เพ่ิมเข้าไปใหม่ 

 ในการที่อยู่ติดต่อของฉันจะมีรายชื่ออีเมล์ที่เพ่ิมเข้าไปใหม่ ดังรูปที่ 15  ถ้าเราต้องการแก้ไขข้อมูลต่างๆ 
สามารถท าได้โดย เช็คถูกในกล่องรับค่าแล้วคลิกที่รายชื่อนั้น จะเข้าไปยังรายชื่อที่เราต้องการแก้ไข เช่น เพ่ิม
อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์บ้าน ที่อยู่ วันเกิด เป็นต้น ดังรูปที่ 16 
 

 
รูปที่ 16  รายการเข้ามาแก้ไข เพิ่มเติม 

 จากรูปที่ 16 ข้อมูลรายบุคคลที่เข้ามาแก้ไข เพ่ิมเติม หรือต้องการแก้ไขค าหน้า ยศ ชื่อ นามสกุล ท าได้
โดยคลิกที่ไข่ปลา 3 จุด ท้ายนามสกุล (ลูกศรสีแดง) เสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่มบันทึก ดังรูปที่ 17   
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รูปที่ 17  แก้ไขค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

 
 5.2  จัดการตารางงาน/กิจกรรม 
  เมนูแท็บปฏิทิน (Calendar) จะเป็นการจัดการตารางงานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เราต้องสร้างขึ้น
เพ่ือให้งานต่างๆ ปรากฏอยู่บนปฏิทิน และสามารถแจ้งเตือนข้อความ SMS ไปยังกลุ่มติดต่อ/บุคคล ที่ได้อยู่ใน
บัญชีรายชื่อแล้ว ดังรูปที่ 18 

 
รูปที่ 18  เมนูแท็บปฏิทิน แสดงแบบรายเดือน 

 
 ส าหรับการสร้างกิจกรรมใหม่นั้น ให้เลือกวันที่เราต้องการโดยคลิกที่ช่องวันที่ แล้วเลือกแก้ไขกิจกรรม 
ดังรูปที่ 19 ตัวอย่างเช่น วันพุธที่ 14 มีนาคม 55 เวลา 0930 ณ ห้องสมุด กวฟ. ขอเชิญข้าราชการ กวฟ. เข้า
ประชุมกอง ประจ าเดือนมีนาคม โดยพร้อมเพรียงกัน 
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รูปที่ 19  สร้างกิจกรรมหรืองานขึ้น 

 

 
รูปที่ 20  พิมพ์ข้อความต่างๆ ลงในช่องว่างรับค่า 
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 จากตัวอย่าง วันพุธที่ 14 มีนาคม 55 เวลา 0930 ณ ห้องสมุด กวฟ. ขอเชิญข้าราชการ กวฟ. เข้า
ประชุมกอง ประจ าเดือนมีนาคม โดยพร้อมเพรียงกัน สามารถน าไปพิมพ์ลงในช่องว่างได้ดังรูปที่ 20  

 
รูปที่ 21  ช่องเพ่ิมผู้เข้าร่วม ให้เลือกกลุ่มหรือผู้ปฏิบัติ 

  ในช่องเพ่ิมผู้เข้าร่วม (วงกลมสีแดง) ให้เลือกกลุ่มหรือผู้ปฏิบัติที่ต้องการให้ท ากิจกรรมนั้นๆ เมื่อเลือก
แล้วให้คลิกท่ีชื่อ หรือคลิกเพ่ิม ดังรูปที่ 21 
 

 
รูปที่ 22  แสดงรายชื่อผู้ปฏิบัติ/ผู้เข้าร่วมในกิจกรรม 

  

รายชื่อผู้ปฏิบัติ/
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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 จากรูปที่ 22 แสดงรายชื่อผู้ปฏิบัติ/ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมในแต่ละครั้ง ถ้าต้องการลบผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออก
ท าได้โดยคลิกที่เครื่องหมาย x ท้ายชื่อ และเมื่อตรวจความถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มบันทึกเพ่ือยืนยัน
การส่งข้อความ SMS และอีเมล์ไปยังผู้ปฏิบัติ ดังรูปที่ 23 

 
รูปที่ 23  เมื่อตรวจความถูกต้องแล้ว คลิกปุ่มบันทึกเพ่ือยืนยัน 

 

 
รูปที่ 24  ยืนยันการส่งข้อความ SMS หรือไม่ 
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 จากรูปที่ 24 จะปรากฏข้อความ “ส่งค าเชิญหรือไม่” หมายถึงว่า ข้อความต่างๆ ที่สร้างขึ้นนั้นต้องการ
ส่ง SMS ด้วยหรือไม่ (ถ้าส่ง ผู้ปฏิบัติที่มีรายชื่อที่เลือกไว้จะได้รับข้อความแจ้งเตือน SMS และ อีเมล์)  
 

 
รูปที่ 25  ปรากฏกิจกรรมในวันที่ได้สร้างไว้แล้ว 

 

 
รูปที่ 26  แจ้งเตือนงานหรือกิจกรรมไปยังโทรศัพท์มือถือถึงผู้ปฏิบัติ 

  

ระบบได้ส่งข้อความ SMS 
ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้
ปฏิบัติ 
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 จากการเข้าไปก าหนดกิจกรรมหรืองานที่ต้องปฏิบัติจากตัวอย่างคือ วันพุธที่ 14 มี.ค.55 เวลา 0930 ณ 
ห้องสมุดกวฟ. ในหัวข้อ ประชุมกอง กวฟ. เรียบร้อยแล้ว  ระบบจะส่งข้อความ SMS แจ้งเตือนไปยังผู้ปฏิบัติ
หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นตามที่เราได้ก าหนดไว้ ดังรูปที่ 26 แสดงข้อความ SMS แจ้งเตือนกิจกรรมที่ต้อง
ปฏิบัติในวันเวลาดังกล่าวอย่างชัดเจน ซึ่งระยะเวลาที่ระบบจะส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์โดยประมาณ 
5 วินาทีเท่านั้น และผู้ปฏิบัติสามารถเข้าไปเช็คอีเมล์ประกอบข้อมูลเพ่ิมเติมได้ 
 

 
รูปที่ 27  ออกจากระบบ 

  

 เมื่องานหรือกิจกรรมต่างๆ ได้สร้างไว้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ผู้ปฏิบัติควร
ทราบแล้ว ไปที่ชื่ออีเมล์ ดังรูปที่ 27 เพ่ือคลิกที่เมนูออกจากระบบ  และถ้ามีกิจกรรมหรืองานเพ่ิมให้กลับไปไป
ปฏิบัติตามหัวข้อที่ 3 การจัดการกิจกรรมหรืองานที่ต้องปฏิบัติ ข้างต้น 
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6. สรุปผลการด าเนินงาน 
 การใช้งาน ณ ปัจจุบัน ได้รับผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติ ตารางงาน 
หรอืงานเร่งด่วนต่างๆ จากหน่วยเหนือไปยังผู้ปฏิบัติเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย และสม่ าเสมอ ผลคือผู้
ปฏิบัติได้เตรียมพร้อมการปฏิบัติล่วงหน้าและไม่ลืมนัดหมายส าคัญ ท าให้การประชุม การนัดหมาย และการ
ติดต่องานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดียิ่ง 
 
7. เพิ่มเติม 
 1. เครือข่าย CDMA ไม่สามารถใช้งาน 
 2. AIS  ปัจจุบัน (เริ่มตั้งแต่ กันยายน 55) ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว ประสานกับเจ้าหน้าที่ของเครือข่าย
แล้ว ได้รับแจ้งว่า “AIS ไม่ได้เปิดให้บริการการเชื่อมต่อเครือข่ายกับ Gmail” 
 3. True ยังไม่พบปัญหา 
 4. เครือข่าย DTAC สามารถรับข้อความได้ทุกครั้ง ไม่พบปัญหาแต่อย่างใด   
 

 

 


