
 คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สรุาษฏรธ์านเีมืองนี�มคีรบ 

 1.หน้าแรกของเว็บไซต์  https://suratthanitravel.com/ 
 ซึ�งจะประกอบไปด้วยหลายเมนูอาทิเชน่ เมนูบาร์แบง่ไปตามหมวดต่าง ๆ , เมนูแว่นขยายไว้สําหรับค้นหา, เมน ู

 การปรบัเปลี�ยนภาษาที�รองรบัทั�งภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, และภาษาจีน รวมถึงการสมัครสมาชิกและการเข้าสูร่ะบบ 
 เป�นต้น (รูปที� 1) 

 รูปที� 1 

 เว็บไซต์  https://suratthanitravel.com/  จะเป�นแบบ Responsive  Web ซึ�งสามารถรองรับการแสดงผลได้ 
 อยา่งครอบคลุมบนอุปกรณ์เคลื�อนที� เชน่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป�นต้น (รูปที� 2, 3) 

 รูปที� 2                                                   รูปที� 3 

 2.ระบบการสมัครสมาชิกเว็บไซต์  https://suratthanitravel.com/ 
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 ขั�นตอนการสมัครสมาชิกเว็บไซต์สามารถทําได้ 2 วิธีโดยการกด “เลือก” สมัครสมาชิกใหม ่(รูปที� 4) หรือการ 
 เชื�อมต่อผา่นเฟซบุ๊ก (รูปที� 5) 

 รูปที� 4 

 รูปที� 5 

 3.แถบเครื�องมือต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์  https://suratthanitravel.com/ 
 ซึ�งแยกเป�นหมวดหมูป่ระกอบไปด้วย แหล่งท่องเที�ยว, ที�พัก, ร้านอาหาร, กิจกรรม, วัฒนธรรม, คู่มือท่องเที�ยว, 

 ท่องเที�ยวชุมชน, ประชาสัมพันธ์, ผู้ประกอบการ, เมนูแว่นขยายไว้สําหรับค้นหา และการเปลี�ยนภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, 
 ภาษาจีน (รูปที� 6) 

https://suratthanitravel.com/


 รูปที� 6 

 4. เมนูบารย์อ่ยตามหมวดต่าง ๆ 
 เมื�อ “เลือก” เมนูบทความแหล่งท่องเที�ยว, ที�พัก, ร้านอาหาร, กิจกรรม, วัฒนธรรม, คู่มือท่องเที�ยว, ท่องเที�ยว 

 ชุมชน, ประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์จะปรากฏเมนูยอ่ยของบทความต่าง ๆ ตามประเภทที�ผู้ใช้งานเลือกหาข้อมูลในหมวดหมู ่
 นั�น (รูปที� 7, 8, 9) โดยสว่นเมนูบาร์นั�นการแสดงผลเนื�อหาจะเป�นเหมือนกันทั�งหมดยกเว้นหน้าในสว่นของหน้าผู้ประกอบ 
 การ 

 รูปที� 7 



 รูปที� 8 

 รูปที� 9 

 4.1. เมนูการเข้าดูข้อมูลสว่นของบทความและวิดโีอ 
 เมื�อ “เลือก” บทความที�ทางผู้ใช้ต้องการหาข้อมูลเว็บไซต์จะแสดงผลรายละเอียดข้อมูลของบทความและวิดีโอ 

 นั�น ๆ โดยสว่นทางขวามือจะสามารถกดแชรบ์ทความไปยัง เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์ (รูปที� 10) และจะมีสว่นประกอบด้านขวา 
 มือให้ทางผู้ใช้งานสามารถกด “เลือก” เพื�อเชื�อมต่อไปยัง บทความยอดนิยม, บทความแนะนํา, วิดีโอ ได้อีกด้วย (รูปที� 
 11) 



 รูปที� 10 

 รูปที� 11 

 4.2. การกดแสดงความคิดเหน็และการใหค้ะแนน, แสดงความคิดเหน็ สว่นของบทความและวิดโีอ 
 สามารถกดให้คะแนนตรงรูปดาวเพื�อให้ทางผู้ใช้ได้รีวิวว่าบทความนี�เป�นอยา่งไรและสามารถแสดงความคิดเห็น 

 ได้ในกล่องแสดงความคิดเห็นได้เลยโดยที�การให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นนี� (รูปที� 12) สามารถทําได้ทั�งแบบสมัคร 
 เข้ามาเป�นสมาชิกกับทางเว็บไซต์และยังไมไ่ด้สมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์อีกด้วย (รูปที� 13) 



 รูปที� 12 

 รูปที� 13 

 5. เมนูแว่นขยายไว้สาํหรบัค้นหา 
 เมื�อ “เลือก” เมนูแวะขยายแล้ว (รูปที� 14) เว็บไซต์จะแสดงผลไปยังหน้าค้นหาให้ทางผู้ใช้งานพิมพ์คําที�ต้องการ 

 ค้นหาที�ต้องการแล้วกด Enter (รูปที� 15) ทางเว็บไซต์จะเชื�อมต่อไปหน้าที�แสดงผลกับคําที�ผู้ใช้งานต้องการค้นหาทันที ( 
 รูปที� 16) 



 รูปที� 14                                                                      รูปที� 15 

 รูปที� 16 

 6.เมนูการเลือกภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, และภาษาจนี 
 เมื�อ “เลือก” การเลือกภาษา (รูปที� 17) แล้วจะแสดงผลไปยังภาษาต่าง ๆ ตามที�ผู้ใช้งานเลือกจะประกอบไป 

 ด้วยภาษาไทย (รูปที� 18), ภาษาอังกฤษ(รูปที� 19), ภาษาจีน (รูปที� 20) 

 รูปที� 17 



 รูปที� 18                                               รูปที� 19                                                  รูปที� 20 

 7.แถบเมนูผูป้ระกอบการ 
 เมื�อ “เลือก” เมนูผู้ประกอบการจะแสดงผลตามภาพรวมของผู้ประกอบการต่าง ๆ (รูปที� 21) โดยที�จะมีแถบ 

 แสดงผลทางซ้ายมือที�ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลที�ต้องการค้นหาได้ทั�งชื�อของสถานผู้ประกอบการ, ค้นหาผู้ประกอบ 
 การในอําเภอนั�น, และคัดกรองหมวดหมูที่�ทางผู้ใช้งานต้องการเลือกได้ตามความประสงค์ของการใช้งาน (รูปที� 22) 

 รูปที� 21 



 รูปที� 22 

 8.เมนูรายละเอยีด Top Destination, ข่าวประชาสมัพันธ์, วิดโีอ 
 เมื�อสไลด์ลงจากหน้าหลักของเว็บไซต์จะเจอสว่นเมนู Top Destination, ขา่วประชาสัมพันธ์, วิดีโอ (รูปที� 23) 

 ในสว่นนี�ผู้ใช้สามารถกด “เลือก” ตามข้อความที�สนใจแล้วจะเชื�อมต่อไปยังเนื�อหาหรือวิดีโอที�ต้องการค้นหาได้เลย โดย 
 รายละเอียดการแสดงผลจะเป�นรูปแบบเดียวกับข้อที� 4.1 และ 4.2 (รูปที� 24) 

 รูปที� 23 



 รูปที� 24 

 9.เมนูบาร ์เว็บไซต์ที�เกี�ยวข้อง 
 เมื�อสไลด์ลงมาในสว่นด้านล่างสุดของเว็บไซต์ (รูปที� 25) จะมีสว่นของการแสดงผลเพื�อเชื�อมต่อไปยังเว็บไซต์ 

 หนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง องค์การบริหารสว่นจังหวัดสุราษฎ์ธานี, กองการท่องเที�ยวและกีฬา, ขา่วสาร อบจ.สุราษฎ์ธานี, 
 Facebook องค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี, Facebook กองการท่องเที�ยวและกีฬา โดยผู้ใช้งานสามารถ “เลือก” 
 เพื�อเชื�อมต่อไปยังสว่นต่าง ๆ ได้เลย และมีชอ่งข้อมูลชอ่งทางการติดต่อ สถานที� อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์เพื�อติดต่อไปทาง 
 กองการท่องเที�ยวและกีฬา องค์การบริหารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกด้วย 

 รูปที� 25 

 10.เมนูบาร ์หน้าอื�น ๆ 
 ในสว่นนี�เป�นข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บริการของทางเว็บไซต์ที�ทางผู้ใช้สามารถกดไปเพื�ออ่านรายละเอียด 

 และมีในสว่นคู่มือการใช้งานเว็บไซต์สุราษฏร์ธานีเมืองนี�มีครบอีกด้วย 



 10.1.เมนูข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บรกิาร 
 ผู้ใช้งานสามารถ “เลือก” ข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บริการแล้ว จะเชื�อมต่อไปยังหน้ารายละเอียดและข้อ 

 ตกลงของการให้บรกิารต่าง ๆ เรื�อง 9 ข้อตกลงห้ามทางการละเมิดลิขสิทธิ� และทรัพย์สินทางป�ญญา ของทางเว็บไซต์ 
 https://suratthanitravel.com/  (รูปที� 26) 

 รูปที� 26 

 10.2.คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ 
 ผู้ใช้งานสามารถ “เลือก” คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ จะเชื�อมต่อไปยังหน้ารายละเอียดคู่มือการใช้งานในสว่นหน้า 

 เว็บไซต์ของทางเว็บไซต์สุราษฏร์ธานีเมืองนี�มีครบ 

 10.3.ดาวน์โหลดเอกสารที�เกี�ยวข้อง 
 ผู้ใช้งานสามารถ “เลือก” ดาวน์โหลดเอกสารที�เกี�ยวข้อง จะเชื�อมต่อไปยังหน้ารายละเอียดดาวน์โหลดเอกสารที� 

 เกี�ยวข้อง 

https://suratthanitravel.com/

