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คูมือการใชงาน สําหรับสมาชิก 

   “ศูนยเครือขายนวัตกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค ดานอุตสาหกรรมเซรามิก” เปนศูนยกลางการ

กระจายความรูดานเซรามิกและเปนสื่อกลางการนําเสนอขอมูลสินคาเซรามิกของสมาชิก โดยใชเว็บไซต

ช่ือ http://www.spokelpru.com มีระบบการรับสมัครสมาชิกที่บุคคลหรือโรงงาน รานคา สามารถ

สมัครเปนสมาชิกไดดวยตัวเอง และสามารถปรับปรุงขอมูลสวนตัวของสมาชิกเองได 

1. ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 

การสมัครสมาชิกจะตองไดรับการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากผูดูแลระบบกอน

หลังจากที่ตรวจสอบความถูกตองแลว ผูดูแลระบบจะดําเนินการยืนยันการเปนสมาชิกและสมาชิกจะไดรับ

รหัสสําหรับเขาใชงานมายังอีเมลของสมาชิก ขั้นตอนการสมัครมีดังน้ี 

 

1.1 กดที่ปุม  

 

 

 

รูปที่ 1.1 ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 

 

 

ปุมสมัครสมาชิก 

กดเพ่ือสมัคร 

http://www.spokelpru.com/
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1.2 กดที่ปุม  และกรอกขอมูล 

 
รูปที่ 1.2 กรอกขอมูล 

 

1.3 รอการยืนจากผูดูแลระบบ หลังจากที่ไดรับการยืนยันแลวสมาชิกจะไดรับรหัส

มายังอีเมลที่ระบุไว 

 

2. ขั้นตอนการเขาสูระบบ 

การเขาสูระบบของสมาชิกจําเปนตองรหัสในการเขาใชงานระบบ หลังจากที่เขาสูระบบแลว

สมาชิกสามารถปรับปรุงขอมูลสวนตัว ขอมูลสถานที่ต้ัง และสินคา ของสมาชิกเองได ขั้นตอนการเขาสู

ระบบสมาชิกมีดังน้ี 

  2.1 กดที่ปุม  

 

ช่ือบุคคล รานคา โรงงาน 

ที่อยู ที่ต้ัง สถานที่จริง 

หมายเลขโทรศัพท 

อีเมลที่ใชงานได ปุมสมัครสมาชิก 

ปุมยกเลิกและยอนกลับ 
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  2.2 กดปุม   

 

รูปที่ 2.2 หนาจอเลือกเขาสูระบบสมาชิก 

  2.3 กรอกรหัสที่ไดรับจากอีเมล 

 

รูปที่ 2.3 หนาจอกรอกรหัส 

  

ปุมเขาสูระบบสมาชิก 

กรอกรหัส 6 ตัว จากอีเมล 

ปุมเขาสูระบบ 
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3. การจัดการเมน ู

หลังจากที่ทําการเขาสูระบบสําเร็จแลว หนาจอหลักของสมาชิกจะสามารถใชงานเมนูได

ตามที่ผูดูแลระบบกําหนดไวให หากมีความจําเปนตองการใชงานเมนูดานอ่ืนๆ กรุณาติดตอผูดูแลระบบ

เพ่ือดําเนินการเปดการใชงานของเมนูน้ันๆ หนาจอเมนูหลัก มีดังน้ี 

 
รูปที่ 3 หนาจอเมนูหลักของสมาชิก 

 

เมนูพ้ืนฐานของสมาชิกจะปรากฏขึ้นดังน้ี  

1. สถิติ การเขาดูขอมูล คือจํานวนผูเขาชมขอมูลของสมาชิก 

2. สถิติ การเขาดูสินคา คือจํานวนผูเขาดูสินคาแตละรายการของสมาชิก 

3. ขอมูล ขอมูลสวนตัว คือการปรับปรุงขอมูลสวนตัวของสมาชิก 

4. ขอมูล สินคา สถานที่ต้ัง คือการปรับปรุงขอมูลสินคา สถานที่ต้ัง และประเภทราน 

  

ปุมออกจากระบบ 

ช่ือผูใชงาน 

วันที่และเวลา

ปจจุบัน 
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3.1 สถิติ การเขาดูขอมูล 

 เมนูการเขาดูขอมูล คือการนับจํานวนครั้งที่ผูเขาชมไดกดเขาดูโดยแบงนับ

จํานวนของสมาชิกแตละสมาชิก การเขาใชงานใหกดที่ปุม  จะแสดงหนาจอดังตัวอยาง 

 

 

รูปที่ 3.1 หนาจอแสดงจํานวนผูเขาดูขอมูล 

 

  3.2 สถิติ การเขาดูสินคา 

   สถิติการเขาดูสินคาจะนับจํานวนการเขาดูขอมูลแบงตามชนิดสินคาและแสดง

จํานวนครั้งใหสมาชิกทราบ การเขาใชงานใหกดที่ปุม   จะแสดงหนาจอดังตัวอยาง 

 

รูปที่ 3.2 หนาจอแสดงจํานวนผูเขาดูขอมูลสินคา 
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  3.3 ขอมูล ขอมูลสวนตัว 

   เมนูน้ีไวสําหรับแกไขขอมูลสวนตัว เชน ช่ือ ที่อยู โลโก การติดตอ และรหัสเขา

ใชงานของสมาชิก สมาชิกสามารถแกไขขอมูลไดเองโดยการกดที่ปุม  จะแสดง

หนาจอดังตัวอยาง 

 

 

รูปที่ 3.3 หนาจอแกไขขอมูลสมาชิก 

  

โลโกบริษัท 

ขอมูลช่ือ 

และที่อยู

ภาษาไทย 

ขอมูลช่ือ และที่

อยภาษาอังกฤษ 

ขอมูลการติดตอ 

ปุมแกไข 
รหัสเขาใช

งานระบบของ

สมาชิก 
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3.4  สินคา สถานที่ต้ัง กดที่ปุม     จะแสดงหนาจอช่ือสมาชิกทั้งหมดขึ้นมา 
ดังตัวอยาง 

 

 

รูปที่ 3.4 หนาจอจัดการสินคา สถานที่ต้ัง 

 

3.4.1 ประเภทรานคา กดที่ปุม    เพ่ือกําหนดประเภทรานคาใหกับ
สมาชิก หลังจากน้ันจะปรากฏหนาจอดังรูป (พ้ืนหลังของปุมเปนสีเหลือง หมายถึง ยังไมมีการบันทึกขอมูล 
, สีเขียว บันทึกขอมูลแลว) 

 

 

 

รูปที่ 3.4.1 หนาจอบันทึกประเภทรานของสมาชิก 

 

1. ประเภทของ

สมาชิก 

2. สินคาของสมาชิก 

3. สถานที่ต้ังบนแผนที ่

เลือกประเภท 

บันทึกขอมูล 

ปดหนาจอ 
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3.4.2  รายการสินคา กดที่ปุม     เพ่ือกําหนดสินคาใหกับสมาชิก หลังจากน้ัน

จะปรากฏหนาจอดังรูป กอน (พ้ืนหลังของปุมเปนสีเหลือง หมายถึง ยังไมมีการบันทึกขอมูล , สีเขียว 

บันทึกขอมูลแลว) 

  

รูปที่ 3.4.2 (1) หนาจอบันทึกสินคา 

 การเลือกสินคาที่แสดงควรเปนสินคาที่เปนสินคาเฉพาะของโรงงาน หรือรานคา
น้ัน ๆ ตัวอยางสินคาที่แสดง 

 

รูปที่ 3.4.2 (2) แสดงรายการสินคา 

เลือกชนิดสินคา 

เลือกรูปสินคา 

ปดหนาจอ 

คําอธิบายสินคา 

ราคาสินคา (ไมมีปลอยวาง) 

บันทึกขอมูล 

เลือกสินคาแสดง

หนาเว็บไซต 

ลบสินคา 
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3.4.3 สถานที่ ต้ัง กดที่ปุม     เพ่ือกําหนดสถานที่ ต้ังใหกับสมาชิก 
หลังจากน้ันจะปรากฏหนาจอดังรูป สถานที่ต้ังเปนการพิกัดรานบนแผนที่จริง (พ้ืนหลังของปุมเปนสีเหลือง 
หมายถึง ยังไมมีการบันทึกขอมูล , สีเขียว บันทึกขอมูลแลว) 

 

 

รูปที่ 3.4.3 หนาจอบันทึกสถานที่ต้ัง 

 

4. ปุมออกจากระบบ 

เ ลื อ ก ที่ ช่ื อ ข อ ง ส ม า ชิ ก   มุ ม ข ว า มื อ บ น  แ ล ะ ก ด ที่ ปุ ม 

 เพ่ือดําเนินการออกจากระบบ 

 

 

 

ยกเลิกและปดหนาจอ 

กดเพ่ือลากตําแหนง

้  

บันทึกขอมูล 

ภาพถายทางอากาศ 

ขยายภาพ 


