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รายงานภาพรวมการใช;งานระบบ (Dashboard) 

 

หน,าจอ Dashboard เปKนหน,าจอที่สรุปภาพรวมทั้งหมดของการใช,งานระบบ ไม#ว#าจะเปKนในด,านของ

การบริหารจัดการสื่อ หรือการแสดงตำแหน#งที่ตั้งและสถานะอุปกรณ4ทุก ๆ อุปกรณ4ที่มี โดยแสดงตำแหน#ง

อุปกรณ4ในรูปแบบแผนท่ี Google Map 

ซึ ่งโดยปกติ หากผู,ใช,งาน Login เข,าสู #ระบบเรียบร,อยแล,ว ระบบจะนำพาผู,ใช,งานมายังหน,าจอ 

Dashboard นี้ก#อน หรือในกรณีที่ต,องการเข,าถึงโดยตรง สามารถเข,าถึงผ#านเมนู “รายงานภาพรวม” หรือ 

“Dashboard” ดังภาพ 

 

 
 

 โดยในส#วนของ Dashboard น้ีจะประกอบด,วยองค4ประกอบหลัก ๆ 4 ส#วนด,วยกัน ดังน้ี 

1. แสดงจำนวนแคมเปญท้ังหมดท่ีผู,ใช,งานได,ออกแบบไว, 

2. แสดงจำนวนอุปกรณ4ท้ังหมดท่ีผู,ใช,งานมีอยู# รวมท้ังสรุปจำนวนอุปกรณ4ท่ีกำลังออนไลน4อยู# 

3. แสดงโควตาพื้นที่จัดเก็บข,อมูลที่ผู,ใช,งานได,รับ (โดยปกติแล,วผู,ใช,งานจะได,รับพื้นที่จัดเก็บข,อมูล

ขนาด 300MB ต#อ 1 License ซ่ึงเปKนพ้ืนท่ีการจัดเก็บข,อมูลแบบ Shared Storage) รวมถึงแสดง

ปริมาณของพ้ืนท่ีจัดเก็บข,อมูลท่ีใช,ไปแล,ว 

4. แผนท่ี Google Map แสดงตำแหน#งอุปกรณ4 พร,อมสถานะของอุปกรณ4 (สีแดงหมายถึงออฟไลน4 

สีเขียวหมายถึงออนไลน4) 
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การจัดการรูปภาพ (Gallery) 

 

การจัดการรูปภาพ (Gallery) เปKนการจัดเตรียม / อัพโหลดรูปภาพที่เราต,องการใช,ในการออกแบบ

แคมเปญหรือหน,าจอโฆษณา เข,ามาเก็บไว,บน Cloud Server ของ SignMate ก#อน ซึ่งหลังจากที่เรามีรูปภาพ

ในระบบเรียบร,อยแล,ว ก็สามารถนำเอาภาพแต#ละภาพที่อัพโหลดขึ้นไป เลือกมาแสดงผลในแคมเปญแต#ละ

แคมเปญหรือหน,าจอโฆษณาแต#ละหน,าจอได,อย#างอิสระ 

หลักการในการจัดการรูปภาพนั้น จะแบ#งออกเปKนโฟลเดอร4เสมือนการสร,างโฟลเดอร4บนคอมพิวเตอร4

ของเราเพื่อจัดเก็บรูปภาพให,เปKนกลุ#ม เปKนหมวดหมู#ตามที่เราต,องการ ดังนั้น เมื่อเข,ามาที่เมนู “รูปภาพ” หรือ 

“Gallery” จากเมนูด,านซ,ายมือ จะพบกับหน,าจอดังน้ี 

 

 
 

 จากภาพด,านบนจะพบว#าหลังจากคลิกเข,ามาที่เมนู “รูปภาพ” หรือ “Gallery” จะพบหน,าจอสำหรับ

การจัดการรูปภาพ ซึ่งจะแบ#งออกเปKนทั้งหมด 2 ส#วนด,วยกัน ประกอบด,วย ส#วนหมายเลข (1) เปKนส#วนของ

การจัดการโฟลเดอร4รูปภาพ และส#วนหมายเลข (2) เปKนส#วนของการจัดการรูปภาพในโฟลเดอร4ท่ีเลือก 
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การจัดการโฟลเดอร0รูปภาพ 

 การจัดการโฟลเดอร4รูปภาพ เปรียบเสมือนการจัดกลุ#ม หรือจัดหมวดหมู#ให,กับรูปภาพท่ีเราต,องการอัพ

โหลดเข,าไปบน Cloud Server น่ันเอง ซ่ึงจะช#วยให,เราสามารถค,นหาภาพท่ีต,องการใช,งานได,ง#ายย่ิงข้ึน เม่ือทำ

การออกแบบแคมเปญโฆษณาต#าง ๆ โดยในส#วนของโฟลเดอร4รูปภาพจะประกอบด,วยด,วยส#วนต#าง ๆ ดังน้ี 

 

 
 

1. แสดงรายชื่อโฟลเดอร4รูปภาพที่ผู,ใช,งานได,สร,างไว,แล,ว ซึ่งหากผู,ใช,งานมีโฟลเดอร4บนระบบหลาย 

ๆ โฟลเดอร4 ระบบก็จะแสดงรายชื่อโฟลเดอร4ทั้งหมดออกมา โดยผู,ใช,งานจะต,องเลือกว#ารูปภาพท่ี

จะอัพโหลดข้ึน Cloud Server น้ัน ต,องการอัพโหลดเข,าโฟลเดอร4ไหน 

2. ปุ{มสำหรับสร,างโฟลเดอร4เพ่ิม 

3. ปุ{มสำหรับเพิ่มรูปภาพเข,าโฟลเดอร4 (จะต,องเลือกโฟลเดอร4จากด,านซ,ายก#อน ซึ่งหากผู,ใช,งานยังไม#

เคยสร,างโฟลเดอร4ใด ๆ ปุ{มเพ่ิมรูปภาพเข,าโฟลเดอร4จะไม#แสดง) 

4. ปุ{มสำหรับกดเพื่อดูเมนูย#อยของโฟลเดอร4รูปภาพ (จะต,องเลือกโฟลเดอร4จากด,านซ,ายก#อน ซ่ึง

หากผู,ใช,งานยังไม#เคยสร,างโฟลเดอร4ใด ๆ ปุ{มเมนูย#อยจะไม#แสดง) 

ก#อนอื่น เริ่มจากการสร,างโฟลเดอร4เพิ่ม ให,คลิกที่ปุ{ม “สร,างโฟลเดอร4ใหม#” ในส#วนของหมายเลข (2) 

จากภาพด,านบน โดยเม่ือคลิกท่ีปุ{มน้ีเรียบร,อยแล,ว ระบบจะแสดงแบบฟอร4มให,กรอกช่ือโฟลเดอร4ดังภาพ 
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 โดยกรอกชื่อโฟลเดอร4ให,เรียบร,อย และคลิกปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพื่อยืนยันการสร,างโฟลเดอร4 จากน้ัน

ระบบจะแสดงช่ือโฟลเดอร4ใหม#ข้ึนมา ดังภาพ 

 

 
 จากภาพด,านบน จะพบว#ามีชื่อโฟลเดอร4ใหม#แสดงขึ้นมา พร,อมทั้งระบบจะทำการเลือกโฟลเดอร4ใหม#

ให,อัตโนมัติ ซึ่งจะสังเกตได,จากด,านขวามือ ในโฟลเดอร4นี้จะยังไม#มีภาพใด ๆ เนื่องจากเปKนโฟลเดอร4ที่เพิ่งสร,าง

เสร็จ 

 ในขั้นตอนถัดไปคือการเพิ่มรูปภาพเข,าโฟลเดอร4 โดยการกดปุ{ม “เพิ่มรูปภาพใหม#” จากนั้นระบบจะ

แสดงแบบฟอร4มสำหรับอัพโหลดรูปภาพข้ึนมา ดังภาพ 
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 ให,ผู ,ใช,งานลากไฟล4ภาพจากคอมพิวเตอร4 หรือกดปุ{ม “Choose a file” เพื่อเลือกไฟล4รูปภาพท่ี

ต,องการอัพโหลด และกำหนดช่ือภาพท่ีต,องการ ตัวอย#างเช#น 

 

 
 

 คลิกปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพื่อยืนยันการอัพโหลดรูปภาพเข,าโฟลเดอร4 จากนั้นระบบจะแสดงรูปภาพที่เพ่ิง

อัพโหลดเข,าไปในโฟลเดอร4น้ี ดังภาพ 
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 ในรายการรูปภาพแต#ละภาพ จะประกอบด,วยทั้งหมด 6 ส#วนด,วยกันประกอบด,วย แสดงรูปภาพที่อัพ

โหลดเข,าไป, ชื่อภาพ, ปุ{มลัดสำหรับ สร,างแคมเปญจากรูปภาพ, การแก,ไขรูปภาพ, การรับลิงค4ของภาพ, การ

ลบรูปภาพ 

ซ่ึงก#อนท่ีเราจะไปวิธีการจัดการรูปภาพน้ัน เราจะไปดูวิธีการจัดการโฟลเดอร4รูปภาพเพ่ิมเติมก#อน โดย

จะเหลือการทำงานหลัก ๆ 2 ส#วนด,วยกันดังภาพ 

 

 
 จากภาพด,านบน เม่ือคลิกท่ีปุ{มเมนูย#อย ในส#วนหมายเลข (1) ระบบจะแสดง Popup รายการเมนูย#อย

ขึ้นมา ประกอบด,วย การแก,ไขชื่อโฟลเดอร4 (ในส#วนหมายเลข (2)) และการลบโฟลเดอร4 (ในส#วนหมายเลข (3)) 

ซ่ึงการลบโฟลเดอร4รูปภาพออกนั้น ผู,ใช,งานจะต,องตรวจสอบให,แน#ใจว#าไม#มีแคมเปญโฆษณาไหนที่กำลังใช,งาน

รูปภาพท่ีอยู#ในโฟลเดอร4น้ีอยู# มิฉะน้ันระบบจะไม#ยอมให,ผู,ใช,งานลบโฟลเดอร4ออก 
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การจัดการรูปภาพในโฟลเดอร0 

 หลังจากเราได,เรียนรู ,วิธีการจัดการโฟลเดอร4เรียบร,อยแล,ว ส#วนถัดมาคือการจัดการรูปภาพใน

โฟลเดอร4ซึ่งจะประกอบด,วยองค4ประกอบทั้งหมด 6 ส#วนด,วยกัน (ดังที่ได,อธิบายไว,ในหัวข,อที่แล,วเบื้องต,น) ดัง

ภาพ 

 

 
 

 ในรายการรูปภาพแต#ละภาพ จะประกอบด,วยท้ังหมด 6 ส#วนด,วยกันดังน้ี 

1. รูปภาพท่ีอัพโหลดเข,าไป 

2. ช่ือภาพ 

3. ปุ{มลัดสำหรับ สร,างแคมเปญจากรูปภาพนี้ (กรณีที่เราต,องการสร,างแคมเปญให,แสดงผลแค#รูปน้ี

รูปเดียว) 

4. ปุ{มสำหรับแก,ไขรูปภาพ 

5. ปุ{มสำหรับรับลิงค4ของภาพ 

6. ปุ{มสำหรับลบรูปภาพ 
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การสร;างแคมเปญจากรูปภาพ 

เริ่มจากปุ{มลัดสำหรับ “สร,างแคมเปญจากรูปภาพน้ี” จะใช,เมื่อผู,ใช,งานต,องการใช,รูปภาพเฉพาะ

รูปภาพนี ้นำไปสร,างแคมเปญเพื ่อแสดงผลบนจอ Digital Signage โดยเมื ่อคลิกที ่ปุ {มนี ้ ระบบจะแสดง

แบบฟอร4มดังภาพ 

 

 
  

 จากภาพด,านบนจะพบว#าแบบฟอร4มน้ีประกอบไปด,วย 3 ข้ันตอนด,วยกัน 

 เริ่มจากขั้นตอนท่ี 1 คือการเลือกโฟลเดอร4ของแคมเปญที่ต,องการสร,าง จากนั้นให,ตั้งชื่อแคมเปญใหม#

น้ีในส#วนของหมายเลข (1) และกดปุ{มถัดไป ในส#วนของหมายเลข (2) จะพบกับหน,าจอข้ันตอนท่ี 2 ดังภาพ 
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 ขั้นตอนท่ี 2 นี้เปKนขั้นตอนสำหรับกำหนดว#าต,องการให,แคมเปญนี้แสดงผลในลักษณะแนวนอนหรือ

แนวต้ัง หรือเปKนจัตุรัส จากน้ันเม่ือเลือกเรียบร,อยแล,วให,คลิกปุ{ม “ถัดไป” เพ่ือไปยังข้ันตอนท่ี 3 ดังภาพ 

 

 
 

 จากขั้นตอนท่ี 2 สมมติว#าเลือกเปKนจอลักษณะแนวตั้ง เมื่อมาถึงขั้นตอนท่ี 3 ระบบจะแสดงอัตราส#วน

ของหน,าจอที่มีอยู#ให,ผู,ใช,งานได,เลือกให,ตรงกับอัตราส#วนของจอทีวีที่ผู,ใช,งานติดตั้ง (โดยปกติแล,วอัตราส#วนจะ

เปKน 9:16 สำหรับแนวต้ัง และ 16:9 สำหรับแนวนอน)  

 เม่ือเลือกเรียบร,อยแล,วให,คลิกปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพ่ือยืนยันการสร,างแคมเปญจากรูปภาพน้ี 
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การแก;ไขรูปภาพ 

 ในกรณีที่ผู ,ใช,งานต,องการแก,ไขรูปภาพ และชื่อรูปภาพ สามารถทำได,โดยการคลิกที่ปุ{ม “แก,ไข” 

(ไอคอนดินสอ) ดังภาพ 

 

 
 

 จากน้ันระบบจะนำพาผู,ใช,งานไปยังหน,าจอแบบฟอร4มการแก,ไขรูปภาพ ดังภาพ 

 

 
 

 โดยผู,ใช,งานสามารถลากไฟล4ภาพจากคอมพิวเตอร4มาแทนที่ภาพเดิม และแก,ไขชื่อภาพที่ต,องการได, 

จากน้ันให,กดปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพ่ือยืนยันการแก,ไขรูปภาพ 
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การลบรูปภาพ 

 การลบรูปภาพออกจากระบบ ก#อนอื่นผู,ใช,งานจะต,องมั่นใจว#ารูปภาพที่จะลบนั้นไม#ได,ถูกใช,งานโดย

แคมเปญโฆษณาตัวไหน ๆ อีกต#อไป มิฉะน้ันระบบจะไม#ยอมให,ลบออก 

 ซ่ึงการลบรูปภาพออกจากระบบ ให,คลิกท่ีปุ{ม กากบาท ดังภาพ 

 

 
 

 จากนั้นระบบจะมีข,อความแจ,งเตือนสอบถามผู,ใช,งานเพื่อยืนยันการลบรูปภาพ หากยืนยัน รูปภาพจะ

ถูกลบออกจากระบบทันที และไม#สามารถกู,คืนกลับมาได, 
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การจัดการรูปภาพสไลด0โชว0 (Slideshow) 

 

 รูปภาพสไลด์โชว์คือการจดัเรียงรูปภาพมากกวา่ 1 ภาพ เพื<อให้ Digital Signage Player แสดงผลรูปภาพ

ตามลาํดบัที<กําหนดไว้ โดยก่อนที<จะสามารถจดัการรูปภาพสไลด์โชว์ได้นั Iน ผู้ ใช้งานจะต้องมีรูปภาพในระบบก่อน โดย

สามารถดวูิธีการจดัการรูปภาพ (Gallery) หรือวิธีการอพัโหลดรูปภาพเข้าระบบได้จากหวัข้อ “การจดัการรูปภาพ 

(Gallery)”  

 วิธีเข้าสูร่ะบบการจดัการรูปภาพสไลด์โชว์ ให้ไปที<เมน ู“สไลด์โชว์” หรือ “Slideshow” ดงัภาพ 

 

จากภาพด,านบนจะพบว#าหลังจากคลิกเข,ามาที่เมนู “สไลด์โชว์” หรือ “Slideshow” จะพบหน,าจอ

สำหรับการจัดการสไลด4โชว4 ซึ่งจะแบ#งออกเปKนทั้งหมด 2 ส#วนด,วยกัน ประกอบด,วย ส#วนหมายเลข (1) เปKน

ส#วนของการจัดการรายการสไลด4โชว4 และส#วนหมายเลข (2) เปKนส#วนของการจัดการรูปภาพในสไลด4โชว4ท่ี

เลือก 
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การจัดการสไลด0โชว0 

 การจัดการสไลด4โชว4 เปรียบเสมือนการจัดกลุ#มให,กับรูปภาพที่เราต,องการสร,างสไลด4โชว4นั่นเอง โดย

เราสามารถกำหนดช่ือสไลด4โชว4ได,ตามต,องการ ซ่ึงในส#วนของสไลด4โชว4จะประกอบด,วยด,วยส#วนต#าง ๆ ดังน้ี 

 

 
 

5. แสดงรายชื่อสไลด4โชว4ที่ผู ,ใช,งานได,สร,างไว,แล,ว ซึ่งหากผู,ใช,งานมีสไลด4โชว4บนระบบหลาย ๆ 

รายการ ระบบก็จะแสดงรายชื่อสไลด4โชว4ทั้งหมดออกมา โดยผู,ใช,งานจะต,องเลือกว#ารูปภาพท่ี

ต,องการใส#ในสไลด4โชว4น้ัน ต,องการใส#เข,าสไลด4โชว4ไหน 

6. ปุ{มสำหรับสร,างสไลด4โชว4เพ่ิม 

7. ปุ{มสำหรับเพิ่มรูปภาพเข,าสไลด4โชว4 (จะต,องเลือกสไลด4โชว4จากด,านซ,ายก#อน ซึ่งหากผู,ใช,งานยังไม#

เคยสร,างสไลด4โชว4ใด ๆ ปุ{มเพ่ิมรูปภาพเข,าสไลด4โชว4จะไม#แสดง) 

8. ปุ{มสำหรับกดเพื่อดูเมนูย#อยของสไลด4โชว4 (จะต,องเลือกสไลด4โชว4จากด,านซ,ายก#อน ซึ่งหาก

ผู,ใช,งานยังไม#เคยสร,างสไลด4โชว4ใด ๆ ปุ{มเมนูย#อยจะไม#แสดง) 

ก#อนอื่น เริ่มจากการสร,างสไลด4โชว4เพิ่ม ให,คลิกที่ปุ{ม “เพิ่มสไลด4โชว4ใหม#” ในส#วนของหมายเลข (2) 

จากภาพด,านบน โดยเม่ือคลิกท่ีปุ{มน้ีเรียบร,อยแล,ว ระบบจะแสดงแบบฟอร4มให,กรอกช่ือสไดล4โชว4ดังภาพ 
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 โดยกรอกชื่อสไลด4โชว4ให,เรียบร,อย และคลิกปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพื่อยืนยันการสร,างสไลด4โชว4 จากน้ัน

ระบบจะแสดงช่ือสไลด4โชว4ใหม#ข้ึนมา ดังภาพ 

 

 
 จากภาพด,านบน จะพบว#ามีชื่อสไลด4โชว4ใหม#แสดงขึ้นมา พร,อมทั้งระบบจะทำการเลือกสไลด4โชว4ใหม#

ให,อัตโนมัติ ซึ่งจะสังเกตได,จากด,านขวามือ ในสไลด4โชว4นี้จะยังไม#มีรูปภาพใด ๆ เนื่องจากเปKนสไลด4โชว4ที่เพ่ิง

สร,างเสร็จ 

 ในขั้นตอนถัดไปคือการเพิ่มรูปภาพเข,าสไลด4โชว4 โดยการกดปุ{ม “เพิ่มรูปภาพเข,าสไลด4โชว4” จากน้ัน

ระบบจะแสดงโฟลเดอร4รูปภาพ (Gallery) ที่เราได,จัดการในส#วนของ “การจัดการรูปภาพ (Gallery)” ขึ้นมา

ให,เลือก ดังภาพ 
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 จากนั้นหากผู,ใช,งานต,องการใส#รูปภาพไหนเข,าสู#สไลด4โชว4 ก็สามารถนำเมาส4ไปวางบนรูปภาพนั้น ๆ 

แล,วคลิกเลือกเคร่ืองหมาย “ถูก” ดังภาพ 

 
 โดยเม่ือเพ่ิมรูปภาพเข,าสไลด4โชว4ตามท่ีต,องการเรียบร,อยแล,ว กลับมายังหน,าจอการจัดการสไลด4โชว4 

จะพบว#าในสไลด4โชว4ท่ีเลือก มีรูปภาพท่ีเราใส#เข,ามาแล,ว ดังภาพ 
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 ซ่ึงรูปภาพท่ีใส#เข,ามาในสไลด4โชว4แต#ละรายการน้ัน เราสามารถจัดเรียงลำดับใหม# และนำรูปภาพออก

จากสไลด4โชว4ได, โดยจะอธิบายวิธีการใช,งานในหัวข,อถัดไป 

ก#อนท่ีเราจะไปวิธีการจัดการรูปภาพในสไลด4โชว4น้ัน เราจะไปดูวิธีการจัดการสไลด4โชว4เพ่ิมเติมก#อน 

โดยจะเหลือการทำงานหลัก ๆ 3 ส#วนด,วยกันดังภาพ 

 
 

 จากภาพด,านบน เม่ือคลิกท่ีปุ{มเมนูย#อย ในส#วนหมายเลข (1) ระบบจะแสดง Popup รายการเมนูย#อย

ขึ้นมา ประกอบด,วย การแก,ไขชื่อสไลด4โชว4 (ในส#วนหมายเลข (2)) และการลบสไลด4โชว4 (ในส#วนหมายเลข (3)) 
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ซึ่งการลบสไลด4โชว4ออกนั้น ผู,ใช,งานจะต,องตรวจสอบให,แน#ใจว#าไม#มีแคมเปญโฆษณาไหนที่กำลังใช,งานสไลด4

โชว4น้ีอยู# มิฉะน้ันระบบจะไม#ยอมให,ผู,ใช,งานลบสไลด4โชว4ออก 

 นอกจากนี้ในกรณีที่ผู,ใช,งานต,องการสั่งสร,างแคมเปญโฆษณาจากสไลด4โชว4นี้ ก็สามารถทำได,ง#าย ๆ 

โดยการคลิกเมนู “สร,างแคมเปญจากสไลด4โชว4น้ี” ในส#วนของหมายเลข (4) โดยระบบจะแสดงแบบฟอร4มการ

สร,างแคมเปญจากสไลด4โชว4น้ีข้ึนมาดังภาพ 

 

 
 

 ให,เลือกโฟลเดอร4ของแคมเปญที่ต,องการสร,างแคมเปญใหม#เข,าไป จากนั้นกรอกชื่อแคมเปญในส#วน

ของหมายเลข (1) และกดปุ{มถัดไปเพ่ือไปยังข้ันตอนท่ี 2  

 
 

 ในขั้นตอนท่ี 2 จะเปKนการเลือกลักษณะของหน,าจอทีวีที่ติดตั้ง ว#าต,องการแสดงผลแนวตั้ง แนวนอน 

หรือจัตุรัส เม่ือเลือกเรียบร,อยแล,วให,คลิกปุ{ม “ถัดไป” เพ่ือไปยังข้ันตอนท่ี 3 
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 ขั้นตอนท่ี 3 จะเปKนการเลือกอัตราส#วนของหน,าจอ ซึ่งจะสัมพันธ4กับลักษณะหน,าจอที่เราได,เลือกไว,ใน

ขั้นตอนที่ 2 (อัตราส#วนมาตรฐานของจอทีวีในแนวนอนคือ 16:9 และแนวตั้งคือ 9:16) โดยเมื่อเลือกเสร็จ

เรียบร,อยแล,วให,คลิกปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพ่ือยืนยันการสร,างแคมเปญจากสไลด4โชว4น้ี 
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การจัดการรูปภาพในสไลด0โชว0 

 หลังจากเราได,เรียนรู,วิธีการจัดการสไลด4โชว4เรียบร,อยแล,ว ส#วนถัดมาคือการจัดการรูปภาพในสไลด4

โชว4ซ่ึงจะประกอบด,วยองค4ประกอบท้ังหมด 4 ส#วนด,วยกันดังภาพ 

 

 
 

 ในรายการไฟล4เสียงแต#ละรายการ จะประกอบด,วยท้ังหมด 4 ส#วนด,วยกันดังน้ี 

7. รูปภาพท่ีนำเข,าสไลด4โชว4 

8. ช่ือรูปภาพ 

9. ปุ{มสำหรับนำรูปภาพออกจากสไลด4โชว4 

10. ปุ{มสำหรับจัดเรียงลำดับใหม# 
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การนำเอารูปภาพออกจากสไลด0โชว0 

 ในกรณีที่ผู,ใช,งานต,องการนำรูปภาพใด ๆ ออกจากสไลด4 สามารถทำได,โดยการคลิกที่ปุ{ม “กากบาท” 

ดังภาพ 

 

 
 

 เม่ือคลิกเรียบร,อยแล,ว ระบบจะแจ,งเตือนข,อความให,ผู,ใช,งานยืนยันการนำเอาภาพออกจากสไลด4โชว4 

 

 
 

 เม่ือยืนยันการลบเรียบร,อยแล,ว ผู,ใช,งานจะพบว#ารูปภาพน้ัน ๆ จะไม#อยู#ในสไดล4โชว4อีกต#อไป 
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การจัดเรียงลำดับรูปภาพ 

สไลด4โชว4เปKนฟ�งก4ชันที่ใช,สำหรับแสดงผลรูปภาพตามลำดับที่จัดการไว, ซ่ึงในบางครั้งผู,ใช,งานอาจ

ต,องการจัดเรียงลำดับรูปภาพใหม# โดยวิธีการจัดเรียงลำดับรูปภาพใหม#มีข้ันตอนดังน้ี 

 

 
 

 ให,คลิกที่ไอคอน (ที่ลูกศรชี้ตามภาพด,านบน) ค,างไว,ในรายการรูปภาพที่ต,องการจัดเรียงใหม# จากน้ัน

ลากไปยังตำแหน#งท่ีต,องการแก,ไข ดังภาพ 

 

 
 

 จากภาพด,านบน จะพบว#าลำดับของภาพได,สลับกันเรียบร,อยแล,ว  
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

การจัดการวิดิโอ (Video) 

 

 การจัดการวิดิโอ (Video) จะมีลักษณะเหมือนกับการจัดการรูปภาพ (Gallery) น่ันคือ จะมีผู,ใช,งาน

สามารถสร,างโฟลเดอร4ให,กับ Video เพ่ือจัดกลุ#มหรือจัดหมวดหมู#ให,กับวิดิโอท่ีอัพโหลดเข,าไปได, โดยก#อนอ่ืน

จะต,องเข,าสู#เมนู “วิดิโอ” หรือ “Embedded Video” จากเมนูด,านซ,ายมือ จะพบกับหน,าจอดังน้ี 

 

 
 

 จากภาพด,านบนจะพบว#าหลังจากคลิกเข,ามาที่เมนู “วิดิโอ” หรือ “Embedded Video” จะพบ

หน,าจอสำหรับการจัดการวิดิโอ ซึ่งจะแบ#งออกเปKนทั้งหมด 2 ส#วนด,วยกัน ประกอบด,วย ส#วนหมายเลข (1) 

เปKนส#วนของการจัดการโฟลเดอร4วิดิโอ และส#วนหมายเลข (2) เปKนส#วนของการจัดการวิดิโอในโฟลเดอร4ท่ีเลือก 
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การจัดการโฟลเดอร0วิดิโอ 

 การจัดการโฟลเดอร4วิดิโอ เปรียบเสมือนการจัดกลุ#ม หรือจัดหมวดหมู#ให,กับวิดิโอที่เราต,องการอัพ

โหลดเข,าไปบน Cloud Server นั่นเอง ซึ่งจะช#วยให,เราสามารถค,นหาวิดิโอที่ต,องการใช,งานได,ง#ายยิ่งขึ้น เม่ือ

ทำการออกแบบแคมเปญโฆษณาต#าง ๆ โดยในส#วนของโฟลเดอร4วิดิโอจะประกอบด,วยด,วยส#วนต#าง ๆ ดังน้ี 

 

 
 

9. แสดงรายชื่อโฟลเดอร4วิดิโอที่ผู,ใช,งานได,สร,างไว,แล,ว ซึ่งหากผู,ใช,งานมีโฟลเดอร4บนระบบหลาย ๆ 

โฟลเดอร4 ระบบก็จะแสดงรายชื่อโฟลเดอร4ทั้งหมดออกมา โดยผู,ใช,งานจะต,องเลือกว#าวิดิโอที่จะ

อัพโหลดข้ึน Cloud Server น้ัน ต,องการอัพโหลดเข,าโฟลเดอร4ไหน 

10. ปุ{มสำหรับสร,างโฟลเดอร4เพ่ิม 

11. ปุ{มสำหรับเพิ่มวิดิโอเข,าโฟลเดอร4 (จะต,องเลือกโฟลเดอร4จากด,านซ,ายก#อน ซึ่งหากผู,ใช,งานยังไม#

เคยสร,างโฟลเดอร4ใด ๆ ปุ{มเพ่ิมวิดิโอเข,าโฟลเดอร4จะไม#แสดง) 

12. ปุ{มสำหรับกดเพื่อดูเมนูย#อยของโฟลเดอร4วิดิโอ (จะต,องเลือกโฟลเดอร4จากด,านซ,ายก#อน ซึ่งหาก

ผู,ใช,งานยังไม#เคยสร,างโฟลเดอร4ใด ๆ ปุ{มเมนูย#อยจะไม#แสดง) 

ก#อนอื่น เริ่มจากการสร,างโฟลเดอร4เพิ่ม ให,คลิกที่ปุ{ม “สร,างโฟลเดอร4ใหม#” ในส#วนของหมายเลข (2) 

จากภาพด,านบน โดยเม่ือคลิกท่ีปุ{มน้ีเรียบร,อยแล,ว ระบบจะแสดงแบบฟอร4มให,กรอกช่ือโฟลเดอร4ดังภาพ 



 

 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั 

 5/353 หมู่ 6 ตาํบลบางเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10270  

E-mail: info@nister.co.th, Website: http://www.nister.co.th 

32 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

 
 

 โดยกรอกชื่อโฟลเดอร4ให,เรียบร,อย และคลิกปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพื่อยืนยันการสร,างโฟลเดอร4 จากน้ัน

ระบบจะแสดงช่ือโฟลเดอร4ใหม#ข้ึนมา ดังภาพ 

 

 
 จากภาพด,านบน จะพบว#ามีชื่อโฟลเดอร4ใหม#แสดงขึ้นมา พร,อมทั้งระบบจะทำการเลือกโฟลเดอร4ใหม#

ให,อัตโนมัติ ซ่ึงจะสังเกตได,จากด,านขวามือ ในโฟลเดอร4น้ีจะยังไม#มีวิดิโอใด ๆ เน่ืองจากเปKนโฟลเดอร4ท่ีเพ่ิงสร,าง

เสร็จ 

 ในขั้นตอนถัดไปคือการเพิ่มวิดิโอเข,าโฟลเดอร4 โดยการกดปุ{ม “เพิ่มวิดิโอใหม#” จากนั้นระบบจะแสดง

แบบฟอร4มสำหรับอัพโหลดวิดิโอข้ึนมา ดังภาพ 
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 ให,ผู,ใช,งานลากไฟล4วิดิโอจากคอมพิวเตอร4 หรือกดปุ{ม “Choose a file” เพ่ือเลือกไฟล4วิดิโอท่ีต,องการ

อัพโหลด และกำหนดช่ือวิดิโอท่ีต,องการ ตัวอย#างเช#น 

 

 
 

 คลิกปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพื่อยืนยันการอัพโหลดวิดิโอเข,าโฟลเดอร4 จากนั้นระบบจะแสดงวิดิโอที่เพิ่งอัพ

โหลดเข,าไปในโฟลเดอร4น้ี ดังภาพ 
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 ในรายการวิดิโอแต#ละวิดิโอ จะประกอบด,วยทั้งหมด 6 ส#วนด,วยกันประกอบด,วย แสดงภาพตัวอย#าง

วิดิโอท่ีอัพโหลดเข,าไป, ช่ือวิดิโอ, ปุ{มลัดสำหรับ สร,างแคมเปญจากวิดิโอ, การแก,ไขวิดิโอ, การรับลิงค4ของวิดิโอ, 

การลบวิดิโอ 

ซึ่งก#อนที่เราจะไปวิธีการจัดการวิดิโอนั้น เราจะไปดูวิธีการจัดการโฟลเดอร4วิดิโอเพิ่มเติมก#อน โดยจะ

เหลือการทำงานหลัก ๆ 2 ส#วนด,วยกันดังภาพ 

 

 
 จากภาพด,านบน เม่ือคลิกท่ีปุ{มเมนูย#อย ในส#วนหมายเลข (1) ระบบจะแสดง Popup รายการเมนูย#อย

ขึ้นมา ประกอบด,วย การแก,ไขชื่อโฟลเดอร4 (ในส#วนหมายเลข (2)) และการลบโฟลเดอร4 (ในส#วนหมายเลข (3)) 

ซ่ึงการลบโฟลเดอร4วิดิโอออกน้ัน ผู,ใช,งานจะต,องตรวจสอบให,แน#ใจว#าไม#มีแคมเปญโฆษณาไหนท่ีกำลังใช,งานวิดิ

โอท่ีอยู#ในโฟลเดอร4น้ีอยู# มิฉะน้ันระบบจะไม#ยอมให,ผู,ใช,งานลบโฟลเดอร4ออก 
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การจัดการวิดิโอในโฟลเดอร0 

 หลังจากเราได,เรียนรู,วิธีการจัดการโฟลเดอร4เรียบร,อยแล,ว ส#วนถัดมาคือการจัดการวิดิโอในโฟลเดอร4

ซ่ึงจะประกอบด,วยองค4ประกอบท้ังหมด 6 ส#วนด,วยกัน (ดังท่ีได,อธิบายไว,ในหัวข,อท่ีแล,วเบ้ืองต,น) ดังภาพ 

 

 
 

 ในรายการวิดิโอแต#ละรายการ จะประกอบด,วยท้ังหมด 6 ส#วนด,วยกันดังน้ี 

11. รูปภาพตัวอย#างจากวิดิโอท่ีอัพโหลดเข,าไป 

12. ช่ือวิดิโอ 

13. ปุ{มลัดสำหรับ สร,างแคมเปญจากวิดิโอนี้ (กรณีที่เราต,องการสร,างแคมเปญให,แสดงผลแค#วิดิโอน้ี

วิดิโอเดียว) 

14. ปุ{มสำหรับแก,ไขวิดิโอ 

15. ปุ{มสำหรับรับลิงค4ของวิดิโอ 

16. ปุ{มสำหรับลบวิดิโอ 
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การสร;างแคมเปญจากวิดิโอ 

เริ่มจากปุ{มลัดสำหรับ “สร,างแคมเปญจากวิดิโอน้ี” จะใช,เมื่อผู,ใช,งานต,องการใช,วิดิโอเฉพาะวิดิโอน้ี

นำไปสร,างแคมเปญเพ่ือแสดงผลบนจอ Digital Signage โดยเม่ือคลิกท่ีปุ{มน้ี ระบบจะแสดงแบบฟอร4มดังภาพ 

 

 
  

 จากภาพด,านบนจะพบว#าแบบฟอร4มน้ีประกอบไปด,วย 3 ข้ันตอนด,วยกัน 

 เริ่มจากขั้นตอนท่ี 1 คือการเลือกโฟลเดอร4ของแคมเปญที่ต,องการสร,าง จากนั้นให,ตั้งชื่อแคมเปญใหม#

น้ีในส#วนของหมายเลข (1) และกดปุ{มถัดไป ในส#วนของหมายเลข (2) จะพบกับหน,าจอข้ันตอนท่ี 2 ดังภาพ 

 

 
 

 ขั้นตอนท่ี 2 นี้เปKนขั้นตอนสำหรับกำหนดว#าต,องการให,แคมเปญนี้แสดงผลในลักษณะแนวนอนหรือ

แนวต้ัง หรือเปKนจัตุรัส จากน้ันเม่ือเลือกเรียบร,อยแล,วให,คลิกปุ{ม “ถัดไป” เพ่ือไปยังข้ันตอนท่ี 3 ดังภาพ 
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 จากขั ้นตอนท่ี 2 สมมติว#าเลือกเปKนจอลักษณะแนวนอน เมื ่อมาถึงขั ้นตอนท่ี 3 ระบบจะแสดง

อัตราส#วนของหน,าจอที่มีอยู#ให,ผู,ใช,งานได,เลือกให,ตรงกับอัตราส#วนของจอทีวีที่ผู,ใช,งานติดตั้ง (โดยปกติแล,ว

อัตราส#วนจะเปKน 16:9 สำหรับแนวนอน และ 9:16 สำหรับแนวต้ัง)  

 เม่ือเลือกเรียบร,อยแล,วให,คลิกปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพ่ือยืนยันการสร,างแคมเปญจากวิดิโอน้ี 
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การแก;ไขวิดิโอ 

 ในกรณีที่ผู,ใช,งานต,องการแก,ไขวิดิโอ และชื่อวิดิโอ สามารถทำได,โดยการคลิกที่ปุ{ม “แก,ไข” (ไอคอน

ดินสอ) ดังภาพ 

 

 
 

 จากน้ันระบบจะนำพาผู,ใช,งานไปยังหน,าจอแบบฟอร4มการแก,ไขวิดิโอ ดังภาพ 

 

 
 

 โดยผู,ใช,งานสามารถลากไฟล4วิดิโอจากคอมพิวเตอร4มาแทนที่วิดิโอเดิม และแก,ไขชื่อวิดิโอที่ต,องการได, 

จากน้ันให,กดปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพ่ือยืนยันการแก,ไขวิดิโอ 

 

 

 



 

 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั 

 5/353 หมู่ 6 ตาํบลบางเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10270  

E-mail: info@nister.co.th, Website: http://www.nister.co.th 

39 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

การลบวิดิโอ 

 การลบวิดิโอออกจากระบบ ก#อนอื่นผู,ใช,งานจะต,องมั่นใจว#าวิดิโอที่จะลบนั้นไม#ได,ถูกใช,งานโดย

แคมเปญโฆษณาตัวไหน ๆ อีกต#อไป มิฉะน้ันระบบจะไม#ยอมให,ลบออก 

 ซ่ึงการลบวิดิโอออกจากระบบ ให,คลิกท่ีปุ{ม กากบาท ดังภาพ 

 

 
 

 จากนั้นระบบจะมีข,อความแจ,งเตือนสอบถามผู,ใช,งานเพ่ือยืนยันการลบวิดิโอ หากยืนยัน วิดิโอจะถูก

ลบออกจากระบบทันที และไม#สามารถกู,คืนกลับมาได, 
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การจัดการวิดิโอเพลย0ลิสต0 (Video Playlist) 

 

 วดิโิอเพลย์ลสิต์คือการจดัเรียงวดิโิอมากกวา่ 1 วิดโิอ เพื<อให้ Digital Signage Player เลน่วิดโิอตามลาํดบัที<

กําหนดไว้ โดยก่อนที<จะสามารถจดัการวิดโิอเพลย์ลสิต์ได้นั Iน ผู้ ใช้งานจะต้องมีวิดโิอในระบบก่อน โดยสามารถดวูิธีการ

จดัการวดิโิอ (Video) หรือวิธีการอพัโหลดวิดโิอเข้าระบบได้จากหวัข้อ “การจดัการวิดโิอ (Video)”  

 วิธีเข้าสูร่ะบบการจดัการวิดโิอเพลย์ลสิต์ ให้ไปที<เมน ู“วดิโิอเพลย์ลสิต์” หรือ “Video Playlist” ดงัภาพ 

 

จากภาพด,านบนจะพบว#าหลังจากคลิกเข,ามาที่เมนู “วิดิโอเพลย์ลิสต์” หรือ “Video Playlist” จะพบ

หน,าจอสำหรับการจัดการวิดิโอเพลย4ลิสต4 ซึ ่งจะแบ#งออกเปKนทั้งหมด 2 ส#วนด,วยกัน ประกอบด,วย ส#วน

หมายเลข (1) เปKนส#วนของการจัดการรายการเพลย4ลิสต4 และส#วนหมายเลข (2) เปKนส#วนของการจัดการวิดิโอ

ในเพลย4ลิสต4ท่ีเลือก 
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การจัดการเพลย0ลิสต0 

 การจัดการเพลย4ลิสต4 เปรียบเสมือนการจัดกลุ#มให,กับวิดิโอท่ีเราต,องการสร,างเพลย4ลิสต4น่ันเอง โดยเรา

สามารถกำหนดช่ือเพลย4ลิสต4ได,ตามต,องการ ซ่ึงในส#วนของเพลย4ลิสต4จะประกอบด,วยด,วยส#วนต#าง ๆ ดังน้ี 

 

 
 

13. แสดงรายชื่อเพลย4ลิสต4ที่ผู,ใช,งานได,สร,างไว,แล,ว ซึ่งหากผู,ใช,งานมีเพลย4ลิสต4บนระบบหลาย ๆ 

รายการ ระบบก็จะแสดงรายชื่อเพลย4ลิสต4ทั้งหมดออกมา โดยผู,ใช,งานจะต,องเลือกว#าวิดิโอท่ี

ต,องการใส#ในเพลย4ลิสต4น้ัน ต,องการใส#เข,าเพลย4ลิสต4ไหน 

14. ปุ{มสำหรับสร,างเพลย4ลิสต4เพ่ิม 

15. ปุ{มสำหรับเพิ่มวิดิโอเข,าเพลย4ลิสต4 (จะต,องเลือกเพลย4ลิสต4จากด,านซ,ายก#อน ซึ่งหากผู,ใช,งานยังไม#

เคยสร,างเพลย4ลิสต4ใด ๆ ปุ{มเพ่ิมวิดิโอเข,าเพลย4ลิสต4จะไม#แสดง) 

16. ปุ{มสำหรับกดเพื่อดูเมนูย#อยของเพลย4ลิสต4 (จะต,องเลือกเพลย4ลิสต4จากด,านซ,ายก#อน ซึ่งหาก

ผู,ใช,งานยังไม#เคยสร,างเพลย4ลิสต4ใด ๆ ปุ{มเมนูย#อยจะไม#แสดง) 

17. สรุปจำนวนวิดิโอท่ีถูกเพ่ิมเข,ามาในเพลย4ลิสต4 

18. สรุประยะเวลารวมท้ังหมดของวิดิโอท่ีถูกเพ่ิมเข,ามาในเพลย4ลิสต4 

ก#อนอื่น เริ่มจากการสร,างเพลย4ลิสต4เพ่ิม ให,คลิกท่ีปุ{ม “สร,างเพลย4ลิสต4ใหม#” ในส#วนของหมายเลข (2) 

จากภาพด,านบน โดยเม่ือคลิกท่ีปุ{มน้ีเรียบร,อยแล,ว ระบบจะแสดงแบบฟอร4มให,กรอกเพลย4ลิสต4ดังภาพ 

 



 

 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั 

 5/353 หมู่ 6 ตาํบลบางเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10270  

E-mail: info@nister.co.th, Website: http://www.nister.co.th 

42 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

 
 

 โดยกรอกชื่อเพลย4ลิสต4ให,เรียบร,อย และคลิกปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพื่อยืนยันการสร,างเพลย4ลิสต4 จากน้ัน

ระบบจะแสดงช่ือเพลย4ลิสต4ใหม#ข้ึนมา ดังภาพ 

 

 
 จากภาพด,านบน จะพบว#ามีช่ือเพลย4ลิสต4ใหม#แสดงข้ึนมา พร,อมท้ังระบบจะทำการเลือกเพลย4ลิสต4ใหม#

ให,อัตโนมัติ ซึ่งจะสังเกตได,จากด,านขวามือ ในเพลย4ลิสต4นี้จะยังไม#มีวิดิโอใด ๆ เนื่องจากเปKนเพลย4ลิสต4ที่เพ่ิง

สร,างเสร็จ 

 ในขั้นตอนถัดไปคือการเพิ่มวิดิโอเข,าเพลย4ลิสต4 โดยการกดปุ{ม “เพิ่มวิดิโอเข,าเพลย4ลิสต4” จากน้ัน

ระบบจะแสดงโฟลเดอร4วิดิโอ (Video) ที่เราได,จัดการในส#วนของ “การจัดการวิดิโอ (Video)” ขึ้นมาให,เลือก 

ดังภาพ 
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 จากนั้นหากผู,ใช,งานต,องการใส#วิดิโอไหนเข,าสู#เพลย4ลิสต4 ให,คลิกที่ปุ{มเครื่องหมาย “ถูก” ด,านหลัง

รายการวิดิโอนั้น ๆ และเมื่อหลังจากเลือกวิดิโอเข,าเพลย4ลิสต4เรียบร,อยแล,ว กลับมายังหน,าจอการจัดการเพลย4

ลิสต4 จะพบว#าในเพลย4ลิสต4ท่ีเลือก จะมีวิดิโอท่ีเราใส#เข,ามาแล,ว ดังภาพ 

 
 

 ซ่ึงวิดิโอท่ีใส#เข,ามาในเพลย4ลิสต4แต#ละรายการน้ัน เราสามารถจัดเรียงลำดับใหม# และนำวิดิโอออกจาก

เพลย4ลิสต4ได, โดยจะอธิบายวิธีการใช,งานในหัวข,อถัดไป 

ก#อนท่ีเราจะไปวิธีการจัดการวิดิโอในเพลย4ลิสต4น้ัน เราจะไปดูวิธีการจัดการเพลย4ลิสต4เพ่ิมเติมก#อน 

โดยจะเหลือการทำงานหลัก ๆ 4 ส#วนด,วยกันดังภาพ 
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 จากภาพด,านบน เม่ือคลิกท่ีปุ{มเมนูย#อย ในส#วนหมายเลข (1) ระบบจะแสดง Popup รายการเมนูย#อย

ขึ้นมา ประกอบด,วย การแก,ไขชื่อเพลย4ลิสต4 (ในส#วนหมายเลข (2)) และการลบเพลย4ลิสต4 (ในส#วนหมายเลข 

(3)) ซึ่งการลบเพลย4ลิสต4ออกนั้น ผู,ใช,งานจะต,องตรวจสอบให,แน#ใจว#าไม#มีแคมเปญโฆษณาไหนที่กำลังใช,งาน

เพลย4ลิสต4นี้อยู# มิฉะนั้นระบบจะไม#ยอมให,ผู,ใช,งานลบเพลย4ลิสต4ออก และการคัดลอกเพลย4ลิสต4 ในส#วนของ

หมายเลข (4)  
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การคัดลอกเพลย0ลิสต0 

การคัดลอกเพลย4ลิสต4คือการสร,างเพลย4ลิสต4ใหม# โดยการคัดลอกรายการวิดิโอที่อยู#ในเพลย4ลิสต4น้ัน

เข,ามาอยู#ในเพลย4ลิสต4ใหม#ด,วย ซ่ึงวิธีการคัดลอกเพลย4ลิสต4เร่ิมต,นโดยคลิกท่ีเมนูคัดลอกเพลย4ลิสต4  

 

 
 

จากน้ันระบบจะแสดงแบบฟอร4มให,กรอกช่ือเพลย4ลิสต4ใหม#ดังภาพ 

 

 
 

 เมื่อกรอกชื่อเพลย4ลิสต4ใหม#เรียบร,อยแล,ว ให,กดปุ{ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการคัดลอกเพลย4ลิสต4 ระบบ

จะทำการสร,างเพลย4ลิสต4ใหม# โดยคัดลอกรายการวิดิโอท่ีอยู#ในเพลย4ลิสต4น้ัน ๆ มาด,วย ดังภาพ 
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 จะพบว#าในส#วนของหมายเลข (1) จะเปKนชื่อเพลย4ลิสต4ใหม# และในส#วนของหมายเลข (2) จะเปKน

รายการวิดิโอท่ีถูกคัดลอกเข,ามา 
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การสร;างแคมเปญจากเพลย0ลิสต0 

 ในกรณีที่ผู,ใช,งานต,องการสั่งสร,างแคมเปญโฆษณาจากเพลย4ลิสต4 สามารถทำได,ง#าย ๆ โดยการคลิก

เมนูย#อย “สร,างแคมเปญจากเพลย4ลิสต4น้ี” ดังภาพ 

 

 
 

โดยระบบจะแสดงแบบฟอร4มการสร,างแคมเปญจากเพลย4ลิสต4น้ีข้ึนมาดังภาพ 

 

 
 

 ให,เลือกโฟลเดอร4ของแคมเปญที่ต,องการสร,างแคมเปญใหม#เข,าไป จากนั้นกรอกชื่อแคมเปญในส#วน

ของหมายเลข (1) และกดปุ{มถัดไปเพ่ือไปยังข้ันตอนท่ี 2  
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 ในขั้นตอนท่ี 2 จะเปKนการเลือกลักษณะของหน,าจอทีวีที่ติดตั้ง ว#าต,องการแสดงผลแนวตั้ง แนวนอน 

หรือจัตุรัส เม่ือเลือกเรียบร,อยแล,วให,คลิกปุ{ม “ถัดไป” เพ่ือไปยังข้ันตอนท่ี 3 

 

 
  

 ขั้นตอนท่ี 3 จะเปKนการเลือกอัตราส#วนของหน,าจอ ซึ่งจะสัมพันธ4กับลักษณะหน,าจอที่เราได,เลือกไว,ใน

ขั้นตอนที่ 2 (อัตราส#วนมาตรฐานของจอทีวีในแนวนอนคือ 16:9 และแนวตั้งคือ 9:16) โดยเมื่อเลือกเสร็จ

เรียบร,อยแล,วให,คลิกปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพ่ือยืนยันการสร,างแคมเปญจากเพลย4ลิสต4น้ี 

 

 

 

 



 

 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั 

 5/353 หมู่ 6 ตาํบลบางเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10270  

E-mail: info@nister.co.th, Website: http://www.nister.co.th 

49 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

การจัดการวิดิโอในเพลย0ลิสต0 

 หลังจากเราได,เรียนรู,วิธีการจัดการเพลย4ลิสต4เรียบร,อยแล,ว ส#วนถัดมาคือการจัดการวิดิโอในเพลย4ลิสต4

ซ่ึงจะประกอบด,วยองค4ประกอบท้ังหมด 5 ส#วนด,วยกันดังภาพ 

 

 
 

 ในรายการไฟล4เสียงแต#ละรายการ จะประกอบด,วยท้ังหมด 5 ส#วนด,วยกันดังน้ี 

17. ลำดับของวิดิโอ 

18. รูปภาพตัวอย#างของวิดิโอ 

19. ช่ือวิดิโอ และระยะเวลาของวิดิโอ 

20. ปุ{มสำหรับนำวิดิโอออกจากเพลย4ลิสต4 

21. ปุ{มสำหรับจัดเรียงลำดับใหม# 
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การนำเอาวิดิโอออกจากเพลย0ลิสต0 

 ในกรณีที ่ผ ู ,ใช,งานต,องการนำวิดิโอใด ๆ ออกจากเพลย4ลิสต4 สามารถทำได,โดยการคลิกที ่ปุ{ม 

“กากบาท” ดังภาพ 

 

 
 

 เม่ือคลิกเรียบร,อยแล,ว ระบบจะแจ,งเตือนข,อความให,ผู,ใช,งานยืนยันการนำเอาวิดิโอออกจากเพลย4ลิสต4 

 

 
 

 เม่ือยืนยันการลบเรียบร,อยแล,ว ผู,ใช,งานจะพบว#าวิดิโอน้ัน ๆ จะไม#อยู#ในเพลย4ลิสต4อีกต#อไป 
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การจัดเรียงลำดับวิดิโอ 

วิดิโอเพลย4ลิสต4เปKนฟ�งก4ชันที่ใช,สำหรับแสดงผลวิดิโอตามลำดับที่จัดการไว, ซึ่งในบางครั้งผู,ใช,งานอาจ

ต,องการจัดเรียงลำดับวิดิโอใหม# โดยวิธีการจัดเรียงลำดับวิดิโอใหม#ทำได, 2 ช#องทางดังน้ี 

 

 
 

 ในส#วนของหมายเลข (1) ที่เปKนตัวเลขบอกลำดับของวิดิโอ ผู,ใช,งานสามารถคลิกที่ปุ {มนั้น ๆ เพ่ือ

เปล่ียนลำดับของวิดิโอได, เช#น  

 

 
 

 จากภาพด,านบน ในส#วนของหมายเลข (1) ให,เลือกลำดับวิดิโอใหม#ที่ต,องการย,ายวิดิโอ และกดปุ{ม 

“ยืนยัน” เพ่ือบันทึกการย,ายลำดับวิดิโอ 

 นอกจากการย,ายลำดับวิดิโอในวิธีนี้แล,ว ยังมีอีกหนึ่งวิธีคือการคลิกปุ{ม “A-Z” ในแต#ละรายการวิดิโอ

ค,างไว,แล,วลากไปยังตำแหน#งท่ีต,องการ ซ่ึงปุ{ม “A-Z” จะแสดงอยู#ด,านขวามือดังภาพ 
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 ตัวอย#างเช#น หากต,องการย,ายลำดับวิดิโอจากวิดิโอท่ี 1 ไปยังลำดับท่ี 2 ให,คลิกท่ีไอคอน (ที่ลูกศรช้ี

ตามภาพด,านบน) ค,างไว,ในรายการวิดิโอที่ต,องการจัดเรียงใหม# จากนั้นลากไปยังตำแหน#งที่ต,องการแก,ไข ดัง

ภาพ 

 

 
 

 จากภาพด,านบน จะพบว#าลำดับของวิดิโอได,สลับกันเรียบร,อยแล,ว  
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การจัดการภาพเคลื่อนไหว (Gif animation) 

 

 การจัดการภาพเคล่ือนไหว (Gif animation) จะมีลักษณะเหมือนกับการจัดการรูปภาพ (Gallery) น่ัน

คือ จะมีผู,ใช,งานสามารถสร,างโฟลเดอร4ให,กับภาพเคล่ือนไหว เพ่ือจัดกลุ#มหรือจัดหมวดหมู#ให,กับ

ภาพเคล่ือนไหวท่ีอัพโหลดเข,าไปได, โดยก#อนอ่ืนจะต,องเข,าสู#เมนู “ภาพเคล่ือนไหว (Gif)” หรือ “Gif 

animation” จากเมนูด,านซ,ายมือ จะพบกับหน,าจอดังน้ี 

 

 
 

 จากภาพด,านบนจะพบว#าหลังจากคลิกเข,ามาที่เมนู “ภาพเคลื่อนไหว (Gif)” หรือ “Gif animation” 

จะพบหน,าจอสำหรับการจัดการภาพเคลื่อนไหว ซึ่งจะแบ#งออกเปKนทั้งหมด 2 ส#วนด,วยกัน ประกอบด,วย ส#วน

หมายเลข (1) เปKนส#วนของการจัดการโฟลเดอร4ภาพเคล่ือนไหว และส#วนหมายเลข (2) เปKนส#วนของการจัดการ

ภาพเคล่ือนไหวในโฟลเดอร4ท่ีเลือก 
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การจัดการโฟลเดอร0ภาพเคล่ือนไหว 

 การจัดการโฟลเดอร4ภาพเคลื่อนไหว เปรียบเสมือนการจัดกลุ#ม หรือจัดหมวดหมู#ให,กับภาพเคลื่อนไหว

ที่เราต,องการอัพโหลดเข,าไปบน Cloud Server นั่นเอง ซึ่งจะช#วยให,เราสามารถค,นหาภาพที่ต,องการใช,งานได,

ง#ายย่ิงข้ึน เม่ือทำการออกแบบแคมเปญโฆษณาต#าง ๆ โดยในส#วนของโฟลเดอร4ภาพเคล่ือนไหวจะประกอบด,วย

ด,วยส#วนต#าง ๆ ดังน้ี 

 

 
 

19. แสดงรายชื่อโฟลเดอร4ภาพเคลื่อนไหวที่ผู,ใช,งานได,สร,างไว,แล,ว ซึ่งหากผู,ใช,งานมีโฟลเดอร4บน

ระบบหลาย ๆ โฟลเดอร4 ระบบก็จะแสดงรายชื่อโฟลเดอร4ทั้งหมดออกมา โดยผู,ใช,งานจะต,อง

เลือกว#าภาพเคล่ือนไหวท่ีจะอัพโหลดข้ึน Cloud Server น้ัน ต,องการอัพโหลดเข,าโฟลเดอร4ไหน 

20. ปุ{มสำหรับสร,างโฟลเดอร4เพ่ิม 

21. ปุ{มสำหรับเพิ่มภาพเคลื่อนไหวเข,าโฟลเดอร4 (จะต,องเลือกโฟลเดอร4จากด,านซ,ายก#อน ซึ่งหาก

ผู,ใช,งานยังไม#เคยสร,างโฟลเดอร4ใด ๆ ปุ{มเพิ่มภาพเคลื่อนไหว Gif animation เข,าโฟลเดอร4จะไม#

แสดง) 

22. ปุ{มสำหรับกดเพื่อดูเมนูย#อยของโฟลเดอร4ภาพเคลื่อนไหว (จะต,องเลือกโฟลเดอร4จากด,านซ,าย

ก#อน ซ่ึงหากผู,ใช,งานยังไม#เคยสร,างโฟลเดอร4ใด ๆ ปุ{มเมนูย#อยจะไม#แสดง) 
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ก#อนอื่น เริ่มจากการสร,างโฟลเดอร4เพิ่ม ให,คลิกที่ปุ{ม “สร,างโฟลเดอร4ใหม#” ในส#วนของหมายเลข (2) 

จากภาพด,านบน โดยเม่ือคลิกท่ีปุ{มน้ีเรียบร,อยแล,ว ระบบจะแสดงแบบฟอร4มให,กรอกช่ือโฟลเดอร4ดังภาพ 

 

 
 

 โดยกรอกชื่อโฟลเดอร4ให,เรียบร,อย และคลิกปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพื่อยืนยันการสร,างโฟลเดอร4 จากน้ัน

ระบบจะแสดงช่ือโฟลเดอร4ใหม#ข้ึนมา ดังภาพ 

 

 
 จากภาพด,านบน จะพบว#ามีชื่อโฟลเดอร4ใหม#แสดงขึ้นมา พร,อมทั้งระบบจะทำการเลือกโฟลเดอร4ใหม#

ให,อัตโนมัติ ซ่ึงจะสังเกตได,จากด,านขวามือ ในโฟลเดอร4น้ีจะยังไม#มีภาพเคล่ือนไหวใด ๆ เน่ืองจากเปKนโฟลเดอร4

ท่ีเพ่ิงสร,างเสร็จ 

 ในขั้นตอนถัดไปคือการเพิ่มภาพเคลื่อนไหวเข,าโฟลเดอร4 โดยการกดปุ{ม “เพิ่ม Gif แอนิเมชั่นใหม#” 

จากน้ันระบบจะแสดงแบบฟอร4มสำหรับอัพโหลดภาพเคล่ือนไหวข้ึนมา ดังภาพ 
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ให,ผู,ใช,งานลากไฟล4ภาพเคลื่อนไหวจากคอมพิวเตอร4 หรือกดปุ{ม “Choose a file” เพื่อเลือกไฟล4

ภาพเคล่ือนไหวท่ีต,องการอัพโหลด และกำหนดช่ือภาพเคล่ือนไหวท่ีต,องการ ตัวอย#างเช#น 

 

 
 

 คลิกปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพื่อยืนยันการอัพโหลดภาพเคลื่อนไหวเข,าโฟลเดอร4 จากนั้นระบบจะแสดง

ภาพเคล่ือนไหวท่ีเพ่ิงอัพโหลดเข,าไปในโฟลเดอร4น้ี ดังภาพ 
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 ในรายการภาพเคลื่อนไหวแต#ละภาพ จะประกอบด,วยทั้งหมด 6 ส#วนด,วยกันประกอบด,วย แสดง

ภาพเคลื่อนไหวที่อัพโหลดเข,าไป, ชื ่อภาพ, ปุ{มลัดสำหรับ สร,างแคมเปญจากภาพเคลื่อนไหว, การแก,ไข

ภาพเคล่ือนไหว, การรับลิงค4ของภาพเคล่ือนไหว, การลบภาพเคล่ือนไหว 

ซึ่งก#อนที่เราจะไปวิธีการจัดการภาพเคลื่อนไหวนั้น เราจะไปดูวิธีการจัดการโฟลเดอร4ภาพเคลื่อนไหว

เพ่ิมเติมก#อน โดยจะเหลือการทำงานหลัก ๆ 2 ส#วนด,วยกันดังภาพ 

 

 
 

 จากภาพด,านบน เม่ือคลิกท่ีปุ{มเมนูย#อย ในส#วนหมายเลข (1) ระบบจะแสดง Popup รายการเมนูย#อย

ขึ้นมา ประกอบด,วย การแก,ไขชื่อโฟลเดอร4 (ในส#วนหมายเลข (2)) และการลบโฟลเดอร4 (ในส#วนหมายเลข (3)) 

ซึ่งการลบโฟลเดอร4ภาพเคลื่อนไหวออกนั้น ผู,ใช,งานจะต,องตรวจสอบให,แน#ใจว#าไม#มีแคมเปญโฆษณาไหนท่ี

กำลังใช,งานภาพเคล่ือนไหวท่ีอยู#ในโฟลเดอร4น้ีอยู# มิฉะน้ันระบบจะไม#ยอมให,ผู,ใช,งานลบโฟลเดอร4ออก 
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การจัดการภาพเคล่ือนไหวในโฟลเดอร0 

 หลังจากเราได,เรียนรู,วิธีการจัดการโฟลเดอร4เรียบร,อยแล,ว ส#วนถัดมาคือการจัดการภาพเคลื่อนไหวใน

โฟลเดอร4ซึ่งจะประกอบด,วยองค4ประกอบทั้งหมด 6 ส#วนด,วยกัน (ดังที่ได,อธิบายไว,ในหัวข,อที่แล,วเบื้องต,น) ดัง

ภาพ 

 

 
 

 ในรายการภาพเคล่ือนไหวแต#ละรายการ จะประกอบด,วยท้ังหมด 6 ส#วนด,วยกันดังน้ี 

22. ภาพเคล่ือนไหวท่ีอัพโหลดเข,าไป 

23. ช่ือภาพเคล่ือนไหว 

24. ปุ{มลัดสำหรับ สร,างแคมเปญจากภาพเคลื่อนไหวนี้ (กรณีที่เราต,องการสร,างแคมเปญให,แสดงผล

แค#ภาพเคล่ือนไหวน้ีภาพเดียว) 

25. ปุ{มสำหรับแก,ไขภาพเคล่ือนไหว 

26. ปุ{มสำหรับรับลิงค4ของภาพเคล่ือนไหว 

27. ปุ{มสำหรับลบภาพเคล่ือนไหว 
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การสร;างแคมเปญจากภาพเคล่ือนไหว 

เริ่มจากปุ{มลัดสำหรับ “สร,างแคมเปญจาก Gif น้ี” จะใช,เมื่อผู,ใช,งานต,องการใช,ภาพเคลื่อนไหวเฉพาะ

ภาพนี้นำไปสร,างแคมเปญเพื่อแสดงผลบนจอ Digital Signage โดยเมื่อคลิกที่ปุ{มนี้ ระบบจะแสดงแบบฟอร4ม

ดังภาพ 

 

 
  

 จากภาพด,านบนจะพบว#าแบบฟอร4มน้ีประกอบไปด,วย 3 ข้ันตอนด,วยกัน 

 เริ่มจากขั้นตอนท่ี 1 คือการเลือกโฟลเดอร4ของแคมเปญที่ต,องการสร,าง จากนั้นให,ตั้งชื่อแคมเปญใหม#

น้ีในส#วนของหมายเลข (1) และกดปุ{มถัดไป ในส#วนของหมายเลข (2) จะพบกับหน,าจอข้ันตอนท่ี 2 ดังภาพ 
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 ขั้นตอนท่ี 2 นี้เปKนขั้นตอนสำหรับกำหนดว#าต,องการให,แคมเปญนี้แสดงผลในลักษณะแนวนอนหรือ

แนวต้ัง หรือเปKนจัตุรัส จากน้ันเม่ือเลือกเรียบร,อยแล,วให,คลิกปุ{ม “ถัดไป” เพ่ือไปยังข้ันตอนท่ี 3 ดังภาพ 

 

 
 

 จากขั ้นตอนท่ี 2 สมมติว#าเลือกเปKนจอลักษณะแนวนอน เมื ่อมาถึงขั ้นตอนท่ี 3 ระบบจะแสดง

อัตราส#วนของหน,าจอที่มีอยู#ให,ผู,ใช,งานได,เลือกให,ตรงกับอัตราส#วนของจอทีวีที่ผู,ใช,งานติดตั้ง (โดยปกติแล,ว

อัตราส#วนจะเปKน 16:9 สำหรับแนวนอน และ 9:16 สำหรับแนวต้ัง)  

 เม่ือเลือกเรียบร,อยแล,วให,คลิกปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพ่ือยืนยันการสร,างแคมเปญจากภาพเคล่ือนไหวน้ี 
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การแก;ไขภาพเคล่ือนไหว 

 ในกรณีที่ผู,ใช,งานต,องการแก,ไขภาพเคลื่อนไหว และชื่อภาพเคลื่อนไหว สามารถทำได,โดยการคลิกท่ี

ปุ{ม “แก,ไข” (ไอคอนดินสอ) ดังภาพ 

 

 
 

 จากน้ันระบบจะนำพาผู,ใช,งานไปยังหน,าจอแบบฟอร4มการแก,ไขภาพเคล่ือนไหว ดังภาพ 

 

 
 

 โดยผู ,ใช,งานสามารถลากไฟล4ภาพเคลื ่อนไหวจากคอมพิวเตอร4มาแทนที่ภาพเดิม และแก,ไขช่ือ

ภาพเคล่ือนไหวท่ีต,องการได, จากน้ันให,กดปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพ่ือยืนยันการแก,ไขภาพเคล่ือนไหว 
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การลบภาพเคล่ือนไหว 

 การลบภาพเคลื่อนไหวออกจากระบบ ก#อนอื่นผู,ใช,งานจะต,องมั่นใจว#าภาพเคลื่อนไหวที่จะลบนั้นไม#ได,

ถูกใช,งานโดยแคมเปญโฆษณาตัวไหน ๆ อีกต#อไป มิฉะน้ันระบบจะไม#ยอมให,ลบออก 

 ซ่ึงการลบภาพเคล่ือนไหวออกจากระบบ ให,คลิกท่ีปุ{ม กากบาท ดังภาพ 

 

 
 

 จากนั้นระบบจะมีข,อความแจ,งเตือนสอบถามผู,ใช,งานเพื่อยืนยันการลบภาพเคลื่อนไหว หากยืนยัน 

ภาพเคล่ือนไหวจะถูกลบออกจากระบบทันที และไม#สามารถกู,คืนกลับมาได, 
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เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

การจัดการไฟล0เสียง (Audio) 

 

 การจัดการไฟล4เสียง (Audio) จะมีลักษณะเหมือนกับการจัดการรูปภาพ (Gallery) น่ันคือ จะมีผู,ใช,งาน

สามารถสร,างโฟลเดอร4ให,กับไฟล4เสียง เพ่ือจัดกลุ#มหรือจัดหมวดหมู#ให,กับไฟล4เสียงท่ีอัพโหลดเข,าไปได, โดยก#อน

อ่ืนจะต,องเข,าสู#เมนู “ไฟล4เสียง” หรือ “Audio” จากเมนูด,านซ,ายมือ จะพบกับหน,าจอดังน้ี 

 

 
 

 จากภาพด,านบนจะพบว#าหลังจากคลิกเข,ามาท่ีเมนู “ไฟล4เสียง” หรือ “Audio” จะพบหน,าจอสำหรับ

การจัดการไฟล4เสียง ซึ่งจะแบ#งออกเปKนทั้งหมด 2 ส#วนด,วยกัน ประกอบด,วย ส#วนหมายเลข (1) เปKนส#วนของ

การจัดการโฟลเดอร4ไฟล4เสียง และส#วนหมายเลข (2) เปKนส#วนของการจัดการไฟล4เสียงในโฟลเดอร4ท่ีเลือก 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

การจัดการโฟลเดอร0ไฟล0เสียง 

 การจัดการโฟลเดอร4ไฟล4เสียง เปรียบเสมือนการจัดกลุ#ม หรือจัดหมวดหมู#ให,กับไฟล4เสียงท่ีเราต,องการ

อัพโหลดเข,าไปบน Cloud Server น่ันเอง ซ่ึงจะช#วยให,เราสามารถค,นหาไฟล4เสียงท่ีต,องการใช,งานได,ง#ายย่ิงข้ึน 

เมื่อทำการออกแบบแคมเปญโฆษณาต#าง ๆ โดยในส#วนของโฟลเดอร4ไฟล4เสียงจะประกอบด,วยด,วยส#วนต#าง ๆ 

ดังน้ี 

 

 
 

23. แสดงรายชื่อโฟลเดอร4ไฟล4เสียงที่ผู,ใช,งานได,สร,างไว,แล,ว ซึ่งหากผู,ใช,งานมีโฟลเดอร4บนระบบหลาย 

ๆ โฟลเดอร4 ระบบก็จะแสดงรายชื่อโฟลเดอร4ทั้งหมดออกมา โดยผู,ใช,งานจะต,องเลือกว#าไฟล4เสียง

ท่ีจะอัพโหลดข้ึน Cloud Server น้ัน ต,องการอัพโหลดเข,าโฟลเดอร4ไหน 

24. ปุ{มสำหรับสร,างโฟลเดอร4เพ่ิม 

25. ปุ{มสำหรับเพิ่มไฟล4เสียงเข,าโฟลเดอร4 (จะต,องเลือกโฟลเดอร4จากด,านซ,ายก#อน ซึ่งหากผู,ใช,งานยัง

ไม#เคยสร,างโฟลเดอร4ใด ๆ ปุ{มเพ่ิมไฟล4เสียงเข,าโฟลเดอร4จะไม#แสดง) 

26. ปุ{มสำหรับกดเพื่อดูเมนูย#อยของโฟลเดอร4ไฟล4เสียง (จะต,องเลือกโฟลเดอร4จากด,านซ,ายก#อน ซ่ึง

หากผู,ใช,งานยังไม#เคยสร,างโฟลเดอร4ใด ๆ ปุ{มเมนูย#อยจะไม#แสดง) 

ก#อนอื่น เริ่มจากการสร,างโฟลเดอร4เพิ่ม ให,คลิกที่ปุ{ม “สร,างโฟลเดอร4ใหม#” ในส#วนของหมายเลข (2) 

จากภาพด,านบน โดยเม่ือคลิกท่ีปุ{มน้ีเรียบร,อยแล,ว ระบบจะแสดงแบบฟอร4มให,กรอกช่ือโฟลเดอร4ดังภาพ 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

 
 

 โดยกรอกชื่อโฟลเดอร4ให,เรียบร,อย และคลิกปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพื่อยืนยันการสร,างโฟลเดอร4 จากน้ัน

ระบบจะแสดงช่ือโฟลเดอร4ใหม#ข้ึนมา ดังภาพ 

 

 
 จากภาพด,านบน จะพบว#ามีชื่อโฟลเดอร4ใหม#แสดงขึ้นมา พร,อมทั้งระบบจะทำการเลือกโฟลเดอร4ใหม#

ให,อัตโนมัติ ซึ่งจะสังเกตได,จากด,านขวามือ ในโฟลเดอร4นี้จะยังไม#มีไฟล4เสียงใด ๆ เนื่องจากเปKนโฟลเดอร4ที่เพ่ิง

สร,างเสร็จ 

 ในขั้นตอนถัดไปคือการเพิ่มไฟล4เสียงเข,าโฟลเดอร4 โดยการกดปุ{ม “เพิ่มไฟล4เสียงใหม#” จากนั้นระบบ

จะแสดงแบบฟอร4มสำหรับอัพโหลดไฟล4เสียงข้ึนมา ดังภาพ 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

 
 

 ให,ผู,ใช,งานลากไฟล4เสียงจากคอมพิวเตอร4 หรือกดปุ{ม “Choose a file” เพื่อเลือกไฟล4เสียงที่ต,องการ

อัพโหลด และกำหนดช่ือไฟล4เสียงท่ีต,องการ ตัวอย#างเช#น 

 

 
 

 คลิกปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพื่อยืนยันการอัพโหลดไฟล4เสียงเข,าโฟลเดอร4 จากนั้นระบบจะแสดงไฟล4เสียงท่ี

เพ่ิงอัพโหลดเข,าไปในโฟลเดอร4น้ี ดังภาพ 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

 
 

 ในรายการไฟล4เสียงแต#ละรายการ จะประกอบด,วยทั้งหมด 5 ส#วนด,วยกันประกอบด,วย ชื่อไฟล4เสียง, 

การแก,ไขไฟล4เสียง, การรับลิงค4ของไฟล4เสียง, การลบไฟล4เสียง 

ซึ่งก#อนที่เราจะไปวิธีการจัดการไฟล4เสียงนั้น เราจะไปดูวิธีการจัดการโฟลเดอร4ไฟล4เสียงเพิ่มเติมก#อน 

โดยจะเหลือการทำงานหลัก ๆ 2 ส#วนด,วยกันดังภาพ 

 

 
 จากภาพด,านบน เม่ือคลิกท่ีปุ{มเมนูย#อย ในส#วนหมายเลข (1) ระบบจะแสดง Popup รายการเมนูย#อย

ขึ้นมา ประกอบด,วย การแก,ไขชื่อโฟลเดอร4 (ในส#วนหมายเลข (2)) และการลบโฟลเดอร4 (ในส#วนหมายเลข (3)) 

ซึ่งการลบโฟลเดอร4ไฟล4เสียงออกนั้น ผู,ใช,งานจะต,องตรวจสอบให,แน#ใจว#าไม#มีแคมเปญโฆษณาไหนที่กำลังใช,

งานไฟล4เสียงท่ีอยู#ในโฟลเดอร4น้ีอยู# มิฉะน้ันระบบจะไม#ยอมให,ผู,ใช,งานลบโฟลเดอร4ออก 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

การจัดการไฟล0เสียงในโฟลเดอร0 

 หลังจากเราได,เรียนรู,วิธีการจัดการโฟลเดอร4เรียบร,อยแล,ว ส#วนถัดมาคือการจัดการไฟล4เสียงใน

โฟลเดอร4ซึ่งจะประกอบด,วยองค4ประกอบทั้งหมด 4 ส#วนด,วยกัน (ดังที่ได,อธิบายไว,ในหัวข,อที่แล,วเบื้องต,น) ดัง

ภาพ 

 

 
 

 ในรายการไฟล4เสียงแต#ละรายการ จะประกอบด,วยท้ังหมด 4 ส#วนด,วยกันดังน้ี 

28. ช่ือไฟล4เสียง 

29. ปุ{มสำหรับแก,ไขไฟล4เสียง 

30. ปุ{มสำหรับรับลิงค4ของไฟล4เสียง 

31. ปุ{มสำหรับลบไฟล4เสียง 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

การแก;ไขไฟล0เสียง 

 ในกรณีที่ผู,ใช,งานต,องการแก,ไขไฟล4เสียง และชื่อไฟล4เสียง สามารถทำได,โดยการคลิกที่ปุ{ม “แก,ไข” 

(ไอคอนดินสอ) ดังภาพ 

 

 
 

 จากน้ันระบบจะนำพาผู,ใช,งานไปยังหน,าจอแบบฟอร4มการแก,ไขไฟล4เสียง ดังภาพ 

 

 
 

 โดยผู,ใช,งานสามารถลากไฟล4เสียงจากคอมพิวเตอร4มาแทนที่ไฟล4เสียงเดิม และแก,ไขชื่อไฟล4เสียงท่ี

ต,องการได, จากน้ันให,กดปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพ่ือยืนยันการแก,ไขไฟล4เสียง 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

การลบไฟล0เสียง 

 การลบไฟล4เสียงออกจากระบบ ก#อนอ่ืนผู,ใช,งานจะต,องม่ันใจว#าไฟล4เสียงท่ีจะลบน้ันไม#ได,ถูกใช,งานโดย

แคมเปญโฆษณาตัวไหน ๆ อีกต#อไป มิฉะน้ันระบบจะไม#ยอมให,ลบออก 

 ซ่ึงการลบไฟล4เสียงออกจากระบบ ให,คลิกท่ีปุ{ม กากบาท ดังภาพ 

 

 
 

 จากนั้นระบบจะมีข,อความแจ,งเตือนสอบถามผู,ใช,งานเพื่อยืนยันการลบไฟล4เสียง หากยืนยัน ไฟล4เสียง

จะถูกลบออกจากระบบทันที และไม#สามารถกู,คืนกลับมาได, 

  



 

 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั 

 5/353 หมู่ 6 ตาํบลบางเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10270  

E-mail: info@nister.co.th, Website: http://www.nister.co.th 

71 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

การจัดการฟอนต0 (Font) 

 

 โดยปกติแล,ว ระบบ SignMate จะจัดเตรียม Font (ฟอนต4) ให,ผู,ใช,ได,เลือกใช, 12 รูปแบบ แต#ในกรณี

ท่ีผู,ใช,งานต,องการท่ีจะอัพโหลด Font (ฟอนต4) อ่ืน ๆ เข,าไป สามารถทำได,ผ#านระบบการจัดการฟอนต4 โดย

สามารถเข,าถึงระบบการจัดการฟอนต4ผ#านเมนู “จัดการฟอนต4” ดังภาพ 

 
 

 ในส#วนหมายเลข (1) จะพบว#าระบบได,แจ,งว#าตอนนี้ผู,ใช,งานยังไม#เคยอัพโหลดฟอนต4ใด ๆ เข,าไปใน

ระบบ ซึ่งหากผู,ใช,งานต,องการอัพโหลดฟอนต4ใหม#เข,าไป ให,คลิกที่ปุ{ม “อัพโหลดฟอนต4ใหม#” ในส#วนของ

หมายเลข (2)  

 การอัพโหลดฟอนต4เข,าไปในระบบ ผู,ใช,งานจะต,องแน#ใจว#าฟอนต4ท่ีอัพโหลดไปน้ันผู,ใช,งานมีสิทธิใช,งาน

ถูกต,องตามกฎหมาย มิฉะนั้นอาจเกิดการฟ�องร,องเกิดขึ้นและเสียค#าปรับในการนำเอาฟอนต4ที่ติดลิขสิทธิ์มาใช,

งานโดยไม#ได,รับความยินยอม 

 เม่ือคลิกท่ีปุ{ม “อัพโหลดฟอนต4ใหม#” ระบบจะแสดงแบบฟอร4มการอัพโหลดฟอนต4ข้ึนมาดังภาพ 
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 ให,ลากไฟล4 Font (นามสกุล ttf) เข,ามาในกล#องอัพโหลดฟอนต4ในส#วนของหมายเลข (1) หรือคลิกท่ี

กล#องอัพโหลดฟอนต4เพื่อเลือกไฟล4ได, จากนั้นกำหนดชื่อฟอนต4ในส#วนของหมายเลข (2) และกดปุ{ม “ส#ง

ข,อมูล” ในส#วนของหมายเลข (3) จากน้ันระบบจะทำการเพ่ิมฟอนต4ท่ีผู,ใช,งานอัพโหลดเข,าไป ดังภาพ 

 

 
 

 จากภาพด,านบนจะพบว#าในรายการ Font แต#ละรายการจะประกอบด,วยองค4ประกอบ 4 ส#วนดังน้ี 

1. ช่ือฟอนต4ท่ีผู,ใช,งานได,ต้ังไว, 

2. ปุ{มแก,ไขฟอนต4 

3. ปุ{มสำหรับดูตัวอย#างรูปแบบฟอนต4 

4. ปุ{มลบฟอนต4 
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การแก;ไขฟอนต0 

 การแก,ไขฟอนต4ที่อัพโหลดเข,าไปนั้น สามารถแก,ไขได,โดยการกดปุ{ม “แก,ไข” ที่เปKนไอคอนรูปดินสอ 

ดังภาพ 

 

 
 

 จากน้ันระบบจะนำพาผู,ใช,งานไปยังหน,าจอการแก,ไขฟอนต4 ดังภาพ 

 

 
 

 ผู,ใช,งานสามารถอัพโหลดฟอนต4ใหม#เข,าไปได,ในส#วนของหมายเลข (1) หรือแก,ชื่อฟอนต4ได,ในส#วนของ

หมายเลข (2) จากน้ันให,กดปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพ่ือบันทึกการแก,ไข 
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การจัดการตารางห;องประชุม (Meeting Room Agenda) 

 

การจัดการตารางห,องประชุม (Meeting Room Agenda) ใช,สำหรับในกรณีที่ผู,ใช,งานต,องการติดต้ัง 

Digital Signage ตามห,องประชุมต#าง ๆ หรือจุดต#าง ๆ เพื่อแสดงให,ลูกค,าหรือผู,ใช,บริการได,เห็นว#าแต#ละห,อง

ประชุม ในวันน้ัน ๆ มีตารางการประชุม หรือตารางสัมมนาหัวข,อไหน เวลาใดบ,าง 

ซึ่งสามารถนำมาใช,ทดแทนการแจ,งตารางห,องประชุมในรูปแบบเก#า เช#น แบบกระดาษ หรือการใช,

รูปภาพใส# USB Drive ไปเสียบที่จอทีวี (ไม#สามารถใส#ตารางห,องประชุมล#วงหน,าได,) แต#หากใช,งานผ#านระบบ 

SignMate ผู,ใช,งานสามารถตั้งเวลา Agenda หรือตารางล#วงหน,าได,ตามต,องการ เมื่อถึงวันที่และเวลานั้น ๆ 

ตารางห,องประชุมก็จะแสดงข้ึนหน,าจอให,เห็นทันที 

หลักการในการจัดการตารางห,องประชุมนั้น ผู,ใช,งานสามารถสร,างห,องประชุมเพิ่มได,ไม#จำกัดจำนวน

ตามที่เราต,องการ ดังนั้น เมื่อเข,ามาที่เมนู “ตารางห,องประชุม” หรือ “Meeting room agenda” จากเมนู

ด,านซ,ายมือ จะพบกับหน,าจอดังน้ี 

 

 
 

 จากภาพด,านบนจะพบว#าหลังจากคลิกเข,ามาที่เมนู “ตารางห,องประชุม” หรือ “Meeting room 

agenda” จะพบหน,าจอสำหรับการจัดการห,องประชุม ซ่ึงจะแบ#งออกเปKนท้ังหมด 2 ส#วนด,วยกัน ประกอบด,วย 

ส#วนหมายเลข (1) เปKนส#วนของการแสดงห,องประชุมท่ีผู,ใช,งานเคยสร,างไว,แล,ว และส#วนหมายเลข (2) เปKนส#วน

ของสร,างห,องประชุมเพ่ิม 
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การสร;างห;องประชุม 

 การสร,างห,องประชุมใหม# ให,คลิกท่ีปุ{ม “เพ่ิมห,องใหม#” ดังภาพ 

 

 
 

 จากน้ันระบบจะแสดงแบบฟอร4มการเพ่ิมห,องใหม#ดังภาพ 

 

 
 

 ให,ผู,ใช,งานกำหนดชื่อห,องประชุม ในส#วนของหมายเลข (1) และกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ (Subtitle) 

หากต,องการ ในส#วนของหมายเลข (2) ให,เรียบร,อย จากน้ันกดปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพ่ือยืนยันการสร,างห,องประชุม  

 เม่ือสร,างห,องประชุมเรียบร,อยแล,ว ระบบจะแสดงรายช่ือห,องประชุมข้ึนมาดังภาพ 
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การจัดการห;องประชุม 

 การจัดการห,องประชุมประกอบด,วย การเข,าไปใส#ตารางห,องประชุมในแต#ละวันของห,องประชุมน้ัน ๆ 

, การแก,ไขช่ือห,องประชุม และการลบห,องประชุม ดังภาพ 

 

 
 

 จากภาพด,านบนน้ัน สามารถอธิบายรายละเอียดแต#ละองค4ประกอบได,ดังน้ี 

1. ช่ือห,องประชุม 

2. ปุ{มสำหรับเข,าไปจัดการตารางห,องประชุม 

3. ปุ{มสำหรับแก,ไขช่ือห,องประชุม และรายละเอียด 

4. ปุ{มสำหรับลบห,องประชุม 
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การแก;ไขรายละเอียดห;องประชุม 

 การแก,ไขรายละเอียดห,องประชุม หมายถึงการแก,ไขช่ือห,อง และรายละเอียดห,องประชุมน่ันเอง ซ่ึงมี

ข้ันตอนดังน้ี 

 

 
 

 ให,คลิกปุ{มแก,ไข (ไอคอนรูปดินสอ) ในรายการห,องประชุมท่ีต,องการแก,ไข (ในกรณีท่ีห,องประชุมมี

หลายห,อง) จากน้ันระบบจะนำพาผู,ใช,งานไปยังหน,าจอการแก,ไขห,องประชุมดังภาพ 

 

 
 

 จากน้ันให,แก,ไขช่ือห,อง และรายละเอียด (Subtitle) ให,เรียบร,อย แล,วกดปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพ่ือยืนยัน

การแก,ไขข,อมูล 
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การลบห;องประชุม 

 การลบห,องประชุมน้ันมีความสำคัญอย#างมาก ดังน้ันผู,ใช,งานจะต,องแน#ใจว#าไม#ต,องการใช,ห,องประชุม

น้ัน ๆ แล,ว โดยการลบห,องประชุมมีข้ันตอนดังน้ี 

 

 
 

 ให,คลิกท่ีปุ{มลบ (ไอคอนรูปถังขยะ) ในรายการห,องประชุมท่ีต,องการลบ (กรณีมีหลาย ๆ ห,อง) โดย

ระบบจะแจ,งเตือนให,ยืนยันการลบอีกคร้ัง โดยหากผู,ใช,งานยืนยันการลบแล,วระบบจะทำการลบห,องประชุม

ออกทันที 
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การจัดการตารางห;องประชุม 

 การจัดการตารางห,องประชุม ระบบจะแสดงตารางปฏิทินข้ึนมาเพ่ือให,ผู,ใช,งานสามารถบริหารจัดการ

ตารางห,องประชุมได,อย#างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการเข,าถึงการจัดการตารางห,องประชุมสามารถเข,าถึงผ#านปุ{ม

ดังภาพ 

 

 
 

 จากน้ันระบบจะนำพาผู,ใช,งานไปยังหน,าจอการจัดการตารางของห,องประชุม ดังภาพ 
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 จากภาพด,านบนจะพบว#าหน,าจอการจัดการตารางห,องประชุม ประกอบด,วยองค4ประกอบ 4 ส#วนดังน้ี 

1. ช่ือห,องประชุมท่ีกำลังจัดการตารางห,องประชุม 

2. ปุ{มสำหรับสร,างตารางห,องประชุมใหม# 

3. ปฏิทินสำหรับแสดงรายการ Event ท่ีเกิดข้ึนตามท่ีผู,ใช,งานได,สร,างไว, 

4. มุมมองของปฏิทิน สามารถเลือกดูได,ท้ังมุมมองแบบ ท้ังเดือน ท้ังสัปดาห4 หรือท้ังวัน 

โดยการสร,างตารางห,องประชุมให, ให,คลิกปุ{ม “สร,างอีเวนท4ใหม#” หรือ “Add new agenda” ใน

ส#วนของหมายเลข (2) จากภาพด,านบน โดยระบบจะแสดงแบบฟอร4มการสร,างอีเวนท4ใหม#ดังภาพ 

 

 
 

 จากแบบฟอร4มด,านบนจะพบว#าประกอบด,วย 4 ส#วนดังน้ี 

1. ช่ืออีเวนท4 (เสมือนช่ือ Title งานประชุมหรืองานสัมมนา) 

2. รายละเอียดรอง (ไม#กรอกได,) เปKนรายละเอียดท่ีจะอธิบายเสริมจากช่ืออีเวนท4 

3. กำหนดวันท่ีและเวลาเร่ิม 

4. กำหนดวันท่ีและเวลาส้ินสุด  

ตัวอย#างการต้ังค#า เช#น 
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 โดยเม่ือกรอกข,อมูลเรียบร,อยแล,ว ให,คลิกปุ{ม “ยืนยัน” เพ่ือยืนยันการสร,าง โดยระบบจะสร,างเข,าสู#

ปฏิทินดังภาพ 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
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การจัดการแบบฟอร0ม / แบบสอบถาม (Form / Survey) 

 

การจัดการแบบฟอร4ม จะใช,ในกรณีที่ผู,ใช,งานต,องการรับข,อมูลจากลูกค,าผ#านแบบฟอร4ม เช#น ผ#านตู, 

Digital Signage Kiosk ที่เปKนระบบสัมผัส โดยผู,ใช,งานสามารถสร,างแบบฟอร4มได,ด,วยตนเอง ซึ่งข,อมูลต#าง ๆ 

ที่ลูกค,ากรอกเข,ามานั้นจะถูกเก็บไว,บนฐานข,อมูลของแบบฟอร4มที่สร,างขึ้น โดยผู,ใช,งานสามารถส#งออกข,อมูล 

(Export) เปKน CSV ได,  

หลักการในการจัดการแบบฟอร4มนั้น ผู,ใช,งานจะต,องสร,างชื่อแบบฟอร4มขึ้นมาก#อน จากนั้นจึงจะ

สามารถสร,างรายการคำถามได,ตาม โดยก#อนอื ่นจะต,องเข,ามาที ่เมนู “ระบบแบบฟอร4ม” หรือ “Form 

management” จากเมนูด,านซ,ายมือ จะพบกับหน,าจอดังน้ี 

 

 
 

 จากภาพด ,านบนจะพบว #าหล ั งจากคล ิกเข , ามาท ี ่ เมน ู  “ระบบแบบฟอร 4ม” หร ือ “Form 

management” จะพบหน,าจอสำหรับการจัดการแบบฟอร4ม ซึ ่งจะแบ#งออกเปKนทั ้งหมด 2 ส#วนด,วยกัน 

ประกอบด,วย ส#วนหมายเลข (1) เปKนส#วนของการแสดงรายชื่อแบบฟอร4มท่ีผู,ใช,งานเคยสร,างไว,แล,ว และส#วน

หมายเลข (2) เปKนส#วนของสร,างแบบฟอร4มใหม# 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

การสร;างแบบฟอร0มใหมU 

 การสร,างแบบฟอร4มใหม# ให,คลิกท่ีปุ{ม “แบบฟอร4มเพ่ิมใหม#” ดังภาพ 

 

 
 

 จากน้ันระบบจะแสดงแบบฟอร4มการสร,างแบบฟอร4มใหม#ดังภาพ 

 

 
 

 ให,ผู,ใช,งานกำหนดชื่อแบบฟอร4ม ในส#วนของหมายเลข (1) และกรอกที่อยู#อีเมล4 (Email address) ใน

ส#วนของหมายเลข (2) ให,เรียบร,อย (เพื่อใช,สำหรับรับการแจ,งเตือนเมื่อมีการกรอกแบบฟอร4มเข,ามา โดยอีเมล4

สามารถใส#ได,หลายอีเมล4 ด,วยการค่ันแต#ละอีเมล4ด,วยเคร่ืองหมาย Comma (,)) จากน้ันกดปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพ่ือ

ยืนยันการสร,างแบบฟอร4ม  

 เมื่อสร,างแบบฟอร4มเสร็จเรียบร,อยแล,ว ระบบจะนำพาผู,ใช,งานไปยังหน,าจอการจัดการคำถามใน

แบบฟอร4มน้ี ดังภาพ 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
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การจัดการคำถามในแบบฟอร0ม 

 การจัดการคำถามในแบบฟอร4ม ผู,ใช,งานสามารถสร,างคำถามต#าง ๆ ท่ีต,องการรับข,อมูลจากลูกค,าผ#าน

แบบฟอร4มน้ี โดยองค4ประกอบของหน,าจอจะประกอบด,วย 

 

 
 

 จากภาพด,านบนน้ัน สามารถอธิบายรายละเอียดแต#ละองค4ประกอบได,ดังน้ี 

5. ส#วนแสดงข,อมูลแบบฟอร4ม (ช่ือแบบฟอร4ม, อีเมล4สำหรับรับการแจ,งเตือน) 

6. ส#วนแสดงรายการคำถามท่ีสร,างไว,ในแบบฟอร4ม (จากรูปภาพด,านบนคือยังไม#มีคำถามใด ๆ) 

7. ปุ{มสำหรับสร,างคำถามใหม# 

8. ปุ{มสำหรับกลับไปยังหน,าจอระบบการจัดการแบบฟอร4ม 

ก#อนอ่ืนให,สร,างคำถามแรกให,กับแบบฟอร4ม โดยกดปุ{ม “สร,างคำถามใหม#” ในส#วนหมายเลข (1) 

จากน้ันระบบจะนำพาผู,ใช,งานไปยังหน,าจอการสร,างคำถาม ดังภาพ 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
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 จากภาพด,านบน จะพบแบบฟอร4มการสร,างคำถาม ประกอบด,วย 

1. ประเภทคำถาม ประกอบด,วย 

a. Text (รับข,อมูลจากลูกค,าผ#านช#องกรอกข,อมูล) 

b. Number (รับข,อมูลจากลูกค,าผ#านช#องกรอกข,อมูล เปKนตัวเลข) 

c. Email (รับข,อมูลจากลูกค,าผ#านช#องกรอกข,อมูล เปKนรูปแบบอีเมล4) 

d. Textarea (รับข,อมูลจากลูกค,าผ#านช#องกรอกข,อมูลอย#างละเอียด สามารถเว,นบรรทัดได,) 

e. Selector (รับข,อมูลจากลูกค,าผ#านการกำหนดตัวเลือกให,ลูกค,าเลือก โดยสามารถเลือก

ได,เพียงรายการเดียว) * ผู,ใช,งานจะต,องกำหนดรายการ Choice ท่ีต,องการให,ลูกค,าเลือก 

f. Checkbox (รับข,อมูลจากลูกค,าผ#านการกำหนดตัวเลือกให,ลูกค,าเลือก โดยสามารถเลือก

ได,หลายรายการ) * ผู,ใช,งานจะต,องกำหนดรายการ Choice ท่ีต,องการให,ลูกค,าเลือก 

g. Radio (รับข,อมูลจากลูกค,าผ#านการกำหนดตัวเลือกให,ลูกค,าเลือก โดยสามารถเลือกได,

เพียงรายการเดียว จะมีจุดประสงค4เหมือนกับ Selector แต#รูปแบบการกรอกข,อมูลจะ

แตกต#างกัน) * ผู,ใช,งานจะต,องกำหนดรายการ Choice ท่ีต,องการให,ลูกค,าเลือก 

2. กรอกหัวข,อคำถาม 

3. กำหนดว#าคำถามน้ีจำเปKนต,องกรอกหรือไม# (หากตอบ Yes แสดงว#าลูกค,าไม#สามารถไปยังคำถาม

ถัดไปได, หากยังไม#ตอบคำถามน้ี) 

เม่ือกรอกข,อมูลเรียบร,อยแล,ว ให,กดปุ{ม “ยืนยัน” เพ่ือยืนยันให,ระบบสร,างคำถามในแบบฟอร4มน้ี โดย

หลังจากสร,างคำถามเรียบร,อยแล,ว ระบบจะแสดงรายการคำถามท่ีสร,างเสร็จแล,วดังภาพ 
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 โดยในรายการคำถามแต#ละรายการน้ัน (กรณีท่ีมีหลายคำถามจะแสดงหลาย ๆ แถว) ประกอบด,วย

ส#วนต#าง ๆ ดังน้ี 

1. ประเภทคำถาม 

2. หัวข,อคำถาม 

3. สถานะบ#งบอกว#าคำถามน้ีจำเปKนต,องตอบหรือไม# 

4. การแก,ไขคำถาม 

5. การลบคำถาม 
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การจัดการแบบฟอร0ม 

 ในแต#ละแบบฟอร4ม จะต,องมีการต้ังค#าและสร,างคำถามเพ่ือให,แบบฟอร4มพร,อมใช,งานก#อนท่ีจะ

นำไปใช,งานบน Digital Signage Kiosk ได, ดังน้ัน ในหัวข,อน้ีจะอธิบายถึงองค4ประกอบแต#ละส#วนดังน้ี 

 

 
 จากภาพด,านบน สามารถอธิบายความหมายของแต#ละส#วนได,ดังน้ี 

1. ช่ือแบบฟอร4ม 

2. ปุ{มสำหรับเข,าไปจัดการ สร,าง คำถามในแบบฟอร4ม (สามารถดูการจัดการคำถามในแบบฟอร4มได,

จากหัวข,อท่ีแล,ว) 

3. สถานะบ#งบอกว#าแบบฟอร4มพร,อมใช,งานหรือยัง (กรณีท่ียังไม#พร,อมใช,งาน ให,ตรวจสอบว#าได,

สร,างคำถามให,แบบฟอร4มหรือยัง และต้ังค#าแบบฟอร4มเรียบร,อยแล,วหรือยัง โดยการต้ังค#า

แบบฟอร4มให,เข,าผ#านปุ{มหมายเลขท่ี (5)) 

4. ปุ{มสำหรับดูการส#งข,อมูลเข,าแบบฟอร4มน้ี 

5. ปุ{มสำหรับต้ังค#าแบบฟอร4ม 

6. ปุ{มสำหรับลบข,อมูลแบบฟอร4มท้ังหมด 

7. ปุ{มสำหรับลบแบบฟอร4ม 
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การต้ังคUาแบบฟอร0ม 

 การต้ังค#าแบบฟอร4มใช,สำหรับการต้ังค#าการใช,งานแบบฟอร4มต#าง ๆ เช#น เม่ือผู,ใช,กรอกแบบฟอร4ม

เสร็จแล,วจะแสดงรูปภาพไหนข้ึนมา (เช#น ภาพขอบคุณลูกค,า) การต้ังเวลาว#าถ,าลูกค,าเข,ามาท่ีแบบฟอร4มแล,ว

ไม#มีการทำรายการเปKนระยะเวลาเท#าไร ให,กลับไปยังหน,าแรก ฯลฯ โดยมีหน,าจอดังภาพ 

 

 
 

 การต้ังค#าแบบฟอร4มจะประกอบด,วย 3 ส#วนหลัก ๆ คือ 

1. ข,อมูลท่ัวไปแบบฟอร4ม รวมถึงกำหนดระยะเวลาในกรณีท่ีไม#มีลูกค,า Interact กับหน,าจอเปKน

เวลานาน เพ่ือส่ังให,กลับไปยังหน,าแรก 

2. การต้ังค#าหน,าจบ เช#น กำหนดระยะเวลาในการแสดงหน,าจบ (สามารถป¡ดการใช,งานส#วนน้ีได,) 

การกำหนดว#าหลังจากหน,าจบแล,วให,ไปเป¡ดแคมเปญไหนต#อ ฯลฯ 

3. การใส#รูปภาพหน,าจบ โดยผู,ใช,งานจะต,องใส#ภาพท้ังแนวต้ังและแนวนอน 
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การต้ังคUาข;อมูลท่ัวไปของแบบฟอร0ม 

 ส#วนของการต้ังค#าข,อมูลท่ัวไปของแบบฟอร4ม จะอยู#ภายใต,การต้ังค#าแบบฟอร4ม โดยข,อมูลท่ีสามารถ

ต้ังค#าได,ในส#วนน้ีประกอบด,วย 

 

 
 

 จากภาพด,านบน สามารถอธิบายได,ดังน้ี 

1. การแก,ไขช่ือแบบฟอร4ม 

2. ระบุท่ีอยู#อีเมล4ท่ีต,องการรับการแจ,งเตือน 

3. ระยะเวลาท่ีไม#มีการ Interact กับหน,าจอ (ให,กลับไปยังหน,าท่ีแล,ว) โดยสามารถป¡ดการใช,งานได, 
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การต้ังคUาหน;าจบขอบแบบฟอร0ม 

 หน,าจบคือหน,าท่ีจะแสดงหลังจากลูกค,ากรอกข,อมูลเข,าแบบฟอร4มของผู,ใช,งานเสร็จเรียบร,อยแล,ว โดย

การต้ังค#าส#วนน้ีจะประกอบด,วย 

 

 
 

 สามารถอธิบายความหมายของแต#ละส#วนได,ดังน้ี 

1. กำหนดระยะเวลาในการแสดงหน,าจบ (สามารถป¡ดการใช,งานได, หากป¡ดการใช,งาน ระบบจะ

แสดงหน,าจบจนกระท่ังมีการสัมผัสท่ีหน,าจอ) 

2. เลือกโฟลเดอร4ของแคมเปญท่ีต,องการให,ระบบแสดงรายช่ือแคมเปญข้ึนมา 

3. เลือกแคมเปญท่ีต,องการให,หน,าจอแสดงผล หลังจากมีลูกค,าสัมผัสท่ีหน,าจบ หรือครบกำหนด

ระยะเวลาในการแสดงหน,าจบ  (ในกรณีท่ีเป¡ดใช,งานในส#วนท่ี 1) 
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การกำหนดรูปภาพหน;าจบ 

 รูปภาพหน,าจบ จะแสดงเม่ือลูกค,ากรอกแบบฟอร4มเรียบร,อยแล,ว ระบบจะแสดงรูปภาพหน,าจบน้ี

ข้ึนมา โดยผู,ใช,งานจะต,องใส#รูปภาพให,กับหน,าจบน้ีท้ังในลักษณะแนวนอน และแนวต้ัง เพ่ือรองรับการใช,งาน

ท้ังสองแบบ โดยหน,าจอการอัพโหลดรูปภาพจะมีลักษณะดังภาพ 

 

 
 

 จากภาพด,านบน สามารถคลิกท่ีพ้ืนท่ีขาวของแต#ละหมายเลข เพ่ืออัพโหลดรูปภาพได,เลย โดยในแต#

ละส#วน (แนวต้ัง แนวนอน) จะมีขนาดกำหนดอยู#ในส#วนของ Recommend size (แต#ผู,ใช,งานสามารถอัพ

โหลดขนาดใดก็ได, ให,ตรงกับขนาดหน,าจอท่ีจะนำไปใช,งาน) 

 เม่ือต้ังค#าครบเรียบร,อยแล,ว กลับมาท่ีระบบการจัดการแบบฟอร4ม จะพบว#าแบบฟอร4มท่ีเราต้ังค#าเสร็จ

แล,ว สถานะจะถูกเปล่ียนเปKนพร,อมใช,งานดังภาพ 
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การจัดการและออกแบบ Campaign 

 

Campaign ค ือล ักษณะการแสดงผลของจอโฆษณา เช #น Campaign A ม ีการแสดงผลแบบ 

Slideshow สลับไปมา 10 ภาพ ส#วน Campaign B มีการแสดงผล Video และมีตัวอักษรข,อความวิ่งด,านล#าง

หน,าจอ  

โดยการแสดงผลจอโฆษณาใน Player หรือ Digital Signage แต#ละจุดนั้นสามารถถูกกำหนดให,แสดง

ผลได,เพียง 1 Campaign ต#อ ณ เวลานั้น ๆ เท#านั้น ซึ่งหมายความว#าการจัดการ Campaign ก็คือการจัดการ

รูปแบบการแสดงผลของป�ายโฆษณา 1 รูปแบบ  

แต#ข,อดีของมันก็คือในแต#ละ Campaign นั้น ๆ สามารถถูกนำไปใช,ในการแสดงผลได,หลาย ๆ Player 

เพราะการจัดการจะแยกส#วนกัน ดังนั้นเมื่อเราจัดการหรือสร,าง Campaign เรียบร,อยแล,ว ให,ไปที่เมนู Player 

เพื่อเลือกสั่งการแสดงผล Campaign ให,กับ Player แต#ละตัวได,ว#าต,องการแสดงโฆษณาตัวไหน โดยสามารถ

เลือก Campaign เดียวกันหรือต#างกันก็ได,  

การออกแบบ Campaign หรือหน,าจอโฆษณาแสดงผลจะแบ#งระดับการใช,งานออกเปKน 3 ระดับ

ด,วยกัน ในแต#ละระดับจะมีความยากง#ายในการออกแบบแตกต#างกัน และจะมีฟ�งก4ชันการใช,งานที่แตกต#างกัน

ตามลำดับ ประกอบด,วย 

• Basic mode : เหมาะสำหรับการออกแบบโฆษณาภายในหน,าจอเดียว 

• Professional mode : จะมีฟ �งก 4ช ันเหมือนกับ Basic mode แต#จะสามารถสร,างหน,าจอ 

(Layout) เพ่ิมได,หลาย ๆ layout (เปKนลักษระ Layout timeline สามารถกำหนดระยะเวลาของ

แต#ละ Layout ได,ว#าต,องการแสดงผลนานแค#ไหน เช#น 30 วินาที, 1 นาที, 30 นาที, 3 ชั่วโมง 

เปKนต,น) 

• Advance mode : จะมีฟ�งก4ชันเหมือนกับ Professional mode แต#จะสามารถสร,าง Timeline 

ระดับ Block ได, ซึ่งจะแตกต#างกับ Professional mode ตรงที่ Professional mode จะทำการ

เปลี่ยนหน,าจอทั้งหน,าจอ แต# Advance mode เราสามารถระบุได,ว#าต,องการให, Block ไหน

เปล่ียน Content เท#าน้ัน ไม#จำเปKนต,องเปล่ียนท้ังหน,าจอ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมด,านล#าง) 
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Concept ของการจัดการ Campaign 

การจัดการ Campaign น้ันเราสามารถจัดกลุ#มให,กับโฆษณาของเรา เพ่ือช#วยให,ผู,ใช,งานสามารถ

จัดการ / ออกแบบโฆษณาและกลับมาค,นหาในคราวหลังได,ง#ายข้ึน ดังน้ันก#อนอ่ืนให,มาท่ีเมนู Campaign 

(แคมเปญ) จะพบกับหน,าจอด,านล#างน้ี 

 

 
 

 อธิบายองค4ประกอบของหน,าจอ 

A. เมนู Campaign (แคมเปญ) เพ่ือเข,าสู#ระบบการจัดการและออกแบบแคมเปญ 

B. ปุ{มสำหรับการเพ่ิม Campaign Group (สร,างโฟลเดอร4ใหม#) 

C. ช่ือ Campaign Group ท่ีเลือก (เพ่ือจัดการ Campaign ในกลุ#ม) 

D. ปุ{มสำหรับการสร,าง Campaign (หรือออกแบบโฆษณา) ใหม# 

E. อัตราส#วนของหน,าจอ เพ่ือใช,สำหรับค,นหาในกรณีท่ีเรามีการออกแบบโฆษณาในอัตราส#วน

หน,าจอท่ีหลากหลาย (หรือเลือก “ท้ังหมด” หรือ “All” ในกรณีท่ีไม#ต,องการ Filter หรือกรอง

ข,อมูล) 

F. ส#วนของการจัดการ Campaign ไม#ว#าจะเปKน 

a. ปุ{มสำหรับเข,าไปออกแบบ Campaign หรือออกแบบโฆษณา 

b. ปุ{มสำหรับดู Preview โฆษณาท่ีเราออกแบบไปใน Campaign น้ี 

c. ปุ{มแก,ไขข,อมูล Campaign 
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d. ปุ{มสำหรับลบ Campaign (ผู,ใช,งานไม#สามารถลบ Campaign ออกได, ในกรณีท่ี 

Campaign น้ัน ๆ ถูกใช,งานอยู#) 

 

ก#อนอ่ืนเราจะต,องทำการสร,าง Campaign Group ก#อน เพ่ือท่ีจะสร,าง Campaign สำหรับจัดการ

ป�ายโฆษณาน่ันเอง โดยวิธีการสร,าง Campaign Group ให,คลิกปุ{ม “เพ่ิมโฟลเดอร4ใหม#” หรือ “Add new 

folder” จะพบกับแบบฟอร4มสำหรับกรอกช่ือ Campaign group ดังภาพ 

 

 
 

 โดยให,กรอกช่ือ Campaign Group ในส#วนของหมายเลข 1) จากน้ันกดปุ{ม “ส#งข,อมูล” หรือ 

“Submit” เพ่ือยืนยันการสร,างกลุ#มใหม# (ตัวอย#างเช#นสร,างโฟลเดอร4ใหม#ช่ือ Promotion) 
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 เม่ือยืนยันการสร,างเสร็จแล,ว ระบบจะทำการสร,าง Group หรือโฟลเดอร4ใหม#ข้ึนมาตามภาพด,านบน

หมายเลข (1) โดยจะมีข,อความแจ,งเตือนให,ทราบในส#วนหมายเลข (2) และระบบจะแจ,งให,ทราบว#าใน 

Campaign Group หรือโฟลเดอร4น้ียังไม#มี Campaign (แคมเปญ) ใด ๆ อยู# ให,ทำการสร,างใหม#ในส#วนของ

หมายเลข (3)  

 ซ่ึงการเร่ิมต,นสร,าง Campaign ใหม# ให,กดปุ{ม “สร,างแคมเปญใหม#” ในส#วนของหมายเลข (4) เม่ือคลิก

ปุ{ม “สร,างแคมเปญใหม#” จะพบกับแบบฟอร4มสำหรับสร,างแคมเปญ ซ่ึงจะประกอบด,วย 3 ข้ันตอนดังน้ี 

• ข้ันตอนท่ี 1: ช่ือ Campaign  

• ข้ันตอนท่ี 2: กำหนดรูปแบบหน,าจอ (แนวต้ัง แนวนอน จัตุรัส) 

• ข้ันตอนท่ี 3: กำหนด Ratio (อัตราส#วนหน,าจอ) 

โดยแบบฟอร4มข,างต,น มีลักษณะดังภาพ 
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ภาพแสดงข้ันตอนท่ี 1 ให,กรอกช่ือแคมเปญในส#วนของหมายเลข (1) จากน้ันกดปุ{มถัดไปในส#วนของ

หมายเลข (2) เพ่ือไปยังข้ันตอนท่ี 2 

 

 
 ในข้ันตอนท่ี 2 เปKนข้ันตอนสำหรับการกำหนดลักษณะของหน,าจอ โดยจะต,องกำหนดว#าหน,าจอท่ี

ต,องการออกแบบโฆษณาของแคมเปญน้ีเปKนแนวนอน แนวต้ังหรือจัตุรัส จากน้ันให,คลิกปุ{ม “ถัดไป” เพ่ือไปยัง

ข้ันตอนท่ี 3 
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 ข้ันตอนท่ี 3 เปKนการกำหนดอัตราส#วนของหน,าจอ (ซ่ึงสัดส#วนหน,าจอจะแตกต#างตามลักษระของ

หน,าจอท่ีเลือก เช#น หากเลือกเปKนแนวนอน อัตราส#วนจะเปKน 4:3, 16:9, 16:10 หรือหากเปKนแนวต้ัง อัตราส#วน

จะเปKน 3:4, 9:16, 10:16 จากน้ันเม่ือเลือกเรียบร,อยแล,วให,คลิกปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพื<อยืนยนัการสร้าง Campaign  

 หน,าจอการออกแบบ Campaign ในแต#ละระดับ (Basic, Professional, Advance) จะมีหน,าจอท่ี

แตกต#างกัน ดังน้ันวิธีการใช,งานจะแยกหัวข,อออกเปKนการใช,งานแต#ละระดับ 
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การออกแบบ Campaign ในระดับ Basic (Basic Mode) 

 

 การออกแบบแคมเปญในระดับน้ีเปKนระดับท่ีใช,งานง#ายท่ีสุด (แต#จะมีฟ�งก4ชันน,อยกว#าระดับอ่ืน ๆ ซ่ึง

ผู,ใช,งานสามารถขอปรับระดับการออกแบบแคมเปญเปKนระดับท่ีสูงข้ึนได, น่ันคือ Professional mode และ 

Advance mode โดยไม#มีค#าใช,จ#ายเพ่ิมเติม)  

 การออกแบบแคมเปญในระดับน้ี ผู,ใช,งานจะสามารถออกแบบได,เพียง 1 เลย4เอาท4 (Layout) 

ต#อ 1 แคมเปญเท#าน้ัน ซ่ึงภายในเลย4เอาท4สามารถสร,าง Block หรือส#วนของหน,าจอ หรือโซนของหน,าจอได,

เปKนหลาย ๆ ส#วน โดยหน,าจอการออกแบบแคมเปญในระดับน้ีจะมีองค4ประกอบส#วนต#าง ๆ ดังภาพ 

 

 
 

จากภาพด,านบน จะพบว#ามีองค4ประกอบท้ังหมด 8 ส#วนด,วยกันดังน้ี 

1. แสดงรายการ Block 

2. เทมเพลต : คือการเลือกเลย4เอาท4จากเทมเพลตท่ีระบบจัดเตรียมไว,ให, ซ่ึงจะช#วยให,ผู,ใช,งานสามารถ

ออกแบบหน,าจอได,ง#ายข้ึน 

3. Audio : คือการใส#ไฟล4เสียงให,กับเลย4เอาท4 

4. ดูตัวอย#าง (Preview) หน,าจอการแสดงผลตามท่ีเราออกแบบผ#านเว็บไซต4 

5. ดูตัวอย#าง (Preview) หน,าจอการแสดงผลตามท่ีเราออกแบบผ#าน Smartphone (Android) 

6. สร,าง Block เพ่ิม (สร,างโซนของหน,าจอเพ่ิม) 

7. ส่ังการแสดงผลแคมเปญน้ีไปยังอุปกรณ4หรือ Player หรือกลุ#มต#าง ๆ 

8. พ้ืนท่ีในการออกแบบเลย4เอาท4 
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การออกแบบแคมเปญจากเทมเพลต 

ในอันดับแรกเราจะเร่ิมจากการแนะนำการออกแบบผ#านเทมเพลตก#อน โดยมีข้ันตอนดังน้ี (ให,คลิกท่ีปุ{ม 

“เทมเพลต” ในส#วนของหมายเลข (2) จากภาพด,านบน)  

 

 
 

ระบบจะแสดงเทมเพลตเลย4เอาท4ท้ังหมดข้ึนมาให,ผู,ใช,เลือก โดยสามารถคลิกเลือกเลย4เอาท4ท่ีต,องการ

ใช,งานได,เลย จากน้ันระบบจะนำพาผู,ใช,งานไปยังหน,าจอการออกแบบโฆษณา (ตัวช#วยสร,างหรือ Wizard 

tool) ดังภาพ 
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จากตัวอย#างข,างต,น สมมติว#าผู,ใช,งานทำการเลือกเทมเพลตท่ีมีการแบ#งหน,าจอออกเปKน 3 Block (หรือ 

3 โซน) ระบบจะทำการโฟกัสทีละ Block เพ่ือให,ผู,ใช,งานทำการกำหนดว#าใน Block น้ัน ๆ ต,องการแสดงผล 

Content ประเภทไหน เช#น Image (รูปภาพ), Slideshow (สไลด4โชว4), Video (วิดิโอ) เปKนต,น 

จากภาพด,านบน จะพบว#าในส#วนของหมายเลข (1) ระบบได,ทำการโฟกัสไปยัง Block ซ,ายบนก#อน ซ่ึง

ส่ิงท่ีผู,ใช,งานจะต,องดำเนินการต#อก็คือการเลือกประเภท Content ท่ีต,องการแสดงผลใน Block น้ี 

 

 
ตัวอย#างเช#น เลือกเปKน Image (รูปภาพ) จากน้ันให,คลิกปุ{ม “ถัดไป” ในส#วนของหมายเลข (3) ระบบ

จะนำพาผู,ใช,งานไปยังข้ันตอนท่ี 2 คือการกำหนดค#าต#าง ๆ ตามประเภท Content ท่ีเลือก เช#น 
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 จากภาพด,านบนเปKนรูปแบบการกำหนดค#าต#าง ๆ ในกรณีท่ีเลือกประเภท Content เปKน Image 

(รูปภาพ) ซ่ึงประกอบด,วยส#วนหลัก ๆ ดังน้ี 

• เลือก Folder รูปภาพ 

• เลือกรูปภาพท่ีต,องการแสดงผล (จะต,องเลือก Folder รูปภาพก#อน) 

• สีพ้ืนหลัง (ในกรณีท่ีรูปภาพมีขนาดไม#เต็ม Block ท่ีแสดงผล ซ่ึงอาจจะเกิดสีพ้ืนหลังข้ึน) * สามารถ

กำหนดเปKนโปร#งแสดงได, 

• เอฟเฟKกซ4ของภาพ จะมีให,เลือกดังน้ี 

o ไม#มี 

o กระพริบ 

o ค#อย ๆ แสดง (Fade) 

o หมุนรอบ (Rotate) 

• การแสดงผลของภาพในกรณีท่ีภาพมีขนาดใหญ#หรือเล็กกว#า Block ท่ีแสดงผล โดยจะมีให,เลือก 2 

แบบคือ 

o แสดงเต็ม Block (Center crop) * อาจจะทำให,บางส#วนของภาพถูกตัดออกเพ่ือทำให,

ภาพแสดงผลเต็ม Block ไม#ให,เห็นสีพ้ืนหลัง 

o แสดงภาพตามต,นฉบับ * อาจทำให,เห็นสีพ้ืนหลัง 

ซ่ึงจะมีการอธิบายเก่ียวกับการต้ังค#าของ Content แต#ละประเภทอย#างละเอียดในหัวข,อ “การเลือก

ประเภท Content และการต้ังค#าการแสดงผล”  

เม่ือต้ังค#าการแสดงผลเรียบร,อยแล,ว ให,กดปุ{ม “ถัดไป” เพ่ือไปยัง Block ถัดไป 
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 จากภาพด,านบน จะพบว#าระบบได,ทำการเปล่ียนไปยัง Block ถัดไป เพ่ือให,เราเลือก Content ท่ี

ต,องการแสดงผลใน Block ใหม#น้ี โดยให,ผู,ใช,งานทำการออกแบบเหมือนข้ันตอนเดิมจนครบทุก Block เพียง

เท#าน้ีเปKนอันเสร็จส้ินการออกแบบส่ือโฆษณา Digital Signage แบบการเลือกจากเทมเพลตเรียบร,อยแล,ว 

 ซ่ึงเม่ือออกแบบครบทุก Block ระบบจะนำพาผู,ใช,งานกลับมายังหน,าการออกแบบเหมือนเดิม ดังภาพ 
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การดูตัวอยUาง (Preview) หน;าจอแคมเปญท่ีออกแบบผUานหน;าเว็บไซต0 

 การดูตัวอย#าง (Preview) หน,าจอแคมเปญท่ีออกแบบ จะช#วยให,ผู,ใช,งานสามารถตรวจสอบความ

ถูกต,องก#อนการส่ังการแสดงผลไปยังหน,าจอ Digital Signage ต#าง ๆ  

ซ่ึงวิธีการดูตัวอย#าง (Preview) หน,าจอท่ีเราออกแบบไปน้ัน จะมีข้ันตอนดังน้ี 

 

 
 

ให,กดท่ีปุ{ม “ดูตัวอย#างหน,าจอแคมเปญน้ี” ตามภาพด,านบน จากน้ันระบบจะทำการแสดงผลโฆษณา

ตามท่ีเราออกแบบไปผ#านหน,าเว็บไซต4 ดังภาพ 
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การดูตัวอยUาง (Preview) หน;าจอแคมเปญท่ีออกแบบผUาน Smartphone (Android) 

 หัวข,อท่ีแล,วเปKนการดูตัวอย#าง Preview หน,าจอแคมเปญท่ีออกแบบผ#านหน,าเว็บไซต4 ซ่ึงความถูกต,อง

แม#นยำจะสูงสุดเพียง 95% เท#าน้ัน แต#ในกรณีท่ีผู,ใช,งานต,องการตรวจสอบการแสดงผลท่ีเสมือนจริง สามารถ

ทำได,โดยการ Preview ผ#าน Smartphone หรือ Tablet ท่ีทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android  

 

 
  

 จากภาพด,านบนให,คลิกท่ีปุ{ม “ดูตัวอย#างหน,าจอแคมเปญน้ี via Smartphone” จะพบกับหน,าจอ

แนะนำการ Preview ดังภาพ 
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 ซ่ึงข้ันตอนโดยสรุปจะมีดังน้ี 

1. ดาวน4โหลดแอพพลิเคชัน "Screen preview - SignMate Preview Application” เข,าสู# 

Smartphone / Tablet บนระบบปฏิบัติการ Android  

2. เป¡ดแอพพลิเคชันข้ึนมาแล,วทำการแสกนไปท่ี QRCode ในส#วนของหมายเลข (2)  

3. รอแอพพลิเคชันดาวน4โหลดไฟล4ท่ีใช,ในการแสดงผล เม่ือดาวน4โหลดเสร็จเรียบร,อย หน,าจอ

แคมเปญท่ีเราออกแบบไปจะแสดงผลบนหน,าจอ Smartphone / Tablet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั 

 5/353 หมู่ 6 ตาํบลบางเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10270  

E-mail: info@nister.co.th, Website: http://www.nister.co.th 

108 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

การปรับแตUงขนาดและตำแหนUงของ Block 

 กลับมาท่ีหน,าจอการออกแบบแคมเปญ ผู,ใช,งานสามารถท่ีจะปรับแต#งเลย4เอาท4เพ่ิมเติมได, ไม#ว#าจะเปKน

การปรับขนาด Block (Resize) หรือการปรับตำแหน#งของ Block โดยการลากและวาง (Drag and Drop) 

Block ท่ีต,องการปรับแต#งตำแหน#ง ดังภาพ 

 

 
 

 ตัวอย#างเช#น ปรับตำแหน#ง Block ด,านขวามือมาไว,ตำแหน#งด,านซ,ายแทน ดังภาพ 

 
 

 จากน้ันลองตรวจสอบตัวอย#างการแสดงผล (Preview) ใหม#อีกคร้ัง โดยกดท่ีปุ{ม “ดูตัวอย#างหน,าจอ

แคมเปญน้ี”  
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 จะพบว#าการแสดงผลโฆษณาได,ปรับเปล่ียนตามท่ีเราได,ปรับแต#งไป ซ่ึงผู,ใช,งานสามารถปรับเปล่ียน

ขนาด Block (Resize) หรือตำแหน#งของ Block ได,ตลอดเวลา 
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การสร;าง Block หรือโซนการแสดงผลเพ่ิมเติม 

 ในส#วนของการเพ่ิม Block หรือโซนของหน,าจอ ให,กลับมายังหน,าการออกแบบแคมเปญ  

 

 
 คลิกท่ีปุ{ม “สร,าง Block เพ่ิม” ด,านขวามือ ระบบจะแสดงแบบฟอร4มการสร,าง Block ข้ึนมา โดยให,

เลือกประเภท Content ท่ีต,องการแสดงผลใน Block ใหม#น้ี 

 

 
 

 จากภาพด,านบนเปKนการเลือกประเภท Content ท่ีต,องการแสดงใน Block ใหม#น้ี เช#น หากเลือก

ประเภท Image (รูปภาพ) ให,คลิกท่ี Radio Button (ช#องกลม ๆ หน,าช่ือประเภท) จากน้ันคลิกปุ{ม “ถัดไป” 

ในส#วนของหมายเลข (3) ระบบจะนำพาผู,ใช,งานไปยังข้ันตอนท่ี 2 
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 จากน้ันทำการต้ังค#าการแสดงผลให,เรียบร,อย ซ่ึง Block ใหม#น้ี จะแสดงตัวอย#างการเลือกรูปภาพท่ี

เปKนภาพโปร#งแสง ส่ังให,กระพริบ และอยู#ซ,อน Layer หรือซ,อน Block อ่ืน ๆ  

 เม่ือต้ังค#าเรียบร,อยแล,วให,คลิกปุ{ม “ส#งข,อมูล” ระบบจะทำการสร,าง Block ตามท่ีเราออกแบบไว, ดัง

ภาพ 

 

 
 จากภาพด,านบน จะพบว#า Block ใหม#ท่ีถูกสร,างข้ึนมาจะอยู#ในส#วนของหมายเลข (1) โดยผู,ใช,งาน

สามารถท่ีจะปรับขนาด Block (Resize) และลากไปยังตำแหน#งท่ีต,องการได, ตัวอย#างเช#น 
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 จากภาพด,านบนเปKนการลาก Block ใหม#ไปยังด,านขวาบนของจอภาพ ซ,อนกับภาพของ Block เดิม 

โดยเม่ือส่ัง Preview ใหม#อีกคร้ังจะพบว#ามี Block ใหม#น้ีมีการแสดงผลซ,อนภาพของ Block ท่ีสร,างก#อนหน,าน้ี 

ดังภาพ 
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การแสดงรายการ Block  

 ในส#วนของการแสดงรายการ Block จะประกอบด,วยการทำงานเพ่ิมเติมดังน้ี 

• แก,ไขช่ือ Block 

• แก,ไขการต้ังค#าการแสดงผล Block 

• คัดลอกขนาดและการต้ังค#าการแสดงผลของ Block 

• ลบ Block 

โดยเราสามารถส่ังให,ระบบแสดงรายการ Block ได,โดยการกดปุ{ม “แสดงรายการ Block” ตามภาพ

ด,านล#างน้ี 

 
 โดยเม่ือกดปุ{ม “แสดงรายการ Block” เรียบร,อยแล,ว ระบบจะแสดง Popup รายการ Block ท้ังหมด

ท่ีเราออกแบบเลย4เอาท4ในแคมเปญน้ีข้ึนมา ดังภาพ 

 

 
 จากภาพด,านบน จะพบว#ามี Popup แสดงผลข้ึนมา โดยจะแสดงรายการช่ือ Block ท้ังหมดในหน,าจอ

ท่ีเราได,ออกแบบไป ซ่ึงจะประกอบด,วย 

• ช่ือ Block ในส#วนของหมายเลข (2) 
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• ปุ{มแก,ไข สำหรับแก,ไขการต้ังค#าการแสดงผลของ Block ท่ีเลือก (ในส#วนของหมายเลข (3)) 

• ปุ{ม Duplicate สำหรับคัดลอกขนาด และการต้ังค#าแสดงผลของ Block ท่ีเลือก (ในส#วนของ

หมายเลข (4)) 

• ปุ{มลบ สำหรับลด Block ท่ีต,องการ ในส#วนของหมายเลข (5) 

ตัวอย#างเช#น การแก,ไขช่ือ Block ให,ทำการ Double Click ไปท่ีช่ือ Block ท่ีต,องการแก,ไข โดยระบบ

จะแสดงกล#องข,อความให,แก,ไขช่ือ 

 

 
 เม่ือแก,ไขช่ือเรียบร,อยแล,ว ให,กดปุ{ม Enter บนคีย4บอร4ดเพ่ือส่ังบันทึกการแก,ไขช่ือให,เรียบร,อย 

 

 
 ในกรณีท่ีต,องการแก,ไขการต้ังค#าการแสดงผลของ Block ให,คลิกปุ{มท่ีเปKนรูปภาพ (Icon) ดินสอ จะพบ

กับแบบฟอร4มดังภาพ 
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 ระบบจะแสดงประเภท Content ให,แก,ไขตามท่ีต,องการ โดยการแก,ไข Block จะมีการทำงานและ

ข้ันตอนเหมือนกับการสร,าง Block ใหม# ดังน้ันจึงขอข,ามไปยังส#วนถัดไป 

 ในกรณีท่ีต,องการคัดลอกขนาด และการต้ังค#าการแสดงผลของ Block ให,คลิกท่ีปุ{ม Duplicate ดังภาพ 
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 จะพบว#ามี Block ใหม#ถูกสร,างข้ึนตามขนาดของ Block ท่ีเราส่ังให,คัดลอก ซ่ึงหลังจากเราส่ัง 

Duplicate เรียบร,อยแล,ว ให,ทำลากไปยังตำแหน#งท่ีต,องการให,เรียบร,อย และสามารถ Double click ท่ี Block 

เพ่ือแก,ไขการต้ังค#าหรือเปล่ียนประเภท Content การแสดงผลได,ตามต,องการ ตัวอย#างเช#น 

 

 
 

 ในกรณีท่ีต,องการลบ Block ออกจากเลย4เอาท4 ให,คลิกท่ีปุ{ม “ถังขยะ” ในส#วนของ “รายการ Block” 

ด,านซ,ายมือสำหรับ Block ท่ีต,องการลบ โดยเม่ือคลิกท่ีปุ{มลบ Block จะมีคำถามยืนยันการลบดังภาพ 
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 จากภาพจะพบว#าเม่ือเรานำเมาส4ไปวางเหนือรายการ Block ใด (ในส#วนของการแสดงรายการ Block 

ด,านซ,ายมือ) ในส#วนของหน,าจอการออกแบบเลย4เอาท4จะโฟกัสไปยัง Block น้ัน ๆ เพ่ือให,ทราบว#าเรากำลัง

ดำเนินการใด ๆ กับ Block ไหนอยู# (ส่ังเกตุ Block จะมีสีเทาเข,มกว#า Block อ่ืน ๆ)  

 โดยเม่ือยืนยันการลบเรียบร,อยแล,ว ระบบจะทำการลบ Block น้ัน ๆ ออกดังภาพ 
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การใสUเสียง (Audio) ให;กับเลย0เอาท0 

 ผู,ใช,งานสามารถใส#เสียง Audio ให,กับเลย4เอาท4ได,ตามต,องการ โดยระบบจะทำการเล#นไฟล4เสียงท่ี

กำหนดไว,แบบทำซ้ำ ซ่ึงวิธีการใส#ไฟล4เสียงทำได,ดังน้ี 

 
 คลิกท่ีปุ{ม “ลำโพง” ตามลูกศรช้ีด,านบน จากน้ันระบบจะแสดง Popup ไฟล4เสียงท่ีเราได,อัพโหลดเข,า

ระบบ SignMate ข้ึนมาให,เลือก ดังภาพ 

 

 
 

 ให,คลิกท่ีปุ{ม “เลือก” ไปยังไฟล4เสียงท่ีต,องการเพ่ิมเข,าไปในเลย4เอาท4น้ี (ในกรณีมีไฟล4เสียงในระบบ

จำนวนมาก ระบบจะทำการแสดงรายการไฟล4เสียงท้ังหมดในโฟลเดอร4น้ีข้ึนมา)  
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 เม่ือเลือกไฟล4เสียงเรียบร,อยแล,ว ระบบจะเปล่ียนสถานะของปุ{มไฟล4เสียงจากสีเทาอ#อน เปKนสีเทาเข,ม 

ดังภาพ 
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การส่ังการแสดงผลแคมเปญไปยัง Player หรือ Group 

 ส่ังการแสดงผลแคมเปญคือการส่ังให, Player หรือ Group ใด ๆ แสดงผลแคมเปญท่ีเรากำลังออกแบบ

อยู#ในขณะน้ี โดยมีข้ันตอนการส่ังการดังน้ี 

 
ให,กดท่ีปุ{ม “ส่ังการแสดงผล” ตามภาพด,านบน จากน้ันระบบจะนำพาผู,ใช,งานไปยังหน,าจอการต้ังค#า

การส่ังการแสดงผลดังภาพ 
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 จากภาพจะเปKนข้ันตอนท่ี 1 ในการส่ังการแสดงผล โดยผู,ใช,งานจะต,องกำหนดว#า Player หรือ Group 

ใดท่ีต,องการให,แสดงผลแคมเปญท่ีเลือกอยู#น้ี ตัวอย#างเช#น 

 

 
 

 จากน้ันให,กดปุ{ม “ถัดไป” เพ่ือไปยังข้ันตอนท่ี 2 ดังภาพ 
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 ในข้ันตอนน้ีเปKนการกำหนดว#าการส่ังการแสดงผลน้ี ต,องการส่ังให,ทำงานทันที หรือต้ังเวลาล#วงหน,า 

หากเปKนการต้ังเวลาล#วงหน,า ระบบจะแสดงช#องสำหรับกำหนดเวลาท่ีต,องการแสดงผลข้ึนมาให,ต้ังค#า 

 โดยเม่ือกำหนดเรียบร,อยแล,วให,คลิกปุ{ม “ถัดไป” จะเข,าสู#ข้ันตอนท่ี 3 ดังภาพ 

 

 
 

 ข้ันตอนท่ี 3 (ข้ันตอนสุดท,าย) เปKนการสรุปข,อมูลท่ีผู,ใช,งานได,ต้ังค#าไว, เพ่ือตรวจสอบอีกรอบก#อนยืนยัน

การส่ังการ โดยเม่ือตรวจสอบเรียบร,อยแล,ว ให,คลิกปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพ่ือยืนยันการส่ังการ 

 หรือในกรณีท่ีต,องการกลับไปแก,ไข ให,คลิกปุ{ม “ก#อนหน,า” เพ่ือกลับไปยังข้ันตอนท่ี 2 เพ่ือแก,ไขการต้ัง

ค#า 
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การออกแบบ Campaign ในระดับ Professional (Professional Mode) 

 

 การออกแบบ Campaign ในระดับ Professional mode จะมีการทำงานท่ีเหมือนกับ Basic Mode 

ท้ังหมด เพียงแต#จะมีความสามารถนึงท่ีเพ่ิมเข,ามา น่ันคือการสร,างเลย4เอาท4ได,มากกว#า 1 เลย4เอาท4ใน 1 

แคมเปญน่ันเอง ดังภาพ 

 

 
 

 เม่ือย,อนกลับไปท่ีการออกแบบในระดับ Basic mode จะพบว#าเราสามารถสร,างเลย4เอาท4ได,เพียง 1 

เลย4เอาท4เท#าน้ัน แต#ในระดับ Professional mode เราสามารถสร,างได,มากกว#า 1 เลย4เอาท4 

 การท่ีมีเลย4เอาท4มากกว#า 1 เลย4เอาท4หมายความว#าใน 1 แคมเปญเราสามารถสร,าง Timeline ให,

กับเลย4เอาท4ได,ว#า แต#ละเลย4เอาท4ต,องการให,แสดงผลนานแค#ไหน เช#น 15 วินาที, 30 วินาที, 5 นาที, 30 นาที, 

3 ช่ัวโมง เปKนต,น ซ่ึง Digital Signage Player จะทำการวนลูปการแสดงผลเลย4เอาท4ท้ังหมดท่ีมีตลอดท้ังวัน

จนกระท่ังมีการส่ังเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 จากท่ีกล#าวข,างต,น น่ันคือการทำงานส#วนใหญ#เกือบท้ังหมดของระดับ Professional mode จะ

เหมือนกับ Basic mode ดังน้ัน ในหัวข,อของการออกแบบระดับ Professional mode จะขอกล#าวถึงฟ�งก4ชัน

ท่ีเพ่ิมเข,ามานอกเหนือจากระดับ Basic mode เท#าน้ัน (ผู,ใช,งานสามารถย,อนกลับไปดูการออกแบบต#าง ๆ ได,

ในหัวข,อ “การออกแบบแคมเปญในระดับ Basic (Basic Mode)) 
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การสร;างเลย0เอาท0เพ่ิมให;กับแคมเปญ 

 การสร,างเลย4เอาท4เพ่ิมให,ทำการกดท่ีปุ{ม “เพ่ิมเลย4เอาท4ใหม#” ดังภาพด,านล#างน้ี 

 

 
 

 เม่ือคลิกเรียบร,อยแล,วจะพบว#าระดับได,ทำการสร,างเลย4เอาท4ข้ึนมาใหม# ซ่ึงเปKนเลย4เอาท4เปล#า ๆ ท่ียัง

ไม#ได,มีการออกแบบใด ๆ เกิดข้ึน ดังภาพ 
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 ในส#วนของหมายเลข (1) คือเลย4เอาท4ท่ีสร,างข้ึนใหม#  

 ในส#วนของหมายเลข (2) คือพ้ืนท่ีการออกแบบสำหรับเลย4เอาท4ใหม#ท่ีสร,างข้ึนมา 

 ซ่ึงการเปล่ียนเลย4เอาท4เพ่ือออกแบบ Block หรือโซนหน,าจอ เพียงแค#คลิกไปท่ีเลย4เอาท4ท่ีต,องการ

ออกแบบ เช#น หากต,องการกลับไปออกแบบเลย4เอาท4ท่ี 1 ให,คลิกไปท่ีเลย4เอาท4ท่ี 1 ดังภาพ 

 

 
 จากน้ันระบบจะแสดง Block และการออกแบบท้ังหมดท่ีผู,ใช,งานได,ออกแบบในเลย4เอาท4ท่ี 1 ออกมา

แสดงผล ดังภาพ 
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 หรือเม่ือต,องการกลับไปออกแบบเลย4เอาท4ท่ี 2 ก็ให,คลิกท่ีเลย4เอาท4ท่ี 2 ระบบก็จะแสดงผล Block ท่ี

ผู,ใช,งานได,ออกแบบไปแล,วในเลย4เอาท4ท่ี 2 ดังภาพ (ซ่ึงตอนน้ีเลย4เอาท4ท่ี 2 ยังไม#ได,ออกแบบ ดังน้ันระบบจึง

แสดงผลเปKนเลย4เอาท4ว#าง ๆ) 

 

 
 

 ส#วนท่ีแตกต#างกันเล็กน,อยระหว#าง Basic mode กับ Professional mode ก็คือการใส#ไฟล4เสียง

ให,กับเลย4เอาท4 ซ่ึงปุ{มสำหรับการใส#ไฟล4เสียงจะอยู#ด,านบนซ,ายของเลย4เอาท4แต#ละรายการ ดังภาพ 
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 นอกจากน้ี ในแต#ละเลย4เอาท4ก็มีเมนูย#อยสำหรับจัดการและควบคุมการแสดงผลเช#นกัน ดังภาพ 

 

 
 

 ซ่ึงเมนูย#อยของเลย4เอาท4จะประกอบด,วย 

• ดูหน,าจอเลย4เอาท4 (Preview Layout) โดยเปKนการ Preview เฉพาะเลย4เอาท4ท่ีเลือก ไม#ได, 

Preview ท้ังแคมเปญ 

• ลบเลย4เอาท4 

• แก,ไขเวลาของเลย4เอาท4 (เปKนการกำหนดว#าการวนลูปแต#ละรอบ ต,องการให,แสดงผลเลย4เอาท4ท่ี

เลือกไว,เปKนเวลาเท#าไร ในระดับวินาที นาที และช่ัวโมง) 

• คัดลอกเลย4เอาท4 (ในกรณีท่ีต,องการการออกแบบเลย4เอาท4ท่ีเหมือนกัน ไว,ใช,งานในแคมเปญอ่ืน ๆ 

หรือในแคมเปญเดียวกัน) 
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การดูตัวอยUางหน;าจอเลย0เอาท0 (Preview Layout) 

 การดูตัวอย#างหน,าจอเลย4เอาท4 ให,คลิกเลือกท่ีเมนูดังภาพ 

 

 จากน้ันระบบจะทำการแสดงผลตัวอย#างหน,าจอผ#านหน,าเว็บไซต4ดังภาพ 
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การลบเลย0เอาท0 

ในกรณีท่ีผู,ใช,งานต,องการลบเลย4เอาท4ออกจากแคมเปญ ผู,ใช,งานจะต,องแน#ใจก#อนว#าต,องการลบออก

จริง ๆ เพราะเม่ือมีการยืนยันการลบแล,ว ระบบจะไม#สามารถกู,เลย4เอาท4กลับมาได, โดยข้ันตอนการลบเลย4เอาท4

มีดังน้ี 

 

 โดยเม่ือคลิก “ลบเลย4เอาท4” เรียบร,อยแล,ว ระบบจะให,ยืนยันอีกคร้ัง ดังภาพ 

 

 และเม่ือยืนยันการลบเรียบร,อยแล,ว ระบบจะทำการออกเลย4เอาท4ออกจากแคมเปญ ดังภาพ 
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 จะพบว#าในแคมเปญน้ีจะเหลือเพียง 1 เลย4เอาท4เท#าน้ัน ซ่ึงเปKนอันเสร็จส้ินการส่ังลบเลย4เอาท4ออกจาก

ระบบเรียบร,อยแล,ว 
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การแก;ไขระยะเวลาของเลย0เอาท0 

 การแก,ไขระยะเวลาการแสดงผลของเลย4เอาท4 เปKนการกำหนดว#าในแต#ละรอบของการแสดงผล

แคมเปญ เราต,องการให,แต#ละเลย4เอาท4แสดงผลเปKนระยะเวลาเท#าไร สามารถกำหนดได,ในระดับ วินาที นาที 

และช่ัวโมง  

 ซ่ึงการกำหนดระยะเวลาของเลย4เอาท4จะมีผลก็ต#อเม่ือเรามีเลย4เอาท4มากกว#า 1 เลย4เอาท4 (หาก

ผู,ใช,งานมีเพียง 1 เลย4เอาท4 Digital Signage Player จะทำการแสดงผลเลย4เอาท4เดียวตลอดท้ังวัน โดยไม#สนใจ

ระยะเวลาท่ีกำหนดไว,) ซ่ึงการกำหนดระยะเวลาการแสดงผลของเลย4เอาท4มีข้ันตอนดังน้ี 

 

 คลิกท่ีเมนู “แก,ไขเวลาของเลย4เอาท4” ตามภาพด,านบน จากน้ันระบบจะแสดงแบบฟอร4มการกำหนด

ระยะเวลาแสดงผลข้ึนมาดังภาพ 

 

 เม่ือกำหนดระยะเวลาเรียบร,อยแล,ว ให,คลิกปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพ่ือยืนยันการต้ังค#า  
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การคัดลอกเลย0เอาท0 

 การคัดลอกเลย4เอาท4เหมาะสำหรับกรณีท่ีเราต,องการนำเอาการออกแบบเลย4เอาท4น้ีมาใช,งานต#อใน

แคมเปญอ่ืน ๆ หรือภายในแคมเปญเดียวกันก็ตาม โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

 

 คลิกท่ีเมนู “คัดลอกเลย4เอาท4” บนรายการเลย4เอาท4ท่ีต,องการคัดลอก (ในกรณีท่ีมีหลาย ๆ เลย4เอาท4) 

จากน้ันระบบจะแสดงแบบฟอร4มให,เลือกว#าเราต,องการคัดลอกเลย4เอาท4น้ีไปใส#ในแคมเปญไหน (สามารถเลือก

แคมเปญอ่ืนหรือเลือกแคมเปญป�จจุบันได,) 

 

 โดยข้ันตอนคือให,เลือก Campaign Group หรือโฟลเดอร4ของแคมเปญก#อน จากน้ันแคมเปญท่ีอยู#ใน

โฟลเดอร4ท่ีเลือกจะแสดงผลออกมาเพ่ือให,ผู,ใช,งานได,เลือกใช, ตัวอย#างเช#น 
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 จากภาพด,านบนเปKนการเลือกว#าต,องการคัดลอกเลย4เอาท4มาใส#ไว,ในแคมเปญเดิม (ซ่ึงจะเปKนการสร,าง

เลย4เอาท4ใหม#ข้ึนมาในแคมเปญเดิม) จากน้ันเม่ือเลือกแคมเปญเป�าหมายเรียบร,อยแล,ว ให,คลิกปุ{ม “ยืนยัน” 

เพ่ือยืนยันการคัดลอก  

 จากน้ันระบบจะทำการสร,างเลย4เอาท4ใหม# โดยคัดลอกเลย4เอาท4จากเลย4เอาท4ท่ีเลือกไว, ดังภาพ 

 

  



 

 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั 

 5/353 หมู่ 6 ตาํบลบางเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10270  

E-mail: info@nister.co.th, Website: http://www.nister.co.th 

134 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

การออกแบบ Campaign ในระดับ Advance (Advance Mode) 

 

 การออกแบบแคมเปญในระดับ Advance เปKนระดับท่ีมีฟ�งก4ชันการใช,งานท่ีครบครันท่ีสุด แต#ก็จะมี

วิธีการใช,งานท่ีซับซ,อนมากข้ึนตาม เม่ือเทียบกับการออกแบบในระดับอ่ืน ๆ 

 ซ่ึงคุณสมบัติหรือฟ�งก4ชันท่ีถูกเพ่ิมเข,ามาในการออกแบบแคมเปญระดับ Advance น้ีประกอบด,วย 

1. การสร,าง Timeline ในระดับ Block (ในระดับ Professional mode น้ันสามารถสร,าง Timeline 

ในระดับ Layout ได,เท#าน้ัน ซ่ึงหมายความว#าหน,าจอแสดงผล Digital Signage จะทำการเปล่ียน

เลย4เอาท4ท้ังเลย4เอาท4ตามระยะเวลาท่ีเรากำหนดไว, แต#จะไม#สามารถสร,าง Timeline ระดับ Block 

ได,) โดยสามารถศึกษาข,อมูลการสร,าง Timeline ในระดับ Block เพ่ิมเติมได,จากหัวข,อ “การสร,าง 

Timeline ในระดับ Block” ด,านล#าง  

2. การสร,าง Interactive Event (รองรับการคลิกหรือการสัมผัสท่ีหน,าจอเพ่ือเปล่ียนแคมเปญไปยัง

แคมเปญอ่ืน ๆ) 

ก#อนอ่ืนเราควรทำความเข,าใจกับองค4ประกอบหน,าจอการออกแบบแคมเปญในระดับ Advance ก#อน 

ซ่ึงจะประกอบไปด,วยหลาย ๆ ส#วนดังภาพ (บางฟ�งก4ชันจะมีการใช,งานท่ีเหมือนกับระดับอ่ืน ๆ เช#น 

Professional mode และ Basic mode ดังน้ันฟ�งก4ชันท่ีใช,งานเหมือนกัน ผู,ใช,งานสามารถศึกษาวิธีการใช,งาน

ต#าง ๆ เหล#าน้ันได,จากระดับ Professional และ Basic แต#ในบางฟ�งก4ชันท่ีมีวิธีการใช,งานท่ีแตกต#างกัน จะมี

การอธิบายแบบละเอียดภายในหัวข,อน้ี)  
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 จากภาพด,านบน จะพบว#าหน,าจอการออกแบบแคมเปญในระดับน้ีจะค#อนข,างแตกต#างกับระดับ 

Professional mode ค#อนข,างหลาย ๆ ส#วน ประกอบด,วย 

1. เมนูย#อยของแต#ละเลย4เอาท4 จะมีเมนู “ปรับเลย4เอาท4” เพ่ิมเข,ามา เน่ืองจากในระดับ Advance 

จะเปKนลักษณะการสร,าง Timeline ระดับ Block ซ่ึงหมายความว#าในแต#ละ Block หรือแต#ละโซน

หน,าจอน้ัน เราสามารถสร,าง Content ได,มากกว#า 1 Content ต#อช#วงเวลาหน่ึง ดังน้ันผู,ใช,งานจึง

จะไม#สามารถแก,ไขเลย4เอาท4ได,ตรง ๆ จากหน,าน้ี จึงจะต,องแก,ไขผ#านเมนู “ปรับเลย4เอาท4” แทน 

2. ส#วนของเลย4เอาท4ท่ีสร,างไว, โดยผู,ใช,งานสามารถคลิกเลือกในแต#ละ Block หรือโซนหน,าจอภายใน

เลย4เอาท4ได, เพ่ือท่ีจะดำเนินการใส# Content เข,าไปใน Block ท่ีเลือก (หรือสามารถคลิกปุ{ม 

“Block ก#อนหน,า” และ “Block ถัดไป” เพ่ือส่ังให,ระบบทำการโฟกัสไปเลือก Block ก#อนหน,า

หรือถัดไปได,) 

3. ระบบจัดการไทม4ไลน4ของ Block ท่ีเลือก : ในส#วนน้ีจะสัมพันธ4กับส#วนของหมายเลข (2) ท่ีเม่ือเรา

คลิกเลือก Block ใด Block หน่ึงเรียบร,อยแล,ว ระบบจะทำการแสดงผล Content ท่ีเราได,ใส#เข,า

ไปใน Block น้ัน ๆ ออกมา (หากยังไม#เคยใส# Content ใด ๆ เข,าไป จะแสดงเปKนแถวว#าง ๆ) 

4. รายการ Timeline หรือ Content ในแต#ละช#วงเวลาของ Block ท่ีเลือก : ในส#วนน้ีสามารถมีได,

หลาย ๆ Content ณ ช#วงเวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึง Content ท่ีใส#เข,าไปใน Block น้ันเราจะต,อง

กำหนดระยะเวลาด,วยว#าต,องการให,แสดงผลเปKนระยะเวลาเท#าไร เช#น ก่ีวินาที ก่ีนาที หรือก่ีช่ัวโมง 

5. ปุ{ม “สร,างไทม4ไลน4เพ่ิมให,กับ Block” เปKนปุ{มท่ีเราสามารถกดเพ่ือสร,าง Content เพ่ิมเพ่ือเปKน 

Timeline ให,กับ Block ท่ีเลือกไว,ได, ตัวอย#างเช#นเราต,องการให, Block ด,านซ,ายท่ีเลือกน้ัน ๆ 

แสดง Content เปKน Timeline ดังน้ี (โดย Digital Signage Player จะทำการวนลูปเล#นตามไทม4

ไลน4ท่ีกำหนด ใน Block ท่ีเลือกไว,) 

a. ช#วงเวลา 30 วินาทีแรกให,แสดงผลรูปภาพโปรโมชัน “ฉลองเป¡ดร,านใหม#” 

b. ช#วงเวลา 1.30 นาทีถัดมาให,แสดงวิดิโอแนะนำสินค,าของร,าน 

c. ช#วงเวลา 2 นาทีถัดไปให,แสดงรูปภาพเมนูอาหารของร,าน 

6. ปุ{ม “สร,างเหตุการณ4เม่ือคลิกท่ีไทม4ไลน4น้ี” เปKนการกำหนด Interactive ให,กับ Content ซ่ึง

หมายความว#า หากผู,ใช,งานต,องการออกแบบ Digital Signage ให,ผู,ใช,งานสามารถคลิกท่ี 

Content ใด Content หน่ึงแล,วไปเป¡ดข,อมูลอ่ืน ๆ ต#อ ผู,ใช,งานสามารถกำหนดผ#านปุ{มน้ีได,  

7. ปุ{ม “แก,ไข” สำหรับแก,ไขการต้ังค#าการแสดงผล Content หรือ Timeline ท่ีเลือก 

8. ปุ{ม “ลบ” สำหรับลบ Content หรือ Timeline ท่ีเลือก 
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การปรับเลย0เอาท0 

 การปรับเลย4เอาท4ในระดับ Advance mode น้ัน ให,ผู,ใช,งานทำการคลิกท่ีเมนูของเลย4เอาท4ท่ีต,องการ

ปรับแก,ไข เช#น หากต,องการแก,ไขเลย4เอาท4ใน Layout ท่ี 2 ให,คลิกดังภาพ 

 

 

 จากน้ันระบบจะแสดง Popup ข้ึนมาเปKนหน,าจอเลย4เอาท4ให,เราสามารถปรับแก,ไขขนาด ตำแหน#งของ 

Block และสามารถสร,าง Block เพ่ิมได,ตามต,องการ  

 

 จากภาพด,านบนจะพบว#ามีปุ{ม “Create a new block” ซ่ึงใช,สำหรับสร,าง Block เพ่ิมบนเลย4เอาท4 

โดยเม่ือคลิกปุ{มน้ีเสร็จแล,ว ระบบจะสร,าง Block ใหม#ข้ึนมาในส#วนของการออกแบบเลย4เอาท4หมายเลข (2)  

 นอกจากน้ีผู,ใช,งานสามารถตรวจสอบรายการ Block เพ่ิมเติมได,ในส#วนของหมายเลข (3) ไม#ว#าจะเปKน

การแก,ไขช่ือ Block การส่ังคัดลอกขนาดของ Block (Duplicate) และการลบ Block ออกจากเลย4เอาท4 ดังภาพ 
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 โดยในส#วนของหมายเลข (1) คือช่ือ Block หากผู,ใช,งานต,องการแก,ไขช่ือ Block ให,ทำการ Double 

Click ท่ีช่ือ Block แล,วแก,ไขช่ือตามต,องการ 

 ในกรณีท่ีต,องการคัดลอกขนาดของ Block ให,คลิกท่ีปุ{มหมายเลข (2) ซ่ึงเปKนการส่ัง Duplicate ขนาด 

Block ข้ึนมาใหม# (คล,าย ๆ การสร,าง Block ใหม# แต# Block ใหม#ท่ีได,น้ันจะมีขนาดเท#ากับ Block ท่ีเรา

คัดลอก) 

 หรือหากต,องการลบ Block ใด ๆ ให,คลิกท่ีปุ{มหมายเลข (3) ระบบจะแสดงข,อความแจ,งเตือนเพ่ือให,

ผู,ใช,งานส่ังยืนยันการลบ (หากยืนยันการลบแล,ว จะไม#สามารถกู,คืนข,อมูลกลับมาได,) 
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วิธีการสร;าง Content และการจัดการ Timeline ในระดับ Block 

 ก#อนอ่ืนเพ่ือทำความเข,าใจวิธีการสร,าง Content ในระดับ Advance ให,มากข้ึน เราจะย,อนกลับมาดู

หน,าจอภาพรวมของการออกแบบก#อน ดังภาพ 

 

 อย#างท่ีทราบกันแล,วว#าในระดับ Advance น้ีเปKนการสร,าง Content หรือ Timeline แบบละเอียดใน

ระดับ Block ดังน้ัน ก#อนท่ีเราจะใส# Content เข,าไปใน Block ได,น้ันผู,ใช,งานจะต,องระบุก#อนว#าต,องการใส#เข,า

ไปใน Block ไหน โดยให,สังเกตุท่ีหมายเลข (1) จากภาพด,านบน จะพบว#าตอนน้ีระบบได,โฟกัสท่ีเลย4เอาท4ท่ี 1 

ในส#วนของ Block ด,านซ,ายบน 

 หรือหากต,องการเปล่ียน Block เพ่ือออกแบบใน Block อ่ืน ๆ แทน ให,ผู,ใช,งานทำการคลิกไปท่ี Block 

น้ัน ๆ ได,เลย ดังภาพ 
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 จะพบว#าระบบได,เปล่ียนการโฟกัส Block ไปยัง Block ด,านขวาตามท่ีผู,ใช,งานได,เลือกแทน จากน้ันใส

ส#วนของ “ระบบจัดการไทม4ไลน4ของ Block ท่ีเลือก” ด,านล#าง จะเปล่ียน Content ตาม Block ท่ีเราได,เลือก

ใหม#  

 นอกจากน้ีในบางคร้ัง Block ท่ีเราออกแบบมาน้ันมีขนาดเล็ก อาจทำให,คลิกเลือกค#อนข,างยาก 

ผู,ใช,งานสามารถคลิกท่ีปุ{ม “Block ก#อนหน,า” หรือ “Block ถัดไป” ได, ดังภาพ 

 

 จะพบว#าเม่ือลองคลิกปุ{ม “Block ถัดไป” ระบบจะเลือกการโฟกัสไปยัง Block เล็ก ๆ  ด,านขวาบนแทน 

และในส#วนของ “ระบบจัดการไทม4ไลน4ของ Block ท่ีเลือก” ก็จะเปล่ียนตามเช#นกัน 
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 เม่ือผู,ใช,งานเข,าใจถึงวิธีการเลือก Block เพ่ือสร,างหรือใส# Content เข,าไปเรียบร,อยแล,ว อันดับถัดไป

คือการทำความเข,าใจเก่ียวกับ Timeline หรือ Content ท่ีเราจะใส#เข,าไปใน Block น้ัน ๆ ตัวอย#างเช#น กลับมา

เลือก Block ด,านซ,ายบนเหมือนเดิม 

 

 ในส#วนของหมายเลข (1) เปKนการบ#งบอกว#าเรากำลังเลือกออกแบบ Content ในส#วนของ Block 

ด,านซ,ายบนอยู# และส#วนของหมายเลข (2) เปKนการแสดงรายการ Content หรือ Timeline ท่ีเราได,สร,างไว,แล,ว

ใน Block น้ี 

 และหากเราต,องการสร,าง Timeline หรือใส# Content เพ่ิมให,คลิกท่ีปุ{ม “สร,างไทม4ไลน4เพ่ิมให,กับ 

Block” ในส#วนของหมายเลข (3) 

 จากภาพด,านบนจะพบว#ามี Timeline อยู#แล,ว 1 รายการ ซ่ึงก็คือ Content ประเภท Image โดย

กำหนด Timeline ให,แสดงผลเปKนระยะเวลา 10 นาที ดังภาพ 
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 จากภาพด,านบนเปKนการขยายความเข,าใจว#าใน Timeline แต#ละรายการ ผู,ใช,งานจะเห็นรายละเอียด

ดังน้ี 

1. ประเภท Content ของ Timeline น้ัน ๆ 

2. ช่ือไฟล4ของ Content ท่ีแสดงผล 

3. ระยะเวลา Timeline ของ Content น้ี 

ในกรณีท่ีผู,ใช,งานสร,าง Timeline ให,กับ Block ใด ๆ เพียง 1 Content การกำหนดระยะเวลาจะไม#มี

ผลใด ๆ ท้ังส้ิน ซ่ึงหมายความว#า Digital Signage Player จะทำการแสดง Content น้ัน ๆ ไว,ตลอดเวลา

จนกระท่ังมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 ตัวอย#างเช#น หากต,องการใส# Content ประเภทวิดิโอเข,าไปต#อจาก Content รูปภาพ (Image) ท่ีมีอยู#

แล,ว โดยส่ังให,แสดงผลเปKนเวลา 1.30 นาที ให,เราคลิกท่ีปุ{ม “สร,างไทม4ไลน4ให,กับ Block” จะพบกับแบบฟอร4ม

ดังภาพ 

 

 การสร,าง Content หรือ Timeline ใหม#น้ันจะมีลักษณะเหมือนกับระดับอ่ืน ๆ เช#น Professional 

mode และ Basic mode แต#จะมีข้ันตอนท่ี 3 เพ่ิมข้ึนมาเพ่ือให,ผู,ใช,งานทำการกำหนดระยะเวลาท่ีต,องการให, 

Content น้ีแสดงผลใน Block ท่ีเลือกไว,น่ันเอง 

 ตัวอย#างเช#น หากเลือกใส#วิดิโอเข,าไป ให,เลือกเปKนประเภทวิดิโอ (Video) จากน้ันคลิกปุ{ม “ถัดไป” ซ่ึง

จะพบกับข้ันตอนท่ี 2 ดังภาพ 
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 เม่ือกำหนดค#าการแสดงผลให,กับ Video น้ีเรียบร,อยแล,ว ให,คลิกปุ{ม “ถัดไป” เพ่ือกำหนดระยะเวลา

ให,กับ Timeline น้ี ดังภาพ 

 

 จากภาพเปKนการกำหนดระยะเวลาเปKน 1.30 นาที จากน้ันเม่ือกำหนดค#าเสร็จแล,วให,คลิกปุ{ม “ส#ง

ข,อมูล”  เปKนการยืนยันการสร,าง Timeline ใหม#น้ี 
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 จากภาพด,านบนจะพบว#ามี Timeline รายการใหม#แสดงข้ึนมา ซ่ึงเปKน Content ท่ีเพ่ิงสร,างไปเม่ือ

สักครู#น้ีน่ันเอง โดยระยะเวลาจะเปKน 1.30 นาทีตามท่ีเรากำหนดไว, 

 ในกรณีท่ีต,องการแก,ไขการต้ังค#า Content หรือลบ Content ออกจาก Timeline ให,คลิกท่ีปุ{ม 

“แก,ไข” (ไอคอนรูปดินสอ) และปุ{ม “ลบ” (ไอคอนรูปถังขยะ) ในรายการ Timeline ท่ีต,องการดำเนินการได,

เลย 
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การสร;าง Interactive ให;กับแคมเปญ 

 การสร,าง Interactive หมายถึงการท่ีเราออกแบบโฆษณาหรือแคมเปญของเราให,สามารถคลิกหรือ

สัมผัสเพ่ือดูข,อมูลเพ่ิมเติมได,น่ันเอง 

 ซ่ึงหลักการของ SignMate ก็คือการคลิกเพ่ือลิงค4หรือเช่ือมโยงหรือส่ังเป¡ดไปยังแคมเปญอ่ืน ๆ น่ันเอง 

โดยวิธีการสร,าง Interactive น้ัน ก#อนอ่ืนเราจะต,องมีแคมเปญหรือเลย4เอาท4ท่ีมากกว#า 1 แคมเปญหรือเลย4

เอาท4 เพ่ือเปKนแคมเปญหรือเลย4เอาท4ปลายทางท่ีเราจะลิงค4หรือเช่ือมโยงไป  

 โดยวิธีการออกแบบ Interactive มีข้ันตอนดังภาพ 

 

 ให,สังเกตตรงลูกศรท่ีช้ีอยู# น่ันก็คือปุ{ม “สร,างเหตุการณ4เม่ือคลิกท่ีไทม4ไลน4น้ี” โดยก#อนอ่ืนท่ีเราจะสร,าง

เหตุการณ4ให,กับมัน เราจะต,องออกแบบก#อนว#าต,องการสร,างเหตุการณ4ให,กับ Block ไหน และ Timeline ไหน 

(ในกรณีท่ีมีหลาย ๆ Timeline ภายใน Block น้ัน) 

 จากภาพด,านบนจะเห็นว#า Block ด,านซ,ายบน มีท้ังหมด 2 Timeline ด,วยกัน ดังน้ันหากผู,ใช,งาน

ต,องการสร,าง Interactive ให,กับ Timeline ท่ี 2 ก็จะต,องคลิกปุ{ม “สร,างเหตุการณ4เม่ือคลิกท่ีไทม4ไลน4น้ี” ใน

รายการ Timeline ท่ี 2  

 ตัวอย#างเช#น หากเราต,องการสร,าง Interactive ให,กับ Timeline ท่ี 1 ของ Block ซ,ายบนท่ีเลือกไว, 

ให,คลิกท่ีปุ{ม “สร,างเหตุการณ4เม่ือคลิกท่ีไทม4ไลน4น้ี” ในส#วนของ Timeline ท่ี 1 ดังภาพ 
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 ระบบจะแสดงรายช่ือแคมเปญข้ึนมาให,เลือกว#าเราต,องการสร,าง Interactive หรือลิงค4ไปยังแคมเปญ

ไหน ดังภาพ (โดยก#อนอ่ืนเราจะต,องเลือกโฟลเดอร4ของแคมเปญก#อน เพ่ือท่ีระบบจะทำการกรองรายช่ือ

แคมเปญท่ีอยู#ในโฟลเดอร4ท่ีเลือกออกมา) 

 

 ในกรณีท่ีมีหลาย ๆ แคมเปญ จะมีรายการแคมเปญแสดงข้ึนมาตามจำนวนท่ีเรามี ซ่ึงในกรณีท่ีเรา

ต,องการเลือกแคมเปญ “My first campaign” ให,คลิกปุ{ม “เลือก” ด,านขวามือเพ่ือส่ังให,ระบบบันทึกการลิงค4

หรือเช่ือมโยงแคมเปญ 
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 จากภาพด,านบนจะพบว#าปุ{ม “สร,างเหตุการณ4เม่ือคลิกท่ีไทม4ไลน4น้ี” จะมีสีข,อความท่ีเข,มข้ึน (ไอคอน

จะเปKนสีเขียว) ซ่ึงหมายความว#า Timeline น้ัน ๆ มีการสร,าง Interactive ให,กับมันเรียบร,อยแล,ว 

 และผู,ใช,งานจะสังเกตเห็นว#าด,านซ,ายมือจะมีปุ{ม “ฟ�นเฟ§อง” ปรากฏข้ึนมา ซ่ึงหมายความว#าเรา

สามารถต้ังค#าเพ่ิมเติมให,กับมันได, ซ่ึงจะเปKนการต้ังค#าว#า หากหน,าจอไม#มีการสัมผัสหรือค,างอยู#หน,าจอเดิมเปKน

เวลานาน เราต,องการให,หน,าจอน้ัน ๆ กลับไปแสดงผลแคมเปญไหน (เช#นแคมเปญก#อนหน,า หรือแคมเปญแรก) 

โดยเราสามารถส่ังป¡ดการใช,งานในส#วนน้ีได, (ค#าเร่ิมต,นคือ ป¡ดการใช,งาน) 

 

 ตัวอย#างเช#นหากเราต,องการกำหนดว#าหากแคมเปญน้ีไม#มีการสัมผัสใด ๆ เกิดข้ึนเปKนระยะเวลา 10 

นาที ให,กลับไปแสดงผลแคมเปญก#อนหน,าทันที เราสามารถต้ังค#าได,ตามภาพด,านล#างน้ี 
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 เปKนอันเสร็จส้ินข้ันตอนการต้ังค#า Interactive เรียบร,อยแล,ว ซ่ึงตัวอย#างการใช,งานเบ้ืองต,น เปKนการ

สาธิตการสร,าง Interactive ให,กับ Timeline เดียวสำหรับ Block เดียวเท#าน้ัน โดยผู,ใช,งานสามารถสร,าง 

Interactive ให,กับทุก ๆ Timeline และทุก ๆ Block ได,ตามต,องการ 

 ในกรณีท่ีต,องการนำเอา Interactive ออก ให,กลับไปคลิกท่ีปุ{ม “สร,างเหตุการณ4เม่ือมีการคลิกท่ีไทม4

ไลน4น้ี” ดังภาพ 

 

 ซ่ึงจะพบว#ามีแบบฟอร4มรายช่ือแคมเปญแสดงข้ึนมาเหมือนเดิม โดยเราสามารถเลือกเปล่ียนแคมเปญ

ท่ีต,องการลิงค4หรือเช่ือมโยงได, หรือยกเลิกการสร,าง Interactive ให,กับ Timeline น้ีได,โดยการกดปุ{ม “ยกเลิก
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5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

การสร,างการเช่ือมต#อ (Click Event)” ในส#วนของหมายเลข (2) โดยระบบจะแจ,งเตือนเพ่ือให,ผู,ใช,งานยืนยัน

การยกเลิกอีกคร้ัง และเม่ือยกเลิกเรียบร,อยแล,วจะพบว#าปุ{ม “สร,างเหตุการณ4เม่ือคลิกท่ีไทม4ไลน4น้ี” สถานะจะ

เปล่ียนเปKนสีเทา ซ่ึงหมายความว#ายังไม#มีการสร,าง Interactive ใด ๆ ให,กับ Timeline น้ี 

 

 นอกจากการสร,าง Interactive การเช่ือมโยงไปยังแคมเปญอ่ืน ๆ แล,ว เรายังสามารถส่ังให,เช่ือมโยงไป

ยังเลย4เอาท4ถัดไป หรือก#อนหน,า ภายในแคมเปญเดียวกันได, โดยให,คลิกท่ี “สร,างเหตุการณ4เม่ือคลิกท่ีไทม4ไลน4

น้ี” อีกคร้ัง จะพบหน,าจอดังภาพ 

 

 ในส#วนของ “ช่ือโฟลเดอร4” ให,คลิก Dropdown จะพบว#ามีตัวเลือก “เลย4เอาท4ก#อนหน,า” และ “เลย4

เอาท4ถัดไป” ข้ึนมาให,เลือก 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
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 โดยตัวเลือกท้ัง 2 ตัวน้ีจะแสดงข้ึนมาก็ต#อเม่ือในแคมเปญน้ีมีเลย4เอาท4มากกว#า 1 เลย4เอาท4น่ันเอง  

 ตัวอย#างเช#น หากต,องการสร,าง Interactive ให,กับ Timeline โดยเม่ือมีคนคลิกหรือสัมผัสท่ี Timeline 

น้ีแล,วให,ไปเป¡ดเลย4เอาท4ถัดไป ให,เลือกตัวเลือกเปKน “เลย4เอาท4ถัดไป”  

 

 จากน้ันกดปุ{ม “ยืนยันการเช่ือมโยงเลย4เอาท4” เพ่ือส่ังให,ระบบบันทึกการต้ังค#า เพียงเท#าน้ีเราก็สามารถ

สร,าง Interactive ไปยังเลย4เอาท4ภายในแคมเปญเดียวกันได,แล,ว 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
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การเลือกประเภท Content และการตั้งคUาการแสดงผล 

 

จากหัวข,อ “การจัดการ Campaign” ที่ผ#านมานั้นได,อธิบายถึงวิธีการออกแบบแคมเปญในระดับต#าง 

ๆ ไม#ว#าจะเปKนการสร,าง Block หรือโซนหน,าจอ วิธีการเลือก Content ที่ต,องการแสดงผลบนหน,าจอ เปKนต,น 

ซึ่งยังมีอีกหนึ่งส#วนที่ยังไม#ได,อธิบายถึง นั่นคือ การเลือกประเภทของ Content และการตั้งค#าการแสดงผลใน

แต#ละประเภท  

เนื่องจากระบบ SignMate นั้นรองรับการแสดงผล Content หลาย ๆ ประเภท ดังนั้นในหัวข,อนี้จะ

อธิบายถึงการตั้งค#าของ Content แต#ละประเภทเพื่อให,ผู,ใช,งานสามารถตั้งค#าการแสดงผลได,ถูกต,อง โดย

ประเภท Content ท่ีรองรับประกอบด,วย 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
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เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

1. Image (รูปภาพน่ิง) 

2. Slideshow (รูปภาพน่ิงหลาย ๆ ภาพเรียงต#อกัน) 

3. Video (วิดิโอ) 

4. Video Playlist (วิดิโอหลาย ๆ วิดิโอเรียงต#อกัน) 

5. Animation (ภาพเคล่ือนไหว) 

6. Text Scrolling (ข,อความตัวอักษรว่ิง) 

7. Text Message (ข,อความท่ัวไป) 

8. Web URL (การนำเอาเว็บไซต4มาแสดงผลบนหน,าจอ) 

9. Web Embedded (การนำเอา HTML Code บางส#วนมาแสดงผลบนหน,าจอ) 

10. Date / Time (การแสดงผลวันท่ีและเวลาจากตัวเคร่ือง) 

11. Youtube Video (การเช ื ่อมโยงวิด ิโอจาก Youtube มาแสดงผล ซึ ่งต ,องใช ,อ ินเทอร4เน็ต

ตลอดเวลา) * ฟ�งก4ชันน้ีไม#รองรับการแสดงผลในแนวต้ัง 

12. Youtube Playlist (การเช ื ่อมโยงเพลย4ล ิสต 4ว ิด ิโอจาก Youtube มาแสดงผล ซ ึ ่งต ,องใช,

อินเทอร4เน็ตตลอดเวลา) * ฟ�งก4ชันน้ีไม#รองรับการแสดงผลในแนวต้ัง 

13. Live Streaming (การเล#นวิดิโอแบบ Live streaming นามสกุล m3u8) 

14. Analog Clock (นา©ิกาแบบอนาล็อก) 

15. Form / Survey (ระบบแบบฟอร4ม * บริการเสริม จะแสดงให,เลือกเม่ือผู,ใช,งานเป¡ดใช,งาน) 

16. Meeting Room (ระบบแสดงตารางห,องประชุม * บริการเสริม จะแสดงให,เลือกเมื่อผู,ใช,งานเป¡ด

ใช,งาน) 

17. Chart (การเชื่อมระบบกราฟจากแหล#งข,อมูลภายนอก เช#น Intranet ฯลฯ โดยข,อมูลจะต,องอยู#

ในรูปแบบ JSON format) 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
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การต้ังคUา Content ประเภท Image (รูปภาพ) 

 Content ประเภท Image (รูปภาพ) น้ันประกอบด,วยการต้ังค#าส#วนต#าง ๆ ดังภาพ 

 

 
 

 จากภาพด,านบนองค4ประกอบส#วนต#าง ๆ เหล#าน้ีประกอบด,วย 

1. โฟลเดอร4ของรูปภาพ (ที ่ผู ,ใช,งานได,จัดการและอัพโหลดไว,บนระบบ “การจัดการรูปภาพ 

(Image)”) 

2. ส#วนแสดงผลรูปภาพที่อยู#ในโฟลเดอร4 ซึ่งจะแสดงผลหลังจากผู,ใช,งานได,เลือกโฟลเดอร4รูปภาพ

แล,ว 

3. สีพ้ืนหลังของภาพ (ในกรณีท่ีภาพมีขนาดไม#ตรงกับขนาดของส#วนแสดงผล) 

4. กำหนดให,พ้ืนหลังเปKนโปร#งแสง (หากเลือกส#วนน้ี สีพ้ืนหลังของภาพจะไม#มีผล) 

5. การกำหนดเอฟเฟKกให,กับภาพ โดยจะประกอบด,วย 

a. ไม#ใช,งานเอฟเฟKก 

b. กระพริบ 

c. ค#อย ๆ แสดง (Fade) 

d. หมุนรอบ (Rotate) 

6. ลักษณะการแสดงผล ประกอบด,วย 2 แบบ 

a. แสดงเต็มบล็อก (Center Crop) จะใช,สำหรับกรณีที ่ภาพมีขนาดไม#เท#ากับบล็อก

แสดงผล หากเลือกตัวเลือกนี้ รูปภาพจะแสดงผลในลักษณะเต็มบล็อก แต#จะมีบางส#วน

ของภาพถูกตัดออก 



 

 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั 

 5/353 หมู่ 6 ตาํบลบางเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10270  

E-mail: info@nister.co.th, Website: http://www.nister.co.th 

153 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
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b. แสดงภาพตามต,นฉบับ จะใช,สำหรับกรณีที่ภาพมีขนาดไม#เท#ากับบล็อกแสดงผล หาก

เลือกตัวเลือกนี้ อาจทำให,เห็นสีพื้นหลังของภาพ เนื่องจากระบบจะแสดงภาพจริงตาม

ขนาดท่ีอัพโหลดเข,าไป 

โดยตัวอย#างการต้ังค#ามีลักษณะดังน้ี 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
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การต้ังคUา Content ประเภท Slideshow (สไลด0โชว0) 

 Content ประเภท Slideshow (สไลด4โชว4) น้ันประกอบด,วยส#วนของการต้ังค#าต#าง ๆ ดังภาพ 

 

 
 จากภาพด,านบน สามารถอธิบายถึงองค4ประกอบแต#ละส#วนได,ดังน้ี 

1. เลือก Slideshow ท่ีต,องการแสดงผล 

2. กำหนดสีพ้ืนหลังของภาพ Slideshow ในกรณีท่ีรูปภาพมีขนาดไม#เท#ากับบล็อกแสดงผล 

3. กำหนดให,พ้ืนหลังโปร#งแสง (หากเลือกตัวเลือกน้ี สีพ้ืนหลังของภาพจะไม#ทำงาน) 

4. การกำหนดเอฟเฟKกต4ในการเปล่ียนภาพแต#ละภาพ (จะมีตัวเลือก 14 เอฟเฟKกต4ให,เลือกใช,) 

5. ทิศทางการสไลด4ของภาพ  

a. ขวาไปซ,าย 

b. ซ,ายไปขวา 

6. ระยะเวลาต#อหน่ึงภาพ (วินาที) ก#อนท่ีจะเปล่ียนไปยังภาพถัดไป 

7. ลักษณะการแสดงผล ประกอบด,วย 2 แบบ 
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a. แสดงเต็มบล็อก (Center Crop) จะใช,สำหรับกรณีที ่ภาพมีขนาดไม#เท#ากับบล็อก

แสดงผล หากเลือกตัวเลือกนี้ รูปภาพจะแสดงผลในลักษณะเต็มบล็อก แต#จะมีบางส#วน

ของภาพถูกตัดออก 

b. แสดงภาพตามต,นฉบับ จะใช,สำหรับกรณีที่ภาพมีขนาดไม#เท#ากับบล็อกแสดงผล หาก

เลือกตัวเลือกนี้ อาจทำให,เห็นสีพื้นหลังของภาพ เนื่องจากระบบจะแสดงภาพจริงตาม

ขนาดท่ีอัพโหลดเข,าไป 

โดยตัวอย#างการต้ังค#ามีลักษณะดังน้ี 
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การต้ังคUา Content ประเภท Video (วิดิโอ) 

 Content ประเภท Video (วิดิโอ) ประกอบด,วยส#วนของการต้ังค#าดังภาพ 

 

 
 จากภาพด,านบน สามารถอธิบายถึงองค4ประกอบแต#ละส#วนได,ดังน้ี 

1. เลือกโฟลเดอร4ของวิดิโอ 

2. ระบบจะแสดงรายการวิดิโอจากโฟลเดอร4ท่ีเลือกในส#วนน้ี 

3. กำหนดสีพ้ืนหลังของวิดิโอ ในกรณีท่ีขนาดของวิดิโอไม#เท#ากับขนาดบล็อกแสดงผล 

4. กำหนดให,พ้ืนหลังวิดิโอเปKนโปร#งแสง 

5. ส่ังป¡ดเสียงวิดิโอ 

6. การตัด (Crop) วิดิโอ ประกอบด,วยตัวเลือกดังน้ี 

a. ยึดตรงกลางเปKนหลัก (Center Crop) 

b. ชิดบนขวา (Top Right) 

c. ชิดบนซ,าย (Top Left) 

d. ชิดล#างขวา (Bottom Right) 

e. ชิดล#างซ,าย (Bottom Left) 

f. ขนาดตามจริง (Fit) 

g. ยืดตามขนาดบล็อก (Stretch) 

โดยตัวอย#างการต้ังค#ามีลักษณะดังน้ี 



 

 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

การต้ังคUา Content ประเภท Video Playlist (วิดิโอเพลย0ลิสต0) 

 Content ประเภท Video Playlist (วิดิโอเพลย4ลิสต4) ประกอบด,วยส#วนของการต้ังค#าดังภาพ 

 

 
 

 จากภาพด,านบน สามารถอธิบายถึงองค4ประกอบแต#ละส#วนได,ดังน้ี 

1. เลือกเพลย4ลิสต4วิดิโอท่ีต,องการแสดงผล 

2. กำหนดสีพ้ืนหลังของวิดิโอเพลย4ลิสต4 ในกรณีท่ีขนาดของวิดิโอไม#เท#ากับขนาดบล็อกแสดงผล 

3. กำหนดให,พ้ืนหลังวิดิโอเปKนโปร#งแสง 

4. การตัด (Crop) วิดิโอ ประกอบด,วยตัวเลือกดังน้ี 

a. ยึดตรงกลางเปKนหลัก (Center Crop) 

b. ชิดบนขวา (Top Right) 

c. ชิดบนซ,าย (Top Left) 

d. ชิดล#างขวา (Bottom Right) 

e. ชิดล#างซ,าย (Bottom Left) 

f. ขนาดตามจริง (Fit) 

g. ยืดตามขนาดบล็อก (Stretch) 

โดยตัวอย#างการต้ังค#ามีลักษณะดังน้ี 

 



 

 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

การต้ังคUา Content ประเภท Animation (ภาพเคล่ือนไหว) 

 Content ประเภท Animation (ภาพเคล่ือนไหว) ประกอบด,วยส#วนของการต้ังค#าดังภาพ 

 

 
 

จากภาพด,านบน สามารถอธิบายถึงองค4ประกอบแต#ละส#วนได,ดังน้ี 

1. เลือกโฟลเดอร4ของภาพเคล่ือนไหว 

2. ส#วนท่ีระบบจะแสดงรายการภาพเคล่ือนไหว จากโฟลเดอร4ท่ีเลือกไว, 

3. กำหนดสีพ้ืนหลังของภาพเคล่ือนไหว 

4. กำหนดให,พ้ืนหลังภาพเคล่ือนไหวเปKนโปร#งแสง 

5. ลักษณะการแสดงผล ประกอบด,วย 2 แบบ 

a. แสดงเต็มบล็อก (Center Crop) จะใช,สำหรับกรณีที ่ภาพมีขนาดไม#เท#ากับบล็อก

แสดงผล หากเลือกตัวเลือกนี้ รูปภาพจะแสดงผลในลักษณะเต็มบล็อก แต#จะมีบางส#วน

ของภาพถูกตัดออก 

b. แสดงภาพตามต,นฉบับ จะใช,สำหรับกรณีที่ภาพมีขนาดไม#เท#ากับบล็อกแสดงผล หาก

เลือกตัวเลือกนี้ อาจทำให,เห็นสีพื้นหลังของภาพ เนื่องจากระบบจะแสดงภาพจริงตาม

ขนาดท่ีอัพโหลดเข,าไป 

โดยตัวอย#างการต้ังค#ามีลักษณะดังน้ี 



 

 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

การต้ังคUา Content ประเภทข;อความตัวอักษรว่ิง (Text Scrolling) 

 Content ประเภทข,อความตัวอักษรวิ่ง (Text Scrolling) นั้นประกอบด,วยการตั้งค#าส#วนต#าง ๆ ดัง

ภาพ 

 

 
 

จากภาพด,านบน สามารถอธิบายถึงองค4ประกอบแต#ละส#วนได,ดังน้ี 

1. กรณีที่ต,องการใช,เทมเพลตของข,อความ ให,เลือกในส#วนนี้ หากไม#ต,องการใช,ให,กรอกข,อความใน

ส#วนท่ี (2) 

2. กรอกข,อความท่ีต,องการให,เปKนตัวอักษรว่ิง 

3. กำหนดสีพ้ืนหลังของข,อความ 

4. กำหนดให,สีพ้ืนหลังเปKนโปร#งแสง 

5. กำหนดสีข,อความ 

6. เลือก Font ที่ต,องการแสดงผล (กรณีที่เป¡ดใช,งานระบบการอัพโหลดฟอนต4ด,วยตนเอง จะมี

ฟอนต4ท่ีอัพโหลดเข,าไปให,เลือกใช,) 

7. การเน,นข,อความ (ปกติ คือข,อความตัวบาง, เน,นตัวหนา) 



 

 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

8. ระดับความเร็วของข,อความท่ีว่ิง 

โดยตัวอย#างการต้ังค#ามีลักษณะดังน้ี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

การต้ังคUา Content ประเภทข;อความ (Text Message) 

 Content ประเภทข,อความ (Text Message) น้ันประกอบด,วยการต้ังค#าส#วนต#าง ๆ ดังภาพ 

 

 
 

จากภาพด,านบน สามารถอธิบายถึงองค4ประกอบแต#ละส#วนได,ดังน้ี 

1. กรณีที่ต,องการใช,เทมเพลตของข,อความ ให,เลือกในส#วนนี้ หากไม#ต,องการใช,ให,กรอกข,อความใน

ส#วนท่ี (2) 

2. กรอกข,อความท่ีต,องการให,แสดงผล 

3. กำหนดสีพ้ืนหลังของข,อความ 

4. กำหนดระดับความโปร#งแสงของพ้ืนหลังข,อความ 



 

 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

5. กำหนดสีตัวอักษร 

6. กำหนดรูปแบบฟอนต4ที่ต,องการ (ในกรณีที่เป¡ดใช,งานระบบการอัพโหลดฟอนต4ด,วยตนเอง จะมี

รายช่ือฟอนต4ท่ีอัพโหลดเข,าไปให,เลือก) 

7. การเน,นข,อความ (ปกติ และตัวหนา) 

8. กำหนดว#าต,องการให,ข,อความขีดเส,นใต,หรือไม# 

9. ใส#เอฟเฟKกต4ให,ข,อความ เช#น กระพริบ 

10. การจัดย#อหน,าข,อความ เช#น ชิดซ,าย ตรงกลาง ชิดขวา 

โดยตัวอย#างการต้ังค#าจะมีลักษณะดังภาพ 

 

 
 

 



 

 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

 

การต้ังคUา Content ประเภท Web URL 

 Content ประเภท Web URL น้ันประกอบด,วยการต้ังค#าส#วนต#าง ๆ ดังภาพ 

 

 
 

 จากภาพด,านบนองค4ประกอบเพียงส#วนเดียวเท#านั้น นั่นคือการกรอก URL ของเว็บไซต4ที่ต,องการ

นำมาแสดงผลบนหน,าจอ ตัวอย#างเช#น 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

 

การต้ังคUา Content ประเภท Web Embedded 

 Content ประเภท Web Embedded น้ันประกอบด,วยการต้ังค#าส#วนต#าง ๆ ดังภาพ 

 

 
 

 จากภาพด,านบนองค4ประกอบเพียงส #วนเด ียวเท #าน ั ้น น ั ่นค ือการกรอก HTML Code หรือ 

Embedded HTML Code ท่ีต,องการนำมาแสดงผลบนหน,าจอ ตัวอย#างเช#น 

 



 

 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

 
 

การต้ังคUา Content ประเภท Date / Time (วันท่ีและเวลาของเคร่ือง) 

 Content ประเภท Date / Time (วันท่ีและเวลาของเคร่ือง) น้ันประกอบด,วยการต้ังค#าส#วนต#าง ๆ ดัง

ภาพ 

 

 
 

จากภาพด,านบน สามารถอธิบายถึงองค4ประกอบแต#ละส#วนได,ดังน้ี 

1. รูปแบบของวันที่และเวลา (สามารถเลือกได,ว#าต,องการแสดงวันที่อย#างเดียว เวลาอย#างเดียว หรือ

ท้ังสองอย#าง) 

2. กำหนดสีพ้ืนหลังของข,อความ 

3. กำหนดให,พ้ืนหลังเปKนลักษณะโปร#งแสง 



 

 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

4. กำหนดสีข,อความ 

โดยตัวอย#างการต้ังค#าจะมีลักษณะดังภาพ 

 

 

การต้ังคUา Content ประเภท Youtube Video (วิดิโอจาก Youtube) 

 Content ประเภท Youtube Video (วิดิโอจาก Youtube) ประกอบด,วยส#วนของการต้ังค#าดังภาพ 

 

 
 

 จากภาพด,านบน จะประกอบด,วย 2 ส#วนดังน้ี 

1. Video ID ของ Youtube หรือ Link Youtube Video  

2. กำหนดสีพ้ืนหลังของวิดิโอ 

ตัวอย#างการต้ังค#า ดังภาพ 
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การต้ังคUา Content ประเภท Youtube Playlist (เพลย0ลิสต0จาก Youtube) 

 Content ประเภท Youtube Playlist (เพลย4ลิสต4จาก Youtube) ประกอบด,วยส#วนของการตั้งค#าดัง

ภาพ 

 

 
 

 จากภาพด,านบน จะประกอบด,วย 2 ส#วนดังน้ี 

1. Playlist ID ของ Youtube หรือ Link Youtube Playlist  
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2. กำหนดสีพ้ืนหลังของวิดิโอ 

ตัวอย#างการต้ังค#า ดังภาพ 

 

 

การต้ังคUา Content ประเภท Live Streaming 

 Content ประเภท Live Streaming (ถ#ายทอดสด) นั ้นประกอบด,วยการตั ้งค#า URL ของ Live 

Streaming ท่ีเปKนนามสกุล m3u8 เท#าน้ัน ดังภาพ 

 

 
 

 โดยตัวอย#างการต้ังค#า จะมีลักษณะดังน้ี 
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การต้ังคUา Content ประเภท Analog Clock (นา�ิกาแบบอะนาล็อก) 

 Content ประเภท Analog Clock น้ันประกอบด,วยการต้ังค#าส#วนของสีพ้ืนหลังอย#างเดียว ดังภาพ 

 

 
 

 จากภาพด,านบนจะมี 2 ส#วนนั่นคือ สีพื้นหลัง และการกำหนดให,โปร#งแสง โดยตัวอย#างการดังค#าจะมี

ลักษณะดังภาพ 
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การต้ังคUา Content ประเภท Form / Survey (แบบฟอร0ม / แบบสอบถาม) 

 Content ประเภท Form / Survey (แบบฟอร4ม / แบบสอบถาม) นั้นประกอบด,วยการตั้งค#าเพียง

ส#วนเดียวเท#าน้ัน น่ันคือการเลือกแบบฟอร4มท่ีต,องการนำไปใช, ดังภาพ 

 

 
 ตัวอย#างการต้ังค#า (ก#อนอ่ืนผู,ใช,งานจะต,องเป¡ดใช,งานระบบแบบฟอร4มก#อน ซ่ึงเปKนบริการเสริมของ 

SignMate และจะต,องสร,างแบบฟอร4มในระบบ พร,อมต้ังค#าแบบฟอร4มให,พร,อมใช,งานให,เรียบร,อย ระบบจึงจะ

แสดงแบบฟอร4มให,เลือก) ดังภาพ 
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 ในกรณีท่ีผู,ใช,งานพบว#าแบบฟอร4มท่ีสร,างไว,ไม#แสดงข้ึนมาให,เลือก ให,ผู,ใช,งานกลับไปตรวจสอบ

แบบฟอร4มน้ัน ๆ ก#อนว#าพร,อมใช,งานหรือไม# (ดูวิธีการจัดการแบบฟอร4มในหัวข,อ “การจัดการแบบฟอร4ม / 

แบบสอบถาม (Form / Survey)”) 

 

 

 

 

 

การต้ังคUา Content ประเภท Meeting Room (ตารางห;องประชุม) 

 Content ประเภท Meeting Room น้ันประกอบด,วยการต้ังค#าส#วนต#าง ๆ ดังภาพ 
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 จากภาพด,านบนจะพบว#ามีองค4ประกอบท้ังหมด 10 ส#วนดังน้ี 

1. ช่ือห,องประชุมท่ีต,องการแสดงรายการ (สามารถเลือกได,มากกว#า 1 ห,อง) 

2. สีพ้ืนหลังของตารางห,องประชุม (สามารถเลือกโปร#งแสงได,) 

3. รูปแบบฟอนต4ท่ีต,องการ 

4. ขนาดฟอนต4หลัก (แต#ละหัวข,อจะมีขนาดตัวอักษรที่แตกต#างกัน โดยยึดจากขนาดตัวอักษรหลักน้ี

เปKนตัวต้ัง) 

5. กำหนดสีข,อความหลัก (ช่ือ Event / ช่ือหัวข,อการประชุม / ช่ืองานสัมมนา) 

6. กำหนดสีข,อความรอง (รายละเอียดรองของห,องประชุม (ถ,ามี)) 

7. กำหนดสีข,อความแสดงวันท่ีและเวลา ของการประชุม 

8. กำหนดสีข,อความห,องประชุม (กรณีท่ีเลือกหลาย ๆ ห,อง) 
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9. กำหนดสีพ้ืนหลังช่ือห,องประชุม (กรณีท่ีเลือกหลาย ๆ ห,อง) 

10. กำหนดสีเส,นแบ#งระหว#างรายการหัวข,อการประชุม (ระหว#าง Agenda) 

ตัวอย#างการต้ังค#าการแสดงผล ดังภาพ 

 

 

การต้ังคUา Content ประเภท Chart (กราฟ) 

 Content ประเภท Chart เปKน Content ที่ช#วยให,ผู,ใช,งานสามารถนำเอาข,อมูลในรูปแบบกราฟ ที่มี

อยู#ในระบบภายใน (Intranet) แต#ต,องการนำข้ึนบนจอ Digital Signage  
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ซึ่ง Content ประเภทนี้เปKนรูปแบบการเชื่อมต#อข,อมูลกันระหว#างระบบ SignMate Player กับระบบ 

Intranet ของผู,ใช,งานเอง (ระบบ SignMate ไม#ได,จัดเก็บข,อมูลกราฟของลูกค,าเข,าสู# Server แต#จะแสดงผล

ออกจอทีวีเท#าน้ัน) โดยส#วนประกอบของการต้ังค#า Content ประเภทน้ีประกอบด,วย 

 

 
 จากภาพด,านบน ประกอบด,วยองค4ประกอบต#าง ๆ ดังน้ี 

1. ประเภทของ Chart โดยจะมีให,เลือก 9 ประเภทดังน้ี 

a. Pie Chart 

b. Bar Chart 

c. Horizontal Bar Chart 

d. Stack Bar Chart 

e. Stack Horizontal Bar Chart 

f. Line Chart 

g. Radar Chart 

h. Bubble Chart 

i. Scatter Chart  
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2. URL ที่จะคืนค#า JSON format (สามารถใช,ระบบ Intranet คืนค#ากลับมาเปKน JSON ได, แต#

จะต,องอยู#ในเน็ตเวิร4กวงเครือข#ายเดียวกัน) กลับมาให, SIgnMate Player แสดงผลบนจอทีวี โดย

รูปแบบการคืนค#าข,อมูล JSON ที่จะนำไปแสดงผลบนจอ Digital Signage จะขึ้นอยู#กับประเภท

ของกราฟที่เลือกใช, สามารถศึกษาเพิ่มเติมได,ที่ ภาคผนวก หัวข,อ “รูปแบบข,อมูลสำหรับการ

แสดงผลกราฟบน SignMate” 

3. ช่ือกราฟ 

4. สีพ้ืนหลังของกราฟ 

5. กำหนดให,สีพ้ืนหลังเปKนลักษณะโปร#งแสง 

6. รูปแบบฟอนต4 

7. กำหนดสีช่ือกราฟ 

8. กำหนดขนาดฟอนต4 (ระบบจะคำนวณตามสัดส#วนของขนาดบล็อกท่ีออกแบบไว,) 

9. กำหนดอัตราการรีเฟรชข,อมูลกราฟ (เช#น กำหนด 5 วินาที หมายถึงกราฟจะตรวจสอบข,อมูลใหม#

ทุก ๆ 5 วินาที จาก URL ท่ีลูกค,ากรอกเข,ามา) 

ตัวอย#างการต้ังค#าการแสดงผลประเภท Chart (กราฟ)  
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การจัดการและควบคุมอุปกรณ0 (Player) 

 

การจัดการและควบคุมอุปกรณ4 (Player) คือการบริหารจัดการ สั่งการ ควบคุมการแสดงผลของ

อุปกรณ4 (Digital Signage Player) ที่ติดตั้งตามจุดต#าง ๆ ผ#านระบบ SignMate CMS โดยก#อนอื่นผู,ใช,งาน

จะต,องเข,ามาท่ีเมนู “Player / Display” ดังภาพ 

 

 
 

 จากภาพด,านบน ให,เข,าสู#เมนู “Player / Display” ตามท่ีลูกศรช้ี จากน้ันจะพบกับหน,าจอการจัดการ

อุปกรณ4 (Player) โดยประกอบด,วย 3 องค4ประกอบหลัก ๆ ด,วยกันดังน้ี 

1. รายชื่ออุปกรณ4 (Player) ที่มีอยู#ในระบบ (โดยจำนวนอุปกรณ4ที่แสดงนั้น จะขึ้นอยู#กับจำนวนการ

ส่ังซ้ือ Software license ของ SignMate) 

2. ในกรณีที่ผู,ใช,งานได,เลือกอุปกรณ4ที่ต,องการจัดการ หรือสั่งการ จะพบว#าในส#วนนี้จะแสดงรายช่ือ

อุปกรณ4ที่เลือกอยู# (โดยผู,ใช,งานต,องมั่นใจว#า อุปกรณ4ที่ต,องการจัดการ / สั่งการ เปKนอุปกรณ4ท่ี

เลือกอยู#ใช#หรือไม#) 

3. ส#วนของปุ{มควบคุมการทำงานต#าง ๆ ของอุปกรณ4 (ซ่ึงจะอธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกคร้ัง) 

จากภาพด,านบน จะพบว#าอุปกรณ4ที่มีอยู#ในระบบขณะนี้มีทั้งหมด 2 รายการ ซึ่งทั้งสองรายการนี้ จะ

พบว#ามีสถานะที่แตกต#างกัน นั่นคือ เครื่องแรกนั้นถูกเชื่อมต#ออุปกรณ4เรียบร,อยแล,ว ส#วนเครื่องที่สองยังไม#ได,

ทำการเช่ือมต#ออุปกรณ4 ดังภาพ 
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 โดยก#อนท่ีเราจะสามารถส่ังการไปท่ีอุปกรณ4 (Player) ได,น้ัน เราจะต,องทำให,ระบบ SignMate ทราบ

ก#อนว#าอุปกรณ4ท่ีเราต,องการส่ังการไปน้ันเปKนเคร่ืองไหน ซ่ึงก็คือการเช่ือมอุปกรณ4เข,าสู#ระบบ SignMate 

น่ันเอง 
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การเช่ือมอุปกรณ0เข;าระบบ 

 การเช่ือมอุปกรณ4เข,าระบบน้ัน จะแบ#งการทำงานออกเปKน 2 ส#วน ดังน้ี 

1. การเตรียมจอทีวี ท่ีเช่ือมต#อกับ Android Box (หรือ Mini PC หรือ PC กรณีท่ีผู,ใช,งานใช,บน

ระบบ Windows) เพ่ือติดต้ังโปรแกรม SignMate Player 

2. เตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร4 / โน¬ตบุ¬ค เพ่ือใช,สำหรับเข,าสู#ระบบ SignMate CMS ผ#านเว็บบราวน4

เซอร4 

ซ่ึงจอทีวี ท่ีเช่ือมต#อกับ Android Box (หรือ Mini PC หรือ PC) น้ัน ผู,ใช,งานจะต,องติดต้ังโปรแกรม 

SignMate Player และเม่ือเป¡ดโปรแกรมน้ีข้ึนมา หน,าจอจะแสดงรหัสอุปกรณ4 (Device ID) โดยผู,ใช,งาน

จะต,องนำเอารหัสอุปกรณ4ชุดน้ีไปเช่ือมต#อกับระบบ SignMate CMS ผ#านคอมพิวเตอร4 / โน¬ตบุ¬ค โดยรหัส

อุปกรณ4ท่ีจะแสดงบนจอทีวีน้ันมีลักษณะดังภาพ 

 

 
 

 ให,ผู,ใช,งานคัดลอก / จดจำ รหัส Device ID ท่ีแสดงบนจอทีวีน้ีไว, (จากภาพด,านบน รหัสเคร่ืองจะเปKน 

“4UVW8K” แล,วนำไปลงทะเบียนเข,ากับอุปกรณ4บนระบบ SignMate CMS ผ#านคอมพิวเตอร4 หรือโน¬ตบุ¬ค 

โดยเข,าระบบผ#าน https://app.signmate.co) ดังภาพ 
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 โดยอันดับแรก ให,เลือกรายช่ืออุปกรณ4ท่ียังไม#ได,เช่ือมต#อ ในส#วนของหมายเลข (1) จากน้ันให,คลิกปุ{ม 

“เช่ือมต#ออุปกรณ4” ในส#วนของหมายเลข (2) โดยระบบจะแสดงแบบฟอร4มให,กรอกรหัสอุปกรณ4 (Device ID) 

ข้ึนมา ดังภาพ 
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 ให,กรอกรหัส Device ID ท่ีจดจำไว, ในตัวอย#างน้ีคือ “4UVW8K” จากน้ันกดปุ{ม “Register” เพ่ือ

บันทึกการเช่ือมอุปกรณ4  

 โดยเม่ือเช่ือมต#อสำเร็จแล,ว ในส#วนของ SignMate CMS (บนคอมพิวเตอร4 / โน¬ตบุ¬ค) จะแสดงสถานะ

ดังภาพ 

 
 

 จากภาพด,านบน ในส#วนท่ีลูกศรช้ีน้ัน จะพบว#าระบบเปล่ียนสถานะจาก “ยังไม#ได,เช่ือมต#ออุปกรณ4” 

เปKนการแสดงรหัสอุปกรณ4 (Device ID) ท่ีเรากรอกเข,าไปในข้ันตอนท่ีแล,ว 

 หลังจากเรากรอก Device ID เข,าสู#ระบบ SignMate CMS แล,ว ให,กลับมาท่ีหน,าจอทีวี (ท่ีเช่ือมต#อ 

Android Box หรือ Mini PC หรือ PC อยู#)  
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 ให,คลิกท่ีลิงค4 / ปุ{ม “Click here to verify” เพ่ือให,ระบบตรวจสอบว#ารหัสอุปกรณ4 (Device ID) ท่ี

กรอกไปน้ันถูกต,องหรือไม# หากระบบตรวจสอบว#าถูกต,อง จะเร่ิมทำการดาวน4โหลดไฟล4แคมเปญ (ชุดโฆษณา) 

ท่ีผู,ใช,งานได,ออกแบบไป  
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 หลังจากท่ีระบบทำการดาวน4โหลดไฟล4ครบเรียบร,อยแล,ว โฆษณาต#าง ๆ ท่ีผู,ใช,งานได,ออกแบบไปจะ

แสดงผลบนหน,าจอ ดังภาพ (* หลังจากผู,ใช,งานทำการสมัครสมาชิก หรือสร,าง Account ใช,งานระบบ 

SignMate CMS แล,ว ระบบจะทำการสร,างแคมเปญโฆษณาตัวอย#างให, 1 แคมเปญ) (ตัวอย#างน้ีเปKนการ

แสดงผลโฆษณาในแนวต้ัง) 
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แนะนำองค0ประกอบในการจัดการอุปกรณ0 (Player) 

 การควบคุมและจัดการอุปกรณ4 (Player) น้ันมีฟ�งก4ชันการทำงานหลาย ๆ ส#วนไม#ว#าจะเปKนในส#วน

ของการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ4 หรือเปKนส#วนของการส่ังการก็ตาม โดยส#วนต#าง ๆ น้ันประกอบด,วย 

 
 

1. แสดงสถานะของอุปกรณ4 (สีเขียวคือกำลังออนไลน4 สีแดงคือออฟไลน4) พร,อมแสดงวันท่ีและเวลา

เช่ือมต#อล#าสุด (ด,านขวามือจะพบลิงค4 “ดูรายงาน” โดยสามารถดูประวัติการออนไลน4และออฟไลน4

ของอุปกรณ4ย,อนหลังได,)  

2. แสดงช่ือแคมเปญหลักของอุปกรณ4 ท่ีใช,งานอยู#ในขณะน้ี  

3. ปุ{มสำหรับดูข,อมูลอุปกรณ4 เช#น ดูสถานะของหน#วยความจำ ดูตำแหน#งของอุปกรณ4 ดูรายละเอียด 

Hardware ของอุปกรณ4 

4. ปุ{มสำหรับการควบคุมอุปกรณ4 เช#น ส่ังให,รีสตาร4ท ส่ังเพ่ิมเสียง ลดเสียง 

5. ปุ{มสำหรับเปล่ียนแคมเปญหลักให,อุปกรณ4 

6. ปุ{มสำหรับส่ังกำหนดแคมเปญล#วงหน,าให,อุปกรณ4 

7. ปุ{มสำหรับต้ังเวลาแคมเปญ (Scheduling) ให,กับอุปกรณ4 

8. ปุ{มสำหรับส่ังบันทึกภาพหน,าจอ (Screenshot) จากอุปกรณ4 

9. ปุ{มสำหรับยกเลิกการเช่ือมต#ออุปกรณ4  

10. ส#วนแสดงสถานะของแคมเปญ ในกรณีท่ีมีการต้ังแสดงแคมเปญล#วงหน,า หรือต้ังเวลาแสดงแคมเปญ 

จะมีสถานะบอกว#าแคมเปญแต#ละรายการน้ัน ไฟล4ได,ถูกดาวน4โหลดครบหรือยัง) 
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11. ส#วนแสดงรายงานประวัติการแสดงผลแคมเปญของอุปกรณ4 (เสมือนกับ Log ท่ีบันทึกว#าอุปกรณ4น้ีได,

ถูกเปล่ียนไปแสดงผลแคมเปญเวลาไหนบ,าง) 

12. สถานะของอุปกรณ4 (สีเขียวคือออนไลน4 สีแดงคือออฟไลน4) 

13. ปุ{มสำหรับเป¡ดเมนูย#อยของอุปกรณ4 เช#น การเปล่ียนช่ืออุปกรณ4 การต้ังค#าอ่ืน ๆ เช#นองศาของแนวต้ัง 

โดยการทำงานแต#ละส#วนท่ีสำคัญน้ัน จะอธิบายเพ่ิมแยกเปKนหัวข,อต#าง ๆ ด,านล#างน้ี 
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สถานะของอุปกรณ0 (Player) และรายงานย;อนหลัง 

 สถานะของอุปกรณ4มีความสำคัญอย#างย่ิงบนระบบ SignMate เน่ืองจากระบบ SignMate ทำงาน 

ควบคุม ส่ังการอุปกรณ4ท้ังหมดผ#านอินเทอร4เน็ต ดังน้ัน หากอุปกรณ4เคร่ืองไหนไม#สามารถเช่ือมต#ออินเทอร4เน็ต

ได, จะทำให,ไม#สามารถรับคำส่ังจาก SIgnMate CMS ส#วนกลางได,น่ันเอง 

 ดังน้ันในหัวข,อน้ีจะแนะนำถึงวิธีการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ4 โดยจะมีหน,าจอดังภาพ 

 

 
 

 จากภาพด,านบน จะพบว#ามีองค4ประกอบ 2 ส#วนด,วยกันดังน้ี 

1. ส#วนแสดงสถานะการเช่ือมต#อ และวันท่ีและเวลาท่ีมีการเช่ือมต#อล#าสุด 

2. ลิงค4สำหรับเข,าไปดูรายงานสถานะของอุปกรณ4ย,อนหลัง โดยเม่ือกดเข,าไป จะพบกับหน,าจอดัง

ภาพ 

 

 
 

 โดยในหน,าจอน้ี จะแสดงข,อมูลอุปกรณ4ให,ผู,ใช,งานได,ทราบว#ากำลังดูรายงานของอุปกรณ4ไหนอยู# 

ประกอบด,วย ช่ืออุปกรณ4 ในส#วนของหมายเลข (1) รหัสอุปกรณ4 (Device ID) ในส#วนของหมายเลข (2)  



 

 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั 

 5/353 หมู่ 6 ตาํบลบางเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10270  

E-mail: info@nister.co.th, Website: http://www.nister.co.th 

189 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

 นอกจากน้ียังสามารถเลือกวันท่ี ท่ีต,องการตรวจสอบย,อนหลังได, ในส#วนของหมายเลข (3) โดยระบบ

จะแสดงเปKนกราฟประวัติสถานะของอุปกรณ4ออกมาในส#วนของหมายเลข (4)  

 ซ่ึงจากกราฟด,านบนจะเห็นว#ากราฟจะมีลักษระเปKนเส,นข้ึนลง เน่ืองจากสถานะของอุปกรณ4จะมีเพียง 

2 สถานะเท#าน้ัน น่ันคือถ,าออนไลน4เส,นกราฟจะแสดงเปKนเส,นด,านบน หรือถ,าออฟไลน4เส,นกราฟจะแสดงเปKน

เส,นด,านล#าง 
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สถานะแสดงแคมเปญหลักป�จจุบัน 

 ส#วนถัดมาก็คือสถานะท่ีแสดงให,ผู,ใช,ทราบว#าแคมเปญหลักป�จจุบันน้ันคือแคมเปญไหน โดยจะแสดง

เปKนช่ือแคมเปญให,ทราบ ดังภาพด,านล#าง 

 

 
  

โดยผู,ใช,งานสามารถคลิกท่ีช่ือแคมเปญน้ันได, โดยระบบจะนำพาไปยังหน,าจอสำหรับออกแบบ

แคมเปญ ในกรณีท่ีผู,ใช,งานอาจจะจำไม#ได,ว#าแคมเปญน้ัน ๆ คือแคมเปญไหน  

 ซ่ึงแคมเปญหลักในท่ีน้ีหมายถึงแคมเปญโฆษณาท่ีจะแสดงเปKนหลัก ในกรณีท่ีไม#มีแคมเปญอ่ืน ๆ มา

แทรก เน่ืองจากประเภทแคมเปญจะมีท้ังหมด 3 แบบด,วยกันคือ 

• แคมเปญหลัก 

• การต้ังเวลาเปล่ียนแคมเปญหลักล#วงหน,า (ใช,สำหรับต,องการเปล่ียนแคมเปญหลักแบบถาวร แต#

ต,องการต้ังเวลาล#วงหน,า ซ่ึงจะช#วยให,ผู,ใช,งานสามารถวางแผนการเปล่ียนแคมเปญได,เลย) 

• การต้ังเวลา (Scheduling) แคมเปญเปKนช#วงเวลา (ใช,เม่ือต,องการต้ังเวลาแสดงโฆษณาเปKน

ช#วงเวลา โดยสามารถกำหนดเวลาแบบแสดงคร้ังเดียวจบ หรือแบบทำซ้ำได,) 

โดยหลักการในการแสดงโฆษณาบนจอทีวีน้ัน จะยึดจากแคมเปญหลักมาก#อน และถ,าระบบตรวจ

พบว#ามีแคมเปญพิเศษ (เช#น มีการต้ังเวลาแสดงผลแคมเปญ) ในช#วงเวลาไหน ระบบจะแสดงแคมเปญพิเศษน้ัน 

ๆ ข้ึนมา จนกระท่ังผ#านช#วงเวลาน้ันไป ระบบจะกลับมาแสดงแคมเปญหลักอีกคร้ัง  

เช#น สมมติว#าผู,ใช,งานต้ังให,แคมเปญหลักแสดงผลช่ือ “Menu board” และได,ต้ังเวลาแสดงแคมเปญ

โปรโมชันพิเศษช่ือ “New year promotion” ในช#วงวันท่ี 30 ธันวาคม 2561 ถึง 10 มกราคม 2562  

การทำงานของระบบก็คือ ก#อนท่ีจะถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2561 ระบบจะนำเอาแคมเปญหลักมา

แสดงผล แต#เม่ือถึงช#วงเวลาระหว#างวันท่ี 30 ธันวาคม 2561 ถึง 10 มกราคม 2562 ระบบจะนำเอาแคมเปญ 

“New year promotion” มาแสดงแทน จนกระท่ังพ,นวันท่ี 10 มกราคม 2562 ระบบจะกลับมาแสดงผล

แคมเปญหลักอีกคร้ัง เพราะไม#มีการต้ังเวลาแคมเปญอ่ืน ๆ มาแทรกน่ันเอง 
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การตรวจสอบข;อมูลอุปกรณ0 

 ข,อมูลอุปกรณ4หมายถึง ข,อมูลของอุปกรณ4 (Player) ปลายทางท่ีเช่ือมต#อกับระบบ โดยอุปกรณ4

ปลายทางจะทำการส#งข,อมูลต#าง ๆ กลับมา เช#น ตำแหน#งของอุปกรณ4 สถานะของหน#วยความจำ เปKนต,น โดย

ผู,ใช,งานสามารถตรวจสอบข,อมูลอุปกรณ4ผ#านปุ{ม “ข,อมูลอุปกรณ4” หรือ “Device Info” ดังภาพ 

 

 
 

 เม่ือกดปุ{ม “ข,อมูลอุปกรณ4” แล,วระบบจะแสดงข,อมูลอุปกรณ4ข้ึนมาดังภาพ 

 

 
 

 ซ่ึงประกอบด,วย 5 กลุ#มข,อมูลด,วยกัน ดังน้ี 
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1. ข,อมูลตัวเคร่ือง (Hardware Information) 

2. ข,อมูลเครือข#าย (Network Information) เช#น IP Address, MAC Address และช่ือ SSID ใน

กรณีท่ีเช่ือมต#อ WIFI 

3. ข,อมูลหน#วยความจำ (Memory information) 

4. ข,อมูลท่ัวไป เช#น ขนาดหน,าจอท่ีเช่ือมต#อ, ระบบปฏิบัติของอุปกรณ4, วันท่ีหมดอายุของ 

Software License ของอุปกรณ4 

5. ตำแหน#งของอุปกรณ4 
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การควบคุมอุปกรณ0 (Player) 

 การควบคุมอุปกรณ4คือการส#งคำส่ังไปยังอุปกรณ4 (Player) ผ#านอินเทอร4เน็ต โดยผู,ใช,งานสามารถ

เข,าถึงคำส่ังต#าง ๆ เหล#าน้ีได,ผ#านปุ{ม “ควบคุม Player” หรือ “Control Device” ดังภาพ 

 

 
 

 จากน้ันระบบจะแสดงชุดคำส่ังข้ึนมาดังภาพ 

 

 
 

 คำส่ังท่ีสามารถส่ังได, ประกอบด,วย “ควบคุมระดับเสียง” โดยสามารถปรับระดับเสียงได,ตามต,องการ 

โดยเม่ือปรับระดับเสียงเรียบร,อยแล,วให,กดปุ{ม “ส่ังการ” เพ่ือยืนยันการปรับระดับเสียง 

 อีกคำส่ังหน่ึงก็คือการส่ังรีสตาร4ทเคร่ือง (ข้ึนอยู#กับอุปกรณ4ว#ารองรับหรือไม# ถ,าเปKน Android Box 

เคร่ืองจะต,องเปKนเคร่ืองท่ี Root)  

 โดยอุปกรณ4จะใช,เวลาในการรับคำส่ังประมาณ 1-2 นาที 
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การเปล่ียนแคมเปญหลัก 

 ในกรณีท่ีผู,ใช,งานต,องการเปล่ียนแคมเปญหลักให,กับอุปกรณ4 สามารถทำได,โดยการกดปุ{ม “แคมเปญ

หลัก” หรือ “Default Campaign” ดังภาพ 

 

 
 

 จากน้ันระบบจะแสดงแบบฟอร4มรายช่ือแคมเปญข้ึนมาให,เลือก ดังภาพ 
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 โดยผู,ใช,งานสามารถเลือกโฟลเดอร4ของแคมเปญท่ีต,องการกรองช่ือแคมเปญได,ในส#วนหมายเลข (1) 

จากน้ันรายช่ือแคมเปญจะแสดงผลออกมาให,เลือก โดยสามารถคลิกปุ{ม “เลือก” ในรายการแคมเปญท่ี

ต,องการ (ในส#วนหมายเลข (2)) และเม่ือเลือกเรียบร,อยแล,ว จะพบว#าสถานะของแคมเปญหลักจะเปล่ียนตาม

ช่ือแคมเปญท่ีได,เลือกไป ดังภาพ 
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การกำหนดแคมเปญหลักลUวงหน;า 

 การกำหนดแคมเปญหลักล#วงหน,า จะใช,ในกรณีท่ีผู,ใช,งานมีการวางแผนว#าจะเปล่ียนแคมเปญหลัก

ล#วงหน,า แบบถาวร (ไม#ใช#แค#บางช#วงเวลา) เช#น หากต,องการเปล่ียนแคมเปญหลักล#วงหน,าว#าต,นเดือนหน,าจะ

เปล่ียนไปแสดงผลแคมเปญอีกแคมเปญหน่ึง ผู,ใช,งานสามารถกำหนดได,จากส#วนน้ี ดังภาพ (จากปุ{ม “กำหนด

แคมเปญล#วงหน,า” หรือ “Advance Campaign”) 

 

 
 

 โดยเม่ือคลิกท่ีปุ{มน้ีแล,ว ระบบจะแสดงแบบฟอร4มการกำหนดแคมเปญล#วงหน,าข้ึนมา ดังภาพ 

 

 
 

 จากแบบฟอร4มด,านบน จะพบว#าแบบฟอร4มน้ีประกอบด,วยองค4ประกอบ 3 ส#วนด,วยกันดังน้ี 
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1. วันท่ีและเวลา ท่ีต,องการต้ังเวลาเปล่ียนแคมเปญหลัก 

2. ช่ือโฟลเดอร4แคมเปญท่ีต,องการกรองรายช่ือแคมเปญ (โดยหลังจากเลือกโฟลเดอร4แล,ว ระบบจะ

แสดงรายช่ือแคมเปญในโฟลเดอร4น้ัน ๆ ออกมา) 

3. ปุ{มสำหรับ “เลือก” แคมเปญท่ีต,องการต้ังเวลาล#วงหน,า 

4. คลิกปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพ่ือยืนยันการต้ังเวลาแคมเปญหลักล#วงหน,า 

โดยเม่ือต้ังเวลาล#วงหน,าเรียบร,อยแล,ว ระบบจะแสดงสถานะดังภาพ 

 

 
 

 จากภาพด,านบน จะพบว#าในส#วนของหมายเลข (1) จะมีสถานะของการกำหนดแคมเปญล#วงหน,า

แสดงผลข้ึนมา พร,อมระบุช่ือแคมเปญท่ีเราต้ังไว, และวันท่ี / เวลาท่ีต,องการเปล่ียน (โดยผู,ใช,งานสามารถลบ

การต้ังค#าน้ีออกได,จากปุ{ม “กากบาท” ด,านขวามือ) 

 ถัดมาในส#วนหมายเลขท่ี (2) จะเปKนตารางแสดงให,เห็นสถานะของแคมเปญว#า ณ ขณะน้ีเรามีการ

แคมเปญใดบ,างท่ี Active อยู# (ไม#ว#าจะเปKนแคมเปญหลัก การกำหนดแคมเปญหลักล#วงหน,า หรือแม,กระท่ัง

การต้ังเวลาแคมเปญแค#บางช#วงเวลา) โดยระบบจะมีรายละเอียดสถานะการดาวน4โหลดไฟล4ของแคมเปญ

ข้ึนมาแสดงด,วย 
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การต้ังเวลาแสดงแคมเปญบางชUวงเวลา 

 การต้ังเวลาแสดงแคมเปญบางช#วงเวลา จะช#วยให,ผู,ใช,งานสามารถกำหนดได,ว#า ช#วงเวลาไหนให,

แสดงผลโฆษณา หรือโปรโมชันตัวไหนน่ันเอง ซ่ึงจะเปKนแคมเปญในลักษณะช่ัวคราวไม#ถาวร (เพราะไม#ใช#

แคมเปญหลัก แคมเปญหลักจะมีได,แค# 1 รายการเท#าน้ัน) ซ่ึงการต้ังเวลาแสดงแคมเปญล#วงหน,า 

(Scheduling) สามารถสร,างได,หลายรายการ โดยการต้ังเวลาน้ันไม#ควรกำหนดเวลาทับซ,อนกัน 

 วิธีการต้ังเวลา สามารถเข,าถึงผ#านปุ{ม “ต้ังเวลา” หรือ “Scheduling” ดังภาพ 

 

 
 

 จากน้ันระบบจะนำพาผู,ใช,งานไปยังหน,าจอการต้ังเวลา ดังภาพ 
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 จากภาพจะพบว#าหน,าจอการต้ังเวลาประกอบด,วยท้ังหมด 4 องค4ประกอบด,วยกันคือ 

1. ช่ืออุปกรณ4 หรือ Player ท่ีต,องการต้ังเวลา 

2. ปุ{มสำหรับสร,าง Schedule แบบคร้ังเดียวจบ (One time period) 

3. ปุ{มสำหรับสร,าง Schedule แบบทำซ้ำรายวัน (Repeating event) 

4. ส#วนของปฏิทินท่ีจะแสดงสถานะให,ทราบว#าช#วงวันไหน เวลาไหนมีการต้ังเวลาเกิดข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั 

 5/353 หมู่ 6 ตาํบลบางเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10270  

E-mail: info@nister.co.th, Website: http://www.nister.co.th 

200 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
5/353 หมู่ท̀ี 6 ซอยท̀ีดินทอง 4 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางเมือง อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

การต้ังเวลาแบบคร้ังเดียวจบ (One time period schedule) 

เร่ิมจากการสร,าง Schedule ใหม# แบบ One time period สามารถต้ังได,โดยการกดปุ{ม “สร,าง 

Schedule ใหม#” หรือ “Add new schedule (One time)” ดังภาพ 

 

 
 

 จากน้ันระบบจะแสดงแบบฟอร4มการต้ังเวลาข้ึนมา ดังภาพ 

 

 
 

 แบบฟอร4มน้ีประกอบด,วย 4 ส#วนดังภาพ 

1. กำหนดช่ือ Schedule (เพ่ือให,ผู,ใช,งานสามารถจดจำได,ในภายหลัง ว#าเปKนการต้ังเวลาเพ่ือ

จุดประสงค4แสดงโฆษณาไหน) 

2. กำหนดวันท่ีและเวลาเร่ิมต,นของแคมเปญ 

3. กำหนดวันท่ีและเวลาส้ินสุดของแคมเปญ 

4. เลือกแคมเปญท่ีต,องการแสดงผลในช#วงเวลาท่ีกำหนด (ให,คลิกเลือกท่ีปุ{ม “เคร่ืองหมายถูก”) โดย

ระบบจะแสดงรายช่ือแคมเปญข้ึนมาให,เลือก ดังภาพ 
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 เลือกโฟลเดอร4แคมเปญในส#วนของหมายเลข (1) ท่ีต,องการกรองช่ือแคมเปญ จากน้ันรายช่ือแคมเปญ

ในโฟลเดอร4ท่ีเลือกจะแสดงผลออกมา โดยสามารถคลิกปุ{ม “Choose” ในส#วนของหมายเลข (2) ในรายการ

แคมเปญท่ีต,องการ โดยเม่ือเลือกเสร็จแล,ว ระบบจะกลับมายังแบบฟอร4มเดิมดังภาพ 

 
 

 จากน้ันเม่ือต้ังค#าเรียบร,อยแล,ว ให,กดปุ{ม “ยืนยัน” ระบบจะทำการเพ่ิม Schedule เข,าสู#ตาราง

ปฏิทิน ดังภาพ 
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 จากภาพด,านบน จะพบว#าในตารางปฏิทินจะมีรายการ Schedule ใหม#ท่ีเราสร,างเข,าไปเรียบร,อยแล,ว 

โดยสามารถกดเข,าไปดูรายละเอียดของ Schedule ได, รวมถึงสามารถลบ Schedule ออกได, ดังภาพ 

 

 
 

 เพียงเท#าน้ีเปKนอันเสร็จส้ินการต้ังเวลาแสดงผลแคมเปญตามช#วงเวลาท่ีกำหนดแบบคร้ังเดียวจบ (One 

time period) 
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 นอกจากน้ีเม่ือกลับมายังหน,าจอการจัดการอุปกรณ4 จะพบว#าในส#วนของสถานะแคมเปญมีรายการ

การต้ังเวลาท่ีผู,ใช,งานเพ่ิงสร,างไป มาแสดงผล ดังภาพ 
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การต้ังเวลาแบบทำซ้ำรายวัน (Repeating event) 

 หัวข,อท่ีแล,วเปKนวิธีการต้ังเวลาแสดงผลแคมเปญโฆษณาแบบคร้ังเดียวจบ (One time period) แต#ใน

บางคร้ัง ผู,ใช,งานอาจจะต,องการการแสดงโฆษณาแบบทำซ้ำทุก ๆ วัน เฉพาะช#วงเวลาใดช#วงเวลาหน่ึง เช#นโปร

โมชัน Happy Hour ท่ีต,องการให,แสดงโฆษณาโปรโมชันน้ีช#วงเวลา 12:00 – 13:00 จนถึงปลายเดือน เปKนต,น 

 วิธีการต้ังเวลาในส#วนน้ี สามารถเข,าถึงผ#านปุ{ม “สร,าง Event แบบทำซ้ำ (Repeat)” หรือ “Add 

repeating event” จะพบกับแบบฟอร4มดังภาพ 

 

 
 

 โดยแบบฟอร4มด,านบนน้ีประกอบด,วย 7 องค4ประกอบด,วยกันดังน้ี 

1. ช่ือ Schedule หรือช่ือ Event เพ่ือให,ผู,ใช,งานจดจำได,ภายหลัง ว#า Event น้ีสำหรับจุดประสงค4

ใด 

2. วันท่ีเร่ิมต,นแคมเปญ 

3. วันท่ีส้ินสุดแคมเปญ 

4. เวลาท่ีแสดงผล (เวลาเร่ิม : Showtime) 

5. เวลาท่ีส้ินสุดการแสดงผลในแต#ละวัน (Showtime) 

6. แคมเปญท่ีต,องการให,แสดงผลในช#วงเวลาท่ีกำหนด 

โดยการเลือกแคมเปญให,คลิกท่ีปุ{ม “เคร่ืองหมายถูก” ท่ีลูกศรช้ี จะพบกับแบบฟอร4มแสดงรายช่ือ

แคมเปญข้ึนมาดังภาพ 
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 ให,ผู,ใช,งานเลือกช่ือโฟลเดอร4แคมเปญท่ีต,องการในส#วนของหมายเลขท่ี (1) จากน้ันระบบจะแสดง

รายช่ือแคมเปญในโฟลเดอร4ข้ึนมา โดยให,คลิกปุ{ม “Choose” ในรายการแคมเปญท่ีต,องการให,แสดงผลใน

ช#วงเวลาท่ีกำหนด  

 หลังจากเลือกแคมเปญเรียบร,อยแล,ว ระบบจะกลับมายังแบบฟอร4มการต้ังค#าเดิม ดังภาพ 

 

 
 

 จากน้ันให,คลิกปุ{ม “Confirm” เพ่ือยืนยันการสร,าง Schedule / Event ใหม# โดยระบบจะทำการ

เพ่ิม Schedule / Event น้ีเข,าปฏิทินดังภาพ 
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 ผู,ใช,งานสามารถคลิกท่ี Schedule น้ัน ๆ เพ่ือดูข,อมูลเพ่ิมเติม หรือลบ Schedule ออกได, ดังภาพ 

 

 
 

 โดยหากผู,ใช,งานต,องการลบข,อมูลส#วนน้ี ให,คลิกปุ{ม “Delete” ตามภาพด,านบน 
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การยกเลิกการเช่ือมตUออุปกรณ0 

 การยกเลิกการเช่ือมต#ออุปกรณ4 ใช,ในกรณีท่ีผู,ใช,งานต,องการย,ายเคร่ือง Android Box หรือ PC หรือ 

Mini PC จากเคร่ืองนึงไปยังอีกเคร่ืองนึง ซ่ึงหากเม่ือผู,ใช,งานส่ังยกเลิกอุปกรณ4เรียบร,อยแล,ว อุปกรณ4เดิมท่ี

เช่ือมต#ออยู#จะใช,งานไม#ได,ในทันที (กรณีท่ีเช่ือมต#ออินเทอร4เน็ตอยู#) ดังน้ัน ก#อนท่ีจะส่ังยกเลิกการเช่ือมต#อ

อุปกรณ4 จะต,องม่ันใจว#าต,องการยกเลิกการเช่ือมต#อจริง ๆ  

 โดยการยกเลิกการเช่ือมต#ออุปกรณ4มีข้ันตอนดังน้ี 

 

 
 

 ให,คลิกท่ีปุ{ม “ลบอุปกรณ4” หรือ “Remove device” จากภาพด,านบน ซ่ึงระบบจะแจ,งเตือนให,

ผู,ใช,งานยืนยันอีกคร้ัง ดังภาพ 

 

 
 

 ให,กดปุ{ม “ยืนยัน” ในกรณีท่ีต,องการยกเลิกการเช่ือมต#ออุปกรณ4 โดยหลังจากยกเลิกการเช่ือมต#อ

เรียบร,อยแล,ว จะพบว#าสถานะของอุปกรณ4จะกลับมาเปKน “ยังไม#ได,เช่ือมต#ออุปกรณ4” ดังภาพ 
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เมนูยUอยของอุปกรณ0 

 เมนูย#อยของอุปกรณ4น้ันประกอบด,วยการแก,ไขช่ืออุปกรณ4 หรือรวมไปถึงเมนูลัดในการกำหนดสิทธิ

ให,กับผู,ดูแลระบบคนอ่ืน ๆ (ในกรณีท่ีผู,ใช,งานได,ใช,บริการเสริม การสร,างผู,ดูแลระบบ) ดังภาพ 

 

 
 

 จากภาพด,านบน ให,คลิกท่ีปุ{มตามท่ีลูกศรช้ีอยู# จากน้ันรายการเมนูย#อยจะแสดงข้ึนมา โดย

ประกอบด,วย 

1. แก,ไขข,อมูล Player 

2. ให,สิทธิผู,ดูแลระบบเข,าถึงเพลย4เยอร4น้ี (กรณีใช,บริการเสริม ผู,ดูแลระบบ : หากผู,ใช,งานไม#พบเมนู

น้ี แสดงว#าผู,ใช,งานไม#ได,ใช,บริการเสริมในส#วนน้ี) 
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การแก;ไขข;อมูลอุปกรณ0 (Player) 

 การแก,ไขข,อมูล Player ให,คลิกท่ีเมนู “แก,ไขข,อมูล Player” หรือ “Edit player information” ดัง

ภาพด,านล#าง 

 

 
 

 จากน้ันระบบจะนำพาผู,ใช,งานไปยังหน,าจอการแก,ไขข,อมูล Player ดังภาพ 
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 จากภาพด,านบน เปKนแบบฟอร4มการแก,ไขข,อมูลอุปกรณ4 (Player) โดยประกอบด,วยองค4ประกอบ

ท้ังหมด 6 ส#วนดังน้ี 

1. รูปภาพอุปกรณ4 (สามารถอัพโหลดได,) 

2. ช่ืออุปกรณ4 

3. ประเภทอุปกรณ4 (ถ,าเปKนประเภทคีออสแนวต้ัง ให,คลิกเปล่ียนเปKน Kiosk mode ดังภาพ) 
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4. ทิศทางการหมุนจอ (ในกรณีแนวต้ัง) โดยจะมี 2 องศาคือ 270 องศา และ 90 องศา (ปรับตาม

การหมุนจอทีวี ตามเข็มนา©ิกา หรือทวนเข็มนา©ิกา) 

5. การต้ังค#าการล็อกหน,าจอแอพพลิเคชันให,ไม#สามารถออกจากแอพพลิเคชันได, (เฉพาะ Android) 

โดยเม่ือต,องการออกจากแอพพลิเคชัน จะต,องกรอกรหัสผ#านเพ่ือยืนยันการออกจากแอพพลิเคชัน

ได, 

6. การต้ังเวลาป¡ดเคร่ือง  

โดยเม่ือต้ังค#าเรียบร,อยแล,ว ให,คลิกปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพ่ือบันทึกการต้ังค#า 
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การให;สิทธิผู;ดูแลระบบมีสิทธิเข;าถึงอุปกรณ0 (Player) 

 กรณีท่ีผู,ใช,งาน ได,เป¡ดใช,บริการเสริมบัญชีผู,ดูแลระบบเพ่ิม จะพบกับเมนูลัดในการกำหนดสิทธิให,

ผู,ดูแลระบบท#านอ่ืนสามารถเข,าถึงอุปกรณ4น้ัน ๆ ได, โดยสามารถเข,าถึงผ#านเมนูดังภาพ 

 

 
 

 จากน้ันระบบจะนำพาผู,ใช,งานไปยังหน,าจอการให,สิทธิผู,ดูแลระบบเข,าถึงอุปกรณ4ดังภาพ 

 

 
 จากภาพด,านบนจะพบว#ามีช่ือผู,ดูแลระบบแสดงข้ึนมา (ข้ึนอยู#กับจำนวนผู,ดูแลระบบท่ีมีอยู#ในระบบ 

จากตัวอย#างน้ีจะมีผู,ดูแลระบบคนเดียว จึงแสดงผลรายช่ือเดียว) โดยหากต,องการมอบหมายสิทธิให,กับผู,ดูแล

ระบบคนไหน ให,คลิกเปล่ียนจาก “Off” เปKน “On” หรือถ,าต,องการป¡ดการเข,าถึงให,เปล่ียนจาก “On” เปKน 

“Off”  
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การจัดการและควบคุมกลุUมอุปกรณ0 (Station / Player Group) 

 

การจัดการและควบคุมกลุ#มของอุปกรณ4 (Station หรือ Player Group) คือการบริหารจัดการ สั่งการ 

ควบคุมการแสดงผลของอุปกรณ4 (Digital Signage Player) หลาย ๆ เคร่ืองท่ีต,องการให,แสดงผลเหมือน ๆ กัน 

ดังนั้นเราจึงสามารถสร,างกลุ#มให,กับมันเพื่อสั่งการผ#านกลุ#มได,ตามต,องการ โดยก#อนอื่นผู,ใช,งานจะต,องเข,ามาท่ี

เมนู “Station (Player Group)” ดังภาพ 

 

 
 

 จากภาพด,านบนจะพบว#าผู,ใช,งานยังไม#มีกลุ#มอุปกรณ4ใด ๆ ดังนั้นให,สร,างกลุ#มอุปกรณ4ขึ้นใหม# โดยการ

กดปุ{ม “เพ่ิม Station ใหม#” โดยจะพบกับแบบฟอร4มการเพ่ิมกลุ#มอุปกรณ4ดังภาพ 

 

 
 หลังจากเพ่ิมกลุ#มอุปกรณ4เรียบร,อยแล,ว ระบบจะทำการสร,างกลุ#มอุปกรณ4ข้ึนมาแสดงผลดังภาพ 
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 โดยในส#วนของการจัดการและควบคุมกลุ#มของอุปกรณ4จะประกอบด,วยทั้งหมด 6 ส#วนด,วยกัน (ก#อน

อ่ืนจะต,องเลือกกลุ#มอุปกรณ4ท่ีต,องการจัดการก#อน ในกรณีท่ีมีหลาย ๆ กลุ#ม) 

1. ปุ{มสำหรับเปล่ียนแคมเปญหลักให,กับกลุ#ม 

2. ปุ{มสำหรับกำหนดแคมเปญล#วงหน,าให,กับกลุ#ม 

3. ปุ{มสำหรับต้ังเวลา (Scheduling) 

4. เลือกอุปกรณ4เข,ามาอยู#ในกลุ#ม 

5. ปุ{มสำหรับดูเมนูย#อยของกลุ#มอุปกรณ4 

6. ส#วนของการแสดงผลรายช่ืออุปกรณ4ท่ีผู,ใช,งานเพ่ิมเข,ามาอยู#ในกลุ#ม 

โดยเงื่อนไขของการจัดการผ#านกลุ#มคือ อุปกรณ4ที่อยู#ในกลุ#มจะไม#สามารถสั่งการโดยตรงได, เพราะ

อุปกรณ4จะรับคำส่ังผ#านกลุ#มแทน 
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การเปล่ียนแคมเปญหลัก 

 ในกรณีท่ีผู,ใช,งานต,องการเปล่ียนแคมเปญหลักให,กับกลุ#มของอุปกรณ4 สามารถทำได,โดยการกดปุ{ม 

“แคมเปญหลัก” หรือ “Default Campaign” ดังภาพ 

 

 
 

 จากน้ันระบบจะแสดงแบบฟอร4มรายช่ือแคมเปญข้ึนมาให,เลือก ดังภาพ 

 

 
 

 โดยผู,ใช,งานสามารถเลือกโฟลเดอร4ของแคมเปญท่ีต,องการกรองช่ือแคมเปญได,ในส#วนหมายเลข (1) 

จากน้ันรายช่ือแคมเปญจะแสดงผลออกมาให,เลือก โดยสามารถคลิกปุ{ม “เลือก” ในรายการแคมเปญท่ี

ต,องการ (ในส#วนหมายเลข (2)) และเม่ือเลือกเรียบร,อยแล,ว จะพบว#าสถานะของแคมเปญหลักจะเปล่ียนตาม

ช่ือแคมเปญท่ีได,เลือกไป ดังภาพ 
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การกำหนดแคมเปญหลักลUวงหน;า 

 การกำหนดแคมเปญหลักล#วงหน,า จะใช,ในกรณีท่ีผู,ใช,งานมีการวางแผนว#าจะเปล่ียนแคมเปญหลัก

ล#วงหน,า แบบถาวร (ไม#ใช#แค#บางช#วงเวลา) เช#น หากต,องการเปล่ียนแคมเปญหลักล#วงหน,าว#าต,นเดือนหน,าจะ

เปล่ียนไปแสดงผลแคมเปญอีกแคมเปญหน่ึง ผู,ใช,งานสามารถกำหนดได,จากส#วนน้ี ดังภาพ (จากปุ{ม “กำหนด

แคมเปญล#วงหน,า” หรือ “Advance Campaign”) 

 

 
 

 โดยเม่ือคลิกท่ีปุ{มน้ีแล,ว ระบบจะแสดงแบบฟอร4มการกำหนดแคมเปญล#วงหน,าข้ึนมา ดังภาพ 

 

 
 

 จากแบบฟอร4มด,านบน จะพบว#าแบบฟอร4มน้ีประกอบด,วยองค4ประกอบ 3 ส#วนด,วยกันดังน้ี 
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5. วันท่ีและเวลา ท่ีต,องการต้ังเวลาเปล่ียนแคมเปญหลัก 

6. ช่ือโฟลเดอร4แคมเปญท่ีต,องการกรองรายช่ือแคมเปญ (โดยหลังจากเลือกโฟลเดอร4แล,ว ระบบจะ

แสดงรายช่ือแคมเปญในโฟลเดอร4น้ัน ๆ ออกมา) 

7. ปุ{มสำหรับ “เลือก” แคมเปญท่ีต,องการต้ังเวลาล#วงหน,า 

8. คลิกปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพ่ือยืนยันการต้ังเวลาแคมเปญหลักล#วงหน,า 

โดยเม่ือต้ังเวลาล#วงหน,าเรียบร,อยแล,ว ระบบจะแสดงสถานะดังภาพ 

 

 
 

 จากภาพด,านบน จะพบว#าในส#วนของหมายเลข (1) จะมีสถานะของการกำหนดแคมเปญล#วงหน,า

แสดงผลข้ึนมา พร,อมระบุช่ือแคมเปญท่ีเราต้ังไว, และวันท่ี / เวลาท่ีต,องการเปล่ียน (โดยผู,ใช,งานสามารถลบ

การต้ังค#าน้ีออกได,จากปุ{ม “กากบาท” ด,านขวามือ) 
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การต้ังเวลาแสดงแคมเปญบางชUวงเวลา 

 การต้ังเวลาแสดงแคมเปญบางช#วงเวลา จะช#วยให,ผู,ใช,งานสามารถกำหนดได,ว#า ช#วงเวลาไหนให,

แสดงผลโฆษณา หรือโปรโมชันตัวไหนน่ันเอง ซ่ึงจะเปKนแคมเปญในลักษณะช่ัวคราวไม#ถาวร (เพราะไม#ใช#

แคมเปญหลัก แคมเปญหลักจะมีได,แค# 1 รายการเท#าน้ัน) ซ่ึงการต้ังเวลาแสดงแคมเปญล#วงหน,า 

(Scheduling) สามารถสร,างได,หลายรายการ โดยการต้ังเวลาน้ันไม#ควรกำหนดเวลาทับซ,อนกัน 

 วิธีการต้ังเวลา สามารถเข,าถึงผ#านปุ{ม “ต้ังเวลา” หรือ “Scheduling” ดังภาพ 

 

 
 

 จากน้ันระบบจะนำพาผู,ใช,งานไปยังหน,าจอการต้ังเวลา ดังภาพ 
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 จากภาพจะพบว#าหน,าจอการต้ังเวลาประกอบด,วยท้ังหมด 4 องค4ประกอบด,วยกันคือ 

5. ช่ือกลุ#มของอุปกรณ4 หรือ Station ท่ีต,องการต้ังเวลา 

6. ปุ{มสำหรับสร,าง Schedule แบบคร้ังเดียวจบ (One time period) 

7. ปุ{มสำหรับสร,าง Schedule แบบทำซ้ำรายวัน (Repeating event) 

8. ส#วนของปฏิทินท่ีจะแสดงสถานะให,ทราบว#าช#วงวันไหน เวลาไหนมีการต้ังเวลาเกิดข้ึน 
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การต้ังเวลาแบบคร้ังเดียวจบ (One time period schedule) 

เร่ิมจากการสร,าง Schedule ใหม# แบบ One time period สามารถต้ังได,โดยการกดปุ{ม “สร,าง 

Schedule ใหม#” หรือ “Add new schedule (One time)” ดังภาพ 

 

 
 

 จากน้ันระบบจะแสดงแบบฟอร4มการต้ังเวลาข้ึนมา ดังภาพ 
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 แบบฟอร4มน้ีประกอบด,วย 4 ส#วนดังภาพ 

5. กำหนดช่ือ Schedule (เพ่ือให,ผู,ใช,งานสามารถจดจำได,ในภายหลัง ว#าเปKนการต้ังเวลาเพ่ือ

จุดประสงค4แสดงโฆษณาไหน) 

6. กำหนดวันท่ีและเวลาเร่ิมต,นของแคมเปญ 

7. กำหนดวันท่ีและเวลาส้ินสุดของแคมเปญ 

8. เลือกแคมเปญท่ีต,องการแสดงผลในช#วงเวลาท่ีกำหนด (ให,คลิกเลือกท่ีปุ{ม “เคร่ืองหมายถูก”) โดย

ระบบจะแสดงรายช่ือแคมเปญข้ึนมาให,เลือก ดังภาพ 

 

 
 

 เลือกโฟลเดอร4แคมเปญในส#วนของหมายเลข (1) ท่ีต,องการกรองช่ือแคมเปญ จากน้ันรายช่ือแคมเปญ

ในโฟลเดอร4ท่ีเลือกจะแสดงผลออกมา โดยสามารถคลิกปุ{ม “Choose” ในส#วนของหมายเลข (2) ในรายการ

แคมเปญท่ีต,องการ โดยเม่ือเลือกเสร็จแล,ว ระบบจะกลับมายังแบบฟอร4มเดิมดังภาพ 
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 จากน้ันเม่ือต้ังค#าเรียบร,อยแล,ว ให,กดปุ{ม “ยืนยัน” ระบบจะทำการเพ่ิม Schedule เข,าสู#ตาราง

ปฏิทิน ดังภาพ 

 

 
 

 จากภาพด,านบน จะพบว#าในตารางปฏิทินจะมีรายการ Schedule ใหม#ท่ีเราสร,างเข,าไปเรียบร,อยแล,ว 

โดยสามารถกดเข,าไปดูรายละเอียดของ Schedule ได, รวมถึงสามารถลบ Schedule ออกได, ดังภาพ 
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 เพียงเท#าน้ีเปKนอันเสร็จส้ินการต้ังเวลาแสดงผลแคมเปญตามช#วงเวลาท่ีกำหนดแบบคร้ังเดียวจบ (One 

time period) 
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การต้ังเวลาแบบทำซ้ำรายวัน (Repeating event) 

 หัวข,อท่ีแล,วเปKนวิธีการต้ังเวลาแสดงผลแคมเปญโฆษณาแบบคร้ังเดียวจบ (One time period) แต#ใน

บางคร้ัง ผู,ใช,งานอาจจะต,องการการแสดงโฆษณาแบบทำซ้ำทุก ๆ วัน เฉพาะช#วงเวลาใดช#วงเวลาหน่ึง เช#นโปร

โมชัน Happy Hour ท่ีต,องการให,แสดงโฆษณาโปรโมชันน้ีช#วงเวลา 12:00 – 13:00 จนถึงปลายเดือน เปKนต,น 

 วิธีการต้ังเวลาในส#วนน้ี สามารถเข,าถึงผ#านปุ{ม “สร,าง Event แบบทำซ้ำ (Repeat)” หรือ “Add 

repeating event” จะพบกับแบบฟอร4มดังภาพ 

 

 
 

 โดยแบบฟอร4มด,านบนน้ีประกอบด,วย 7 องค4ประกอบด,วยกันดังน้ี 

7. ช่ือ Schedule หรือช่ือ Event เพ่ือให,ผู,ใช,งานจดจำได,ภายหลัง ว#า Event น้ีสำหรับจุดประสงค4

ใด 

8. วันท่ีเร่ิมต,นแคมเปญ 

9. วันท่ีส้ินสุดแคมเปญ 

10. เวลาท่ีแสดงผล (เวลาเร่ิม : Showtime) 

11. เวลาท่ีส้ินสุดการแสดงผลในแต#ละวัน (Showtime) 

12. แคมเปญท่ีต,องการให,แสดงผลในช#วงเวลาท่ีกำหนด 
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โดยการเลือกแคมเปญให,คลิกท่ีปุ{ม “เคร่ืองหมายถูก” ท่ีลูกศรช้ี จะพบกับแบบฟอร4มแสดงรายช่ือ

แคมเปญข้ึนมาดังภาพ 

 

 
 

 ให,ผู,ใช,งานเลือกช่ือโฟลเดอร4แคมเปญท่ีต,องการในส#วนของหมายเลขท่ี (1) จากน้ันระบบจะแสดง

รายช่ือแคมเปญในโฟลเดอร4ข้ึนมา โดยให,คลิกปุ{ม “Choose” ในรายการแคมเปญท่ีต,องการให,แสดงผลใน

ช#วงเวลาท่ีกำหนด  

 หลังจากเลือกแคมเปญเรียบร,อยแล,ว ระบบจะกลับมายังแบบฟอร4มการต้ังค#าเดิม ดังภาพ 
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 จากน้ันให,คลิกปุ{ม “Confirm” เพ่ือยืนยันการสร,าง Schedule / Event ใหม# โดยระบบจะทำการ

เพ่ิม Schedule / Event น้ีเข,าปฏิทินดังภาพ 

 

 
 

 ผู,ใช,งานสามารถคลิกท่ี Schedule น้ัน ๆ เพ่ือดูข,อมูลเพ่ิมเติม หรือลบ Schedule ออกได, ดังภาพ 

 

 
 

 โดยหากผู,ใช,งานต,องการลบข,อมูลส#วนน้ี ให,คลิกปุ{ม “Delete” ตามภาพด,านบน 
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การเลือกอุปกรณ0 (Player) เข;ามาอยูUในกลุUม 

 จากข้ันตอนข,างต,นน้ัน จะพบว#าผู,ใช,งานสร,างกลุ#มไว,เรียบร,อยแล,ว แต#ยังไม#ได,เลือกว#าต,องการให,

อุปกรณ4ตัวไหนอยู#ในกลุ#มน้ีบ,าง ดังน้ันในหัวข,อน้ีจะอธิบายถึงวิธีการเลือกอุปกรณ4เข,ามาอยู#ในกลุ#ม โดยคลิกท่ี

ปุ{ม “เลือก Player เข,ามาอยู#ใน Station” 

 

 
 

 จากน้ันระบบจะแสดงแบบฟอร4มข้ึนมาดังภาพ 

 

 
 

 ให,คลิกท่ีปุ{มเคร่ืองหมาย “ถูก” ในรายการอุปกรณ4ท่ีต,องการเอาเข,ากลุ#มให,เรียบร,อย จากน้ันป¡ด

แบบฟอร4มน้ีไป จะพบว#าในกลุ#มน้ีมีอุปกรณ4ท่ีผู,ใช,งานเลือกเข,ามาแล,วดังภาพ 
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 ซ่ึงวิธีการเอาอุปกรณ4ออกจากกลุ#ม ทำได,โดยคลิกปุ{ม “กากบาท” ในรายการอุปกรณ4ท่ีต,องการ เช#น 

 

 
 

 จะพบว#าในกลุ#มน้ีเหลืออุปกรณ4เพียงเคร่ืองเดียวเท#าน้ัน ซ่ึงจากตัวอย#างน้ีเปKนการเพ่ิมอุปกรณ4ช่ือ “My 

second player” เข,ามาในกลุ#ม 

 โดยเม่ือลองกลับไปท่ีเมนู “Player / Display” จะพบว#าอุปกรณ4ท่ีช่ือ “My second player” น้ันจะ

ไม#สามารถควบคุมหรือส่ังการได,โดยตรงแล,ว เพราะถูกควบคุมผ#านกลุ#มเรียบร,อยแล,ว ดังภาพ 
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 จากภาพจะสังเกตได,ว#า ปุ{ม “แคมเปญหลัก”, “กำหนดแคมเปญล#วงหน,า”, “ต้ังเวลาแคมเปญ” จะไม#

แสดงข้ึนมา  
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เมนูยUอยของกลุUมอุปกรณ0 

 เมนูย#อยของกลุ#มอุปกรณ4น้ันประกอบด,วยการแก,ไขช่ืออุปกรณ4 หรือรวมไปถึงเมนูลัดในการกำหนด

สิทธิให,กับผู,ดูแลระบบคนอ่ืน ๆ (ในกรณีท่ีผู,ใช,งานได,ใช,บริการเสริม การสร,างผู,ดูแลระบบ) ดังภาพ 

 

 
 

 จากภาพด,านบน ให,คลิกท่ีปุ{มตามท่ีลูกศรช้ีอยู# จากน้ันรายการเมนูย#อยจะแสดงข้ึนมา โดย

ประกอบด,วย 

3. แก,ไขข,อมูล Station 

4. ลบกลุ#มอุปกรณ4 (Station) 

5. ให,สิทธิผู,ดูแลระบบเข,าถึงกลุ#มอุปกรณ4น้ี (กรณีใช,บริการเสริม ผู,ดูแลระบบ : หากผู,ใช,งานไม#พบ

เมนูน้ี แสดงว#าผู,ใช,งานไม#ได,ใช,บริการเสริมในส#วนน้ี) 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
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การแก;ไขข;อมูลกลุUมอุปกรณ0 (Station / Player Group) 

 การแก,ไขข,อมูลกลุ#มของอุปกรณ4 ให,คลิกท่ีเมนู “แก,ไขข,อมูล Station” หรือ “Edit station 

information” ดังภาพด,านล#าง 

 

 
 

 จากน้ันระบบจะนำพาผู,ใช,งานไปยังหน,าจอการแก,ไขข,อมูลกลุ#มของอุปกรณ4 ดังภาพ 

 

 
 

 จากภาพด,านบน เปKนแบบฟอร4มการแก,ไขข,อมูลกลุ#มอุปกรณ4 (Station / Player Group) โดย

สามารถแก,ไขช่ือได,ตามต,องการ 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
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การให;สิทธิผู;ดูแลระบบมีสิทธิเข;าถึงกลุUมของอุปกรณ0 (Station / Player Group) 

 กรณีท่ีผู,ใช,งาน ได,เป¡ดใช,บริการเสริมบัญชีผู,ดูแลระบบเพ่ิม จะพบกับเมนูลัดในการกำหนดสิทธิให,

ผู,ดูแลระบบท#านอ่ืนสามารถเข,าถึงกลุ#มของอุปกรณ4น้ัน ๆ ได, โดยสามารถเข,าถึงผ#านเมนูดังภาพ 

 

 
 

 จากน้ันระบบจะนำพาผู,ใช,งานไปยังหน,าจอการให,สิทธิผู,ดูแลระบบเข,าถึงกลุ#มของอุปกรณ4ดังภาพ 

 

 
 จากภาพด,านบนจะพบว#ามีช่ือผู,ดูแลระบบแสดงข้ึนมา (ข้ึนอยู#กับจำนวนผู,ดูแลระบบท่ีมีอยู#ในระบบ 

จากตัวอย#างน้ีจะมีผู,ดูแลระบบคนเดียว จึงแสดงผลรายช่ือเดียว) โดยหากต,องการมอบหมายสิทธิให,กับผู,ดูแล

ระบบคนไหน ให,คลิกเปล่ียนจาก “Off” เปKน “On” หรือถ,าต,องการป¡ดการเข,าถึงให,เปล่ียนจาก “On” เปKน 

“Off”  
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
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การจัดการและกำหนดสิทธิผู;ดูแลระบบ 

 

 การกำหนดสิทธิผู,ดูแลระบบเปKนบริการเสริมของ SignMate ฟ�งก4ชันหน่ึงท่ีมีความจำเปKนอย#างมากใน

การแบ#งสิทธิการดูแลบริหารจัดการจอโฆษณา Digital Signage โดยผู,ใช,งานสามารถกำหนดได,ว#าผู,ดูแลระบบ

แต#ละคนท่ีสร,างข้ึนมาใหม#น้ันจะได,รับสิทธิในการดูแลส#วนไหนบ,าง เช#น 

• สิทธิในการดูแลอุปกรณ4 (เลือกได,มากกว#า 1 อุปกรณ4) 

• สิทธิในการดูแลกลุ#มของอุปกรณ4 (เลือกได,มากกว#า 1 กลุ#ม) ตัวอย#างการแบ#งกลุ#มเช#น แบ#งกลุ#ม

ตามสาขาท่ีอยู#ในแต#ละภาค แบ#งกลุ#มตามวัตถุประสงค4 เช#น จอสำหรับแสดงข,อมูลสินค,า จอ

สำหรับแสดงข,อมูลโปรโมชัน เปKนต,น 

• สิทธิในการเข,าถึงรายงานต#าง ๆ ของระบบ 

• สิทธิในการเข,าถึงและจัดการแอพพลิเคชันเสริมอ่ืน ๆ เช#น ระบบห,องประชุม ระบบแบบฟอร4ม 

เปKนต,น 

ซ่ึงสิทธิต#าง ๆ เหล#าน้ีสามารถถูกกำหนดได,เฉพาะผู,ดูแลระบบระดับ Super admin เท#าน้ัน และจะไม#

มีผู,ดูแลระบบคนใดจะมีสิทธิการใช,งานเท#า Super admin 

นอกจากน้ีจำนวนผู,ดูแลระบบท่ีผู,ใช,งานสามารถเพ่ิมได,น้ัน จะข้ึนอยู#กับโควตาท่ีได,รับ หรือส่ังซ้ือ

บริการเสริมน้ี เช#น หากใช,บริการเสริมส#วนน้ีจำนวน 5 account ดังน้ันผู,ใช,งานสามารถสร,างผู,ดูแลระบบเพ่ิม

ได,ถึง 5 คน 

โดยการเข,าถึงระบบการจัดการผู,ดูแลระบบน้ัน สามารถเข,าถึงผ#านเมนู “จัดการผู,ดูแลระบบ” หรือ 

“Admin Management” จะพบกับหน,าจอดังภาพ 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
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 จากภาพด,านบน จะพบว#ามี 2 องค4ประกอบหลัก ๆ ด,วยกันน่ันคือ 

1. ส#วนของรายช่ือผู,ดูแลระบบท่ีถูกสร,างข้ึน (จากภาพด,านบน จะไม#มีรายช่ือใด ๆ แสดงข้ึนมา แสดง

ว#ายังไม#เคยสร,างผู,ดูแลระบบ) 

2. ปุ{มสำหรับสร,างผู,ดูแลระบบคนใหม#เพ่ิม 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
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การเพ่ิมผู;ดูแลระบบ 

 การเพ่ิมผู,ดูแลระบบน้ัน ให,คลิกท่ีปุ{ม “เพ่ิมผู,ดูแลระบบใหม#” ดังภาพ 

 

 
 

 จากน้ันระบบจะแสดงแบบฟอร4มให,กรอกอีเมล4ของผู,ดูแลระบบท่ีต,องการสร,างข้ึน (โดยจะใช,อีเมล4น้ี

เปKนอีเมล4สำหรับเข,าสู#ระบบ) ดังภาพ 

 

 
 

 ให,กรอกท่ีอยู#อีเมล4ท่ีต,องการ ในช#องข,อความท่ีลูกศรช้ีจากภาพด,านบน จากน้ันกดปุ{ม “ส#งข,อมูล” 

ระบบจะนำพาผู,ใช,งานไปยังหน,าจอแบบฟอร4มการกรอกข,อมูลส#วนตัว และการกำหนดสิทธิในการเข,าถึงระบบ

ดังภาพ 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
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 จากภาพด,านบน จะพบว#าแบบฟอร4มน้ีประกอบด,วยองค4ประกอบท้ังหมด 4 ส#วนด,วยกันดังน้ี 

1. ช่ือ 

2. นามสกุล 

3. รหัสผ#าน (อีเมล4สำหรับเข,าสู#ระบบได,กรอกไปแล,ว ในข้ันตอนก#อนหน,าน้ี) 

4. การกำหนดสิทธิท่ีต,องการมอบหมาย (สามารถแก,ไขภายหลังได,) (โดยสามารถอ#านรายละเอียด

สิทธิการใช,งานต#าง ๆ ของผู,ดูแลระบบได,จากหัวข,อ “สิทธิการใช,งานระบบของผู,ดูแลระบบ”) 

โดยเม่ือกรอกข,อมูล และกำหนดสิทธิเรียบร,อยแล,ว ให,กดปุ{ม “ส#งข,อมูล” ระบบก็จะทำการสร,าง

ผู,ดูแลระบบให,ทันที ดังภาพ 
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 ซ่ึงจากภาด,านบนน้ีจะพบว#าในแต#ละรายการผู,ดูแลระบบ จะประกอบไปด,วย 6 ส#วนด,วยกันดังน้ี 

1. ช่ือ-สกุล ผู,ดูแลระบบ 

2. ท่ีอยู#อีเมล4 (สำหรับใช,เข,าสู#ระบบ) 

3. ปุ{มท่ีใช,ในการกำหนดสิทธิว#าผู,ดูแลระบบสามารถจัดการอุปกรณ4หรือกลุ#มอุปกรณ4ใดได,บ,าง 

4. ปุ{มสำหรับแก,ไขข,อมูลส#วนตัวและสิทธิการใช,งานของผู,ดูแลระบบ 

5. ปุ{มสำหรับลบผู,ดูแลระบบออกจากระบบ 

6. ปุ{มสำหรับดูประวัติการใช,งานระบบของผู,ดูแลระบบ 
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สิทธิการใช;งานระบบของผู;ดูแลระบบ 

 สิทธิการใช,งานระบบ ท่ี Super admin น้ันสามารถกำหนดให,กับผู,ดูแลระบบแต#ละคนได,น้ัน 

ประกอบด,วย 

 

 
 

 จากภาพด,านบน สามารถอธิบายรายละเอียดสิทธิการใช,งานแต#ละส#วนได,ดังน้ี 

1. ผู,ดูแลระบบสามารถเข,าจัดการข,อมูล อัพโหลด Content ออกแบบหน,าจอแคมเปญ สำหรับ

จัดทำส่ือโฆษณา ประชาสัมพันธ4ได, 

2. ผู,ดูแลระบบสามารถมีสิทธิในการส่ังการแสดงผลอุปกรณ4 / กลุ#มของอุปกรณ4 ท่ีได,รับมอบหมาย 

(โดยหากให,สิทธิน้ีแก#ผู,ดูแลระบบคนใดไป จะต,องกำหนดด,วยว#าอุปกรณ4ใด หรือกลุ#มของอุปกรณ4

ใดท่ีจะมอบหมายให,ผู,ดูแลระบบคนน้ัน ๆ สามารถเข,าถึงได, หรือสามารถกำหนดแบบ “All” คือ

ทุกอุปกรณ4 หรือทุกกลุ#มของอุปกรณ4ก็ได,เช#นกัน) ซ่ึงหากเป¡ดสิทธิในส#วนน้ี Super admin จะต,อง

กำหนดสิทธิเพ่ิมในรายการสิทธิย#อยดังน้ี 

2.1 สิทธิในการส่ังการเช่ือมต#ออุปกรณ4 และลบอุปกรณ4ออก (ยกเลิกการเช่ือมต#ออุปกรณ4กับ

ระบบ) * เน่ืองจากการยกเลิกการเช่ือมต#ออุปกรณ4มีความเส่ียง หากผู,ดูแลระบบท#านใด

ไม#มีความเข,าใจระบบเพียงพอ แล,วมีการยกเลิกอุปกรณ4ออก จะต,องทำการเช่ือมต#อ

อุปกรณ4ใหม#) 

2.2 สิทธิในการดูรายงานตามอุปกรณ4 / กลุ#มของอุปกรณ4ท่ีได,รับมอบหมาย 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
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การกำหนดสิทธิการเข;าถึงและบริหารจัดการอุปกรณ0และกลุUมของอุปกรณ0 

 จากหัวข,อท่ีผ#านมาน้ัน มีการอธิบายความหมายของสิทธิการใช,งานในแต#ละหัวข,อเรียบร,อยแล,ว 

ดังน้ันในหัวข,อน้ีจะอธิบายวิธีการมอบหมายการเข,าถึงอุปกรณ4และกลุ#มของอุปกรณ4ให,กับผู,ดูแลระบบ โดยปุ{ม

สำหรับการมอบหมายสิทธิส#วนน้ี สามารถเข,าถึงตามภาพด,านล#าง 

 
 ซ่ึงในกรณีท่ีมีผู,ดูแลระบบหลาย ๆ คน ผู,ใช,งานจะต,องเลือกว#าต,องการมอบหมายสิทธิให,กับผู,ดูแล

ระบบคนใด โดยเม่ือทราบแล,วว#าต,องการมอบหมายสิทธิให,กับผู,ดูแลระบบคนใด ให,คลิกท่ีปุ{ม (ตามท่ีลูกศรช้ี) 

ตามภาพด,านบน จะพบกับหน,าจอดังภาพ (* ปุ{มน้ีจะไม#แสดงในกรณีท่ีผู,ดูแลระบบคนน้ัน ๆ ไม#ได,รับ

มอบหมายสิทธิในการส่ังการแสดงผลอุปกรณ4 / กลุ#มของอุปกรณ4 โดยสามารถอ#านรายละเอียดส#วนน้ีเพ่ิมเติม

ได,ท่ีหัวข,อ “สิทธิการใช,งานระบบของผู,ดูแลระบบ” จากหัวข,อท่ีแล,วได,) 

 



 

 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั 

 5/353 หมู่ 6 ตาํบลบางเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10270  

E-mail: info@nister.co.th, Website: http://www.nister.co.th 

241 
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 จากภาพด,านบน จะเปKนแบบฟอร4มในการมอบหมายสิทธิการดูแลอุปกรณ4และกลุ#มของอุปกรณ4 ซ่ึง

ประกอบด,วยองค4ประกอบ 4 ส#วนด,วยกันดังน้ี 

1. กำหนดสิทธิการเข,าถึงอุปกรณ4 (สามารถกำหนดให,ดูแลทุก ๆ อุปกรณ4 หรือระบุเปKนรายอุปกรณ4

ได,) 

2. กำหนดสิทธิการเข,าถึงกลุ#มของอุปกรณ4 (สามารถกำหนดให,ดูแลทุก ๆ กลุ#มของอุปกรณ4 หรือระบุ

เปKนรายกลุ#มของอุปกรณ4ได,) 

3. ระบุอุปกรณ4เปKนรายอุปกรณ4ท่ีต,องการมอบหมายให,กับผู,ดูแลระบบ (ส#วนน้ีจะไม#แสดง หาก

ผู,ใช,งานเลือกมอบหมายทุก ๆ อุปกรณ4ให,กับผู,ดูแลระบบ ในส#วนของหมายเลข (1)) 

4. ระบุกลุ#มของอุปกรณ4เปKนรายกลุ#มท่ีต,องการมอบหมายให,กับผู,ดูแลระบบ (ส#วนน้ีจะไม#แสดง หาก

ผู,ใช,งานเลือกมอบหมายทุก ๆ กลุ#มของอุปกรณ4ให,กับผู,ดูแลระบบ ในส#วนของหมายเลข (2)) 

จากน้ันเม่ือต้ังค#าเรียบร,อยแล,ว ให,คลิกปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพ่ือบันทึกการมอบหมายสิทธิ 
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การแก;ไขข;อมูลสUวนตัวและสิทธิการเข;าใช;งานระบบ 

 ในกรณีท่ีผู,ใช,งานต,องการแก,ไขสิทธิ หรือข,อมูลส#วนตัวของผู,ดูแลระบบ สามารถกดปุ{ม “แก,ไข” หรือ

ไอคอนรูปดินสอ ดังภาพด,านล#าง 

 

 
 จากน้ันระบบจะแสดงหน,าจอแบบฟอร4มการแก,ไขดังภาพ 

 
  

 เม่ือผู,ใช,งานแก,ไขเสร็จเรียบร,อยแล,ว ให,คลิกปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพ่ือบันทึกการแก,ไขข,อมูลส#วนตัวและ

สิทธิการใช,งาน 
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Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

การตั้งคUาการใช;งานระบบ 

 

 การต้ังค#าการใช,งานบนระบบ SignMate จะประกอบไปด,วยหลาย ๆ ส#วนด,วยกัน ไม#ว#าจะเปKนการต้ัง

ค#าท่ีมีผลบนหน,าจอ Digital Signage และการต้ังค#าเพ่ือให,การใช,งานระบบ CMS สามารถใช,งานได,ง#ายข้ึน 

โดยมีเมนูการต้ังค#าดังน้ี 

 

 จากภาพด,านบน จะพบว#าเมนูการต้ังค#าจะมีท้ังหมด 5 ส#วนด,วยกันดังน้ี 

1. การต้ังค#า Policy เปKนส#วนของการต้ังค#าช#วงเวลาท่ีอนุญาตให, Digital Signage Player ดาวน4

โหลด Content  

2. การแจ,งเตือนสถานะอุปกรณ4 (สถานะออนไลน4 และออฟไลน4) 

3. ต้ังค#าท่ัวไป  

4. แก,ไขข,อมูลส#วนตัว 

5. เปล่ียนรหัสผ#าน 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
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เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 
Tel. (097) 148-9669, Email: info@nister.co.th 

การต้ังคUา Policy 

 การต้ังค#า Policy เปรียบเสมือนการกำหนดนโยบายของระบบ โดย ณ ป�จจุบันน้ีจะมีการต้ังค#าเพียง 1 

รายการเท#าน้ันน่ันคือ การกำหนดช#วงเวลา (ในแต#ละวัน) ท่ีจะยอมให, Digital Signage Player ทำการดาวน4

โหลด Content ได, (ในกรณีท่ีผู,ใช,งานไม#ต,องการให, Digital Signage Player ดาวน4โหลด Content ณ 

ช#วงเวลาท่ีมีการใช,งาน Internet Bandwidth ค#อนข,างเยอะ อาจจะเล่ียงให,ดาวน4โหลดในช#วงท่ีมีปริมาณการ

ใช,งาน Internet Bandwidth น,อย ๆ เช#น ช#วง 06:00am – 09:00am เปKนต,น) 

 โดยการต้ังค#าในส#วนน้ี จะมีหน,าจอดังภาพ 

 

 

 

 จากภาพด,านบน เราสามารถเข,าถึงการต้ังค#าส#วนน้ีได,จากเมนู “ต้ังค#า Policy” (ตามท่ีลูกศรช้ี) ซ่ึงค#า

เร่ิมต,นของการกำหนดช#วงเวลาท่ีอนุญาตให, Player ดาวน4โหลดข,อมูล คือถูกป¡ดการใช,งาน (หมายถึง Player 

สามารถดาวน4โหลด Content ได,ตลอดเวลา) 

 ในกรณีท่ีต,องการกำหนดค#าในส#วนน้ี ให,คลิกท่ีส#วนของหมายเลข (1) จะมีตัวเลือกข้ึนมาดังภาพ 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
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 ให,เลือก “ต,องการกำหนด” จากน้ันระบบจะแสดงแบบฟอร4มการกำหนดระยะเวลาข้ึนมาให,เลือก ดัง

ภาพ 

 

 ให,กำหนดเวลาเร่ิมต,น (ในแต#ละวัน) และเวลาส้ินสุด (ในแต#ละวัน) ท่ีต,องการให, Player สามารถ

ดาวน4โหลด Content ได, เช#น กำหนดเปKน เวลาเร่ิมต,น 06:00 และเวลาส้ินสุด 09:00 เปKนต,น 
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การต้ังคUาการแจ;งเตือนสถานะอุปกรณ0 

 ในกรณีท่ีผู,ใช,งานต,องการให,ระบบรายงานสถานะของอุปกรณ4แบบอัตโนมัติ สามารถเป¡ดใช,งานการต้ัง

ค#าในส#วนน้ีได, ซ่ึงการแจ,งเตือนสถานะของอุปกรณ4ประกอบด,วย 2 รูปแบบด,วยกัน ดังน้ี 

• การแจ,งเตือนผ#านอีเมล4รายวัน โดยระบบจะทำการส#งอีเมล4สรุปส#งไปให,ผู,ใช,งานทุก ๆ วัน ว#า

อุปกรณ4เคร่ืองไหนมีสถานะออฟไลน4เกินระยะเวลาท่ีผู,ใช,งานกำหนดไว, เช#น เกิน 1 วัน, 3 วัน 

เปKนต,น 

• การแจ,งเตือนแบบ Realtime ผ#านระบบ Line (เปKนบริการเสริม หากต,องการเป¡ดใช,งานกรุณา

ติดต#อ) โดยระบบจะทำการแจ,งเตือนไปยังผู,ใช,งานทันที เม่ืออุปกรณ4มีการออนไลน4 หรือออฟไลน4

เกิน 5 นาที  

ผู,ใช,งานสามารถเข,าถึงการต้ังค#าส#วนน้ีได,จากเมนู “การแจ,งเตือนสถานะของอุปกรณ4” จะพบกับ

หน,าจอการต้ังค#าดังภาพ 
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 อันดับแรกคือการต้ังค#าภาษาท่ีจะให,ระบบทำการแจ,งเตือนไปยังผู,ใช,งาน ไม#ว#าจะเปKนการแจ,งเตือน

ผ#าน Line หรืออีเมล4ก็ตาม โดยมีหน,าจอการต้ังค#าดังน้ี 

 

 ผู,ใช,งานสามารถกำหนดว#าต,องการรับการแจ,งเตือนเปKนภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยก็ได, โดยเม่ือต้ัง

ค#าเรียบร,อยแล,วให,คลิกปุ{ม “ส#งข,อมูล”  

 ในส#วนถัดมาเปKนการต้ังค#าการแจ,งเตือนสถานะอุปกรณ4 (รายวัน) ด,วยอีเมล4 โดยจะมีหน,าจอการต้ังค#า

ดังภาพ 

 

 ค#าเร่ิมต,นจะเปKนการส่ังป¡ดใช,งานอยู# ดังน้ันหากผู,ใช,งานต,องการเป¡ดใช,งานให,คลิกเลือก “เป¡ดใช,งาน” 

ระบบจะแสดงแบบฟอร4มเพ่ิมเติมให,ต้ังค#าดังภาพ 
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 จากภาพประกอบด,วย 3 องค4ประกอบด,วยกัน ดังน้ี 

1. ส่ังเป¡ด หรือป¡ดใช,งานการแจ,งเตือนผ#านอีเมล4 

2. กำหนดระยะเวลาท่ีอุปกรณ4ไม#ได,เช่ือมต#อ (ออฟไลน4) เพ่ือเฝ�าระวัง และให,ระบบแจ,งเตือนมาท่ี

อีเมล4 

3. กรอกท่ีอยู#อีเมล4 (Email address) ท่ีต,องการรับการแจ,งเตือน โดยสามารถกรอกได,หลายอีเมล4

ด,วยการค่ันด,วยเคร่ืองหมาย Comma (,)  

เม่ือต้ังค#าเรียบร,อยแล,ว ให,คลิกปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพ่ือให,ระบบบันทึกการต้ังค#า 

 ส#วนถัดมาคือการต้ังค#าการแจ,งเตือนสถานะของอุปกรณ4 (Realtime) ผ#าน Line (* บริการเสริม) ซ่ึง

หน,าจอการต้ังค#าส#วนน้ีมีลักษณะดังภาพ 
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 ค#าเร่ิมต,นจะถูกป¡ดการใช,งานอยู# โดยหากผู,ใช,งานต,องการรับการแจ,งเตือนผ#านไลน4 (Line) จะต,องส่ัง

เป¡ดใช,งาน ดังภาพ 

 

 จากภาพด,านบนจะประกอบด,วย 3 องค4ประกกอบด,วยกันดังน้ี 

1. การเป¡ด ป¡ดใช,งานระบบการแจ,งเตือนผ#านไลน4 

2. ระบุสถานะของอุปกรณ4ท่ีต,องการรับการแจ,งเตือน จะประกอบด,วยตัวเลือกดังน้ี 

a. เฉพาะเม่ืออุปกรณ4ออฟไลน4 

b. เฉพาะเม่ืออุปกรณ4ออนไลน4 

c. ท้ังสองสถานะ 

3. Access Token ท่ีได,รับจากระบบ Line (สามารถดูวิธีการรับ Access Token จากระบบ Line 

ได,จากภาคผนวกหัวข,อ “การรับ Access Token จากระบบ Line”) 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
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การต้ังคUาท่ัวไป 

 การต้ังค#าท่ัวไป จะประกอบด,วยส#วนย#อยต#าง ๆ ดังน้ี 

1. ต้ังค#าการเรียงลำดับรายการในเมนูการจัดการต#าง ๆ เช#น เรียงลำดับตามตัวอักษร, เรียงลำดับ

จากรายการท่ีถูกสร,างข้ึนก#อน ฯลฯ 

2. ต้ังค#าสถานะการเช่ือมต#ออินเทอร4เน็ตให,แสดงผลบน Digital Signage Player 

3. ต้ังค#าสำหรับระบบการออกแบบแคมเปญ (กำหนดว#าหน#วยของขนาด Layout หรือ Block ท่ีใช,

จะเปKนหน#วยใด เช#น pixels, percentage หรือ Ratio) 

โดยการต้ังค#าท่ัวไปน้ัน สามารถเข,าถึงผ#านเมนู “ต้ังค#าท่ัวไป” ดังภาพ 

 

 

 โดยเร่ิมจากการต้ังค#าส#วนท่ี 1 ก#อน น่ันคือ “การเรียงลำดับรายการ” เราสามารถกำหนดได,ว#าระบบ

การจัดการข,อมูลต#าง ๆ เช#น ระบบการจัดการรูปภาพ, วิดิโอ, ภาพเคล่ือนไหว ฯลฯ รายการข,อมูลแต#ละ
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
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รายการน้ันจะเรียงลำดับในลักษณะไหน เพ่ือช#วยให,ง#ายต#อการจัดการข,อมูล โดยการต้ังค#าส#วนน้ีจะมีหน,าจอ

ดังภาพ 

 

 จากภาพด,านบนจะพบว#ามี Item รายการต#าง ๆ ให,เลือกจำนวนมาก ซ่ึงแต#ละรายการ เราสามารถ

กำหนดได,ว#าต,องการให,ระบบเรียงลำดับในลักษณะไหน ดังน้ี 

• Name คือการเรียงลำดับจากช่ือ 

• Earliest คือการเรียงลำดับจากรายการท่ีถูกเพ่ิมเข,าระบบก#อน (First come first serve) 

• Latest คือการเรียงลำดับจากรายการท่ีถูกเพ่ิมเข,าระบบทีหลัง (First come last serve) 

หลังจากต้ังค#าเรียบร,อยแล,ว ให,คลิกปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพ่ือบันทึกการต้ังค#าในส#วนน้ี 

ในส#วนการต้ังค#าท่ี 2 น่ันคือ การต้ังค#าการแสดงผลสถานะการเช่ือมต#ออินเทอร4เน็ตบน Digital 

Signage Player โดยมีหน,าจอการต้ังค#าดังภาพ 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
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 จากภาพด,านบนจะพบว#ามีองค4ประกอบท้ังหมด 4 ส#วนด,วยกันดังน้ี 

1. การต้ังค#าการแสดงสถานะเม่ือ Internet เช่ือมต#อได,ปกติ (ว#าต,องการให,แสดงสถานะ Internet 

บนหน,าจอหรือไม#) 

2. การต้ังค#าการแสดงสถานะเม่ือ Internet ไม#สามารถเช่ือมต#อได, (ว#าต,องการให,แสดงสถานะ 

Internet บนหน,าจอหรือไม# ในกรณีท่ีไม#ได,เช่ือมต#ออินเทอร4เน็ต) 

3. ตำแหน#งของสถานการณ4เช่ือมต#อ Internet (ในกรณีท่ีส#วนท่ี 1 หรือ 2 เป¡ดใช,งานอย#างใดอย#าง

หน่ึง หรือท้ังสอง) 

4. รูปภาพสถานะการเช่ือมต#อ Internet (ในกรณีท่ีส#วนท่ี 1 หรือ 2 เป¡ดใช,งานอย#างใดอย#างหน่ึง

หรือท้ังสอง) 

จากน้ันให,คลิกปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพ่ือบันทึกการต้ังค#า 

 ในส#วนของการต้ังค#าท่ี 3 คือการต้ังค#าหน#วยของขนาดเลย4เอาท4หรือขนาดบล็อก (Block) ขณะ

ออกแบบแคมเปญ โดยมีหน,าจอการต้ังค#าดังภาพ 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
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ซ่ึงหน#วยของขนาดเลย4เอาท4ท่ีสามารถเลือกใช,ได,น้ันประกอบด,วย Pixel, Percentage (%) และ 

Ratio ดังภาพ 

 

 จากน้ันให,คลิกปุ{ม “ส#งข,อมูล” เพ่ือส่ังบันทึกการต้ังค#าในส#วนน้ี 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
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การแก;ไขข;อมูลสUวนตัว 

 ผู,ใช,งานสามารถแก,ไขข,อมูลส#วนตัวต#าง ๆ ได,เช#น ช่ือ-นามสกุล รวมถึงเบอร4โทรศัพท4สำหรับให, 

SignMate ติดต#อกลับในกรณีต#าง ๆ ได, โดยการแก,ไขข,อมูลส#วนตัว สามารถเข,าผ#านเมนู “แก,ไขข,อมูลส#วนตัว” 

ดังภาพ 

 

 เม่ือแก,ไขข,อมูลเรียบร,อยแล,ว ให,คลิกปุ{ม “Submit” เพ่ือบันทึกข,อมูลอัพเดท 

 

 

 

 



 

 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั 

 5/353 หมู่ 6 ตาํบลบางเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10270  

E-mail: info@nister.co.th, Website: http://www.nister.co.th 

255 

บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
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การเปล่ียนรหัสผUาน 

 การเปล่ียนรหัสผ#านสามารถเข,าถึงผ#านเมนู “เปล่ียนรหัสผ#าน” ด,านซ,ายมือ ดังภาพ 

 

 ให,ทำการกรอกรหัสผ#านใหม# และกรอกการยืนยันรหัสผ#าน (กรอกรหัสผ#านใหม#อีกคร้ัง เพ่ือให,แน#ใจว#า

กรอกรหัสผ#านใหม#ถูกต,อง) จากน้ันคลิกปุ{ม “Submit” เพ่ือบันทึกการเปล่ียนรหัสผ#าน 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
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ภาคผนวก 
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บริษทั นีสเตอร ์จาํกดั (สาํนักงานใหญ่) 
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การรับ Access Token จาก Line  

 

ในกรณีที่ผู ,ใช,งานทำการเป¡ดการใช,งานในส#วนของการแจ,งเตือนสถานะอุปกรณ4แบบทันทีทันใด 

(Realtime) ผ#านระบบ Line สิ่งหนึ่งที่ผู,ใช,งานจะต,องดำเนินการก็คือการรับค#า Access Token จาก Line 

เพ่ือให, Line สามารถทราบได,ว#าการแจ,งเตือนน้ัน ๆ จะแจ,งไปยังผู,ใช,คนไหนน่ันเอง โดยมีวิธีการดังน้ี 

 เข,าสู#เว็บไซต4 https://notify-bot.line.me/th/ จะพบกับหน,าจอดังภาพ 

 

 
 

 ให,คลิก “เข,าสู#ระบบ” ตามลูกศรดังภาพด,านบน จะพบกับหน,าจอดังน้ี 
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 จากน้ัน Login เพ่ือเข,าสู#ระบบ Line ให,เรียบร,อยโดยใช, Email address และรหัสผ#านเดียวกับการ

เข,าสู#ระบบ Line Chat โดยเม่ือเข,าสู#ระบบเรียบร,อยแล,วระบบจะนำพาผู,ใช,งานกลับมายังหน,าจอเดิม 

 

 
 

 ซ่ึงจะพบว#า ในส#วนของลูกศรช้ีดังภาพด,านบนน้ัน ปุ{มการเข,าสู#ระบบ จะถูกเปล่ียนเปKนช่ือผู,ใช,งาน (ท่ี

ใช,บนระบบ Line Chat) จากน้ันให,คลิกตรงช่ือผู,ใช,งาน จะพบว#ามีเมนูย#อยแสดงออกมาดังภาพ 

 

 
 

 โดยให,คลิกท่ีเมนูย#อย “My page” หรือเมนูภาษาไทยว#า “หน,าของฉัน” โดยจะพบกับหน,าจอดังภาพ 
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 โดยให,คลิกท่ีปุ{ม “Generate token” หรือ “ออก Token” ระบบจะแสดงแบบฟอร4มการออก 

Token ข้ึนมาให,ผู,ใช,งานกรอกข,อมูลดังภาพ 

 

 
 

 โดยจะมีท้ังหมด 2 องค4ประกอบด,วยกันน่ันคือ 

1. กำหนดช่ือของ Token เพ่ือให,เราทราบภายหลังว#า Token แต#ละรายการท่ีเราสร,างข้ึนมาน้ันใช,

สำหรับระบบใด (กรณีท่ีเรามีการใช,งาน Line Notify หลาย ๆ ระบบ จะช#วยให,เราจำแนกได,ง#าย

ข้ึน) 
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2. ห,องแชทท่ีเราต,องการให,ระบบแจ,งเตือนไป (สามารถกลับไปยัง Line Chat application เพ่ือทำ

การสร,างห,องแชทใหม#ได, โดยอาจจะสร,างเปKนกลุ#มห,องแชท แล,ว Invite ผู,ดูแลระบบท#านอ่ืน ๆ 

เข,ามาในกลุ#มเพ่ือรับการแจ,งเตือนด,วยกันได,) 

3. กดปุ{ม “ออก Token” หรือ “Generate token” จากน้ันระบบจะทำการออก Token ข้ึนมาให, 

ดังภาพ 

 

 
 

 ให,ผู,ใช,งานคัดลอก (Copy) Token เก็บไว, แล,วนำไปใส#ในระบบการต้ังค#าข,อความแจ,งเตือนแบบ

ทันทีทันใด (Realtime) ผ#าน Line (สามารถอ#านวิธีการต้ังค#าส#วนน้ีได,จากหัวข,อ “การต้ังค#าการแจ,งเตือน

สถานะอุปกรณ4” 
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รูปแบบข;อมูลสำหรับการแสดงผลกราฟ 

 

Content ประเภทกราฟบนระบบ SignMate น้ันสามารถแสดงผลในรูปแบบต#าง ๆ ได,ดังน้ี 

• Pie Chart 

• Radar Chart 

• Scatter Chart 

• Bubble Chart 

• Line Chart ประกอบด,วย Single Line, Multiple Line etc. 

• Bar Chart ประกอบด,วย Single Bar, Multiple Bar, Stacked Bar, Horizontal Bar etc. 

 

ซึ่งข,อมูลที่คุณจะนำมาแสดงผลบนกราฟนั้น คุณสามารถเชื่อมโยงกับระบบต#าง ๆ ของคุณได, เพียงแค#

กำหนด URL ท่ีเปKนแหล#งข,อมูล (Data Source) ของคุณในรูปแบบ JSON String 

โดยการส#งข,อมูลจาก URL ที่เปKนแหล#งข,อมูล (Data Source) นั้น จะต,องอยู#ในรูปแบบมาตรฐานท่ี 

SignMate กำหนด โดยคุณสามารถกำหนดการปรับแต#งค#าต#าง ๆ ของ Graph ได, เช#น การกำหนดสีของ Bar 

Chart, Pie Chart etc. 

ซึ่งกราฟแต#ละรูปแบบหรือแต#ละประเภท จะมีการกำหนดค#าต#าง ๆ ที่แตกต#างกัน โดยคุณสามารถดู 

Parameter หรือกำหนดค#าหรือรูปแบบการส#งข,อมูลได,จากเอกสารน้ี 
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รูปแบบข;อมูลสำหรับ Pie Chart 

 Pie Graph คือกราฟในรูปแบบวงกลม โดยแบ#งวงกลมออกเปKนส#วน ๆ ตามจำนวนของข,อมูลที่เราใส#

เข,าไปในกราฟ เช#น หากเรามีการใส#ข,อมูลในกราฟจำนวน 5 ข,อมูล เราก็จะได,กราฟวงกลมท่ีถูกแบ#งออกเปKน 5 

ส#วนน่ันเอง 

 

 
 

การส#งข,อมูลกราฟมายังระบบ SignMate สำหรับกราฟวงกลมน้ี จะประกอบด,วย 2 main 

properties น่ันคือ 

 

Main property คำอธิบาย ตัวอย#าง 

config เปKนการกำหนดค#า Config ต#าง ๆ เกี่ยวกับ

รูปแบบการแสดงผลของกราฟวงกลม เช#น สีของ

กราฟวงกลมแต#ละส#วน, ข,อความ Legend 

Title 

* ดูตาราง Sub property ของ 

config property ด,านล#าง 

data ชุดข,อมูล - เปKนอะเรย4ของ Object ซึ่งใน 

Object จะประกอบด,วย 2 property นั่นคือ 

• legend 

• value 

data[0] = { “legend”: “AAA”, 

“value” : 30 } 

data[1] = { “legend”: “BBB”, 

“value” : 20 } 

data[2] = { “legend”: “CCC”, 

“value” : 50 } 
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ตารางแสดง Sub Property สำหรับ config property 
 

Sub property คำอธิบาย ตัวอยUาง 

colors array ของค#าสี (hex color format) ของ 

pie chart แต#ละส#วน ซึ่งจำนวนสีจะต,องเท#ากับ

จำนวนข,อมูล 

* ไม#ต,องใส#สัญลักษณ4 # ข,างหน,าค#าส ี

colors[0] = “FFFF8C” 

colors[1] = “C12552” 

colors[2] = “4059AD” 

colors[3] = “35C2D1” 

legend_title คำอธิบาย Legend “Sales Report Proportion” 

 

ตัวอย#างรูปแบบข,อมูล 
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รูปแบบข;อมูลสำหรับ Radar Chart 

Radar Graph คือมีลักษณะคล,ายแผนภูมิเส,นท่ีมีการแสดงผลแบบวงกลม จำนวนเหล่ียมของเรดาร4

เท#ากับจำนวนหัวข,อของข,อมูล แผนภูมิน้ีไม#ได,บอกถึงความต#อเน่ืองของข,อมูล แต#เหมาะสำหรับการนำเสนอ

ข,อมูลเปKนหัวข,อ แล,วนำมาวิเคราะห4หาจุดอ#อน จุดแข็งของข,อมูล เช#น นำเสนอข,อมูลเก่ียวกับคุณสมบัติของ

การรับพนักงานใหม# เพ่ือดูจุดอ#อนจุดแข็งของแต#ละคน เปKนต,น 

 

 
 

การส#งข,อมูลกราฟมายังระบบ SignMate สำหรับกราฟ Radar น้ี จะประกอบด,วย 2 main properties 

น่ันคือ 

 

Main property คำอธิบาย ตัวอยUาง 

config เปKนการกำหนดค#า Config ต#าง ๆ เกี่ยวกับ

รูปแบบการแสดงผลของกราฟ เช#น สีของเส,น

ตารางกราฟ, ข,อความกำกับข,อมูลแต#ละฝ�±ง (จาก

ภาพด,านบนจะประกอบด,วย Party A, Party 

B, …, Party I 

* ดูตาราง Sub property ของ 

config property ด,านล#าง 

dataset อะเรย4ชุดข,อมูลองกราฟ ซึ่งข,อมูลหนึ่งชุดก็คือสี

ของเส,นกราฟหนึ่งสี (สามารถใส#เพียงข,อมูล 1 

ชุดหรือหลาย ๆ ชุดก็ได,) 

* ดู object property ได,จาก

ตาราง Object Property ของ 

dataset property ด,านล#าง 
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ตารางแสดง Sub Property สำหรับ config property 
 

Sub property คำอธิบาย ตัวอยUาง 

linecolor ค#าสีของเส,นตารางในกราฟเรดาร4 ซึ่งค#าสีที่ใส#

จะต,องอยู#ในรูปแบบ hex format (ไม#ต,องใส#

เครื่องหมาย # ไว,ด,านหน,าค#าสี)  

aaaaaa 

xlabels อะเรย4ของข,อความ ที่จะใช,เปKนข,อความกำกับ

ของข,อมูลแต#ละด,าน  

xlabels[0] = “Party A” 

xlabels[1] = “Party B” 

xlabels[2] = “Party C” 

xlabels[3] = “Party I” 

 

ตารางแสดง Object Property สำหรับ dataset property 
 

Sub property คำอธิบาย ตัวอยUาง 

config กำหนดค#าการแสดงผลของ dataset แต#ละชุด 

ประกอบด,วย 

• title -> ชื่อชุดข,อมูล 

• color -> สีของเส,นกราฟ 

• fillcolor -> สีของกราฟในชุดข,อมูลนี ้

{  

“title” : “Last Week”,  

“color” : “FF0000”, 

“fillcolor” : “FF0000” 

} 

data  อะเรย4ของตัวเลข หรือค#าที่ต,องการนำไป plot 

บนกราฟ (ต,องสัมพันธ4หรือมีจำนวนเท#ากับ 

xlabels ของ config main property) 

[ 10, 20, 15, 30, 50 ] 
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ตัวอย#างรูปแบบข,อมูล 
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รูปแบบข;อมูลสำหรับ Scatter Chart 

Scatter Graph คือกราฟแบบกระจาย ใช,เม่ือต,องการเปรียบเทียบตัวแปรหรือชุดข,อมูลอย#างน,อย 2 

ชุดข้ึนไป เพ่ือแสดงความสัมพันธ4ระหว#างตัวแปรหรือชุดข,อมูลน้ัน ดังน้ัน แผนภูมิน้ี จึงเหมาะท่ีจะนำไปใช,กับ

ข,อมูลท่ีมีวิธีการวัดแยกกัน 
 

 
 

 การส#งข,อมูลกราฟมายังระบบ SignMate สำหรับกราฟ Scatter น้ี จะประกอบด,วย 2 main 

properties น่ันคือ 
 

Main property คำอธิบาย ตัวอยUาง 

config เปKนการกำหนดค#า Config ต#าง ๆ เกี่ยวกับ

รูปแบบการแสดงผลของกราฟ เช#น สีของเส,น

ตารางกราฟ, ข,อความกำกับข,อมูลในแกน X 

* ดูตาราง Sub property ของ 

config property ด,านล#าง 

dataset อะเรย4ชุดข,อมูลองกราฟ ซึ่งข,อมูลหนึ่งชุดก็คือสี

ของ Scatter หรือจุดหนึ่งจุด (สามารถใส#เพียง

ข,อมูล 1 ชุดหรือหลาย ๆ ชุดก็ได,) 

* ดู object property ได,จาก

ตาราง Object Property ของ 

dataset property ด,านล#าง 

 

ตารางแสดง Sub Property สำหรับ config property 
 

Sub property คำอธิบาย ตัวอยUาง 

linecolor ค#าสีของเส,นตารางในกราฟเรดาร4 ซึ่งค#าสีที่ใส#

จะต,องอยู#ในรูปแบบ hex format (ไม#ต,องใส#

เครื่องหมาย # ไว,ด,านหน,าค#าสี)  

aaaaaa 

xlabels อะเรย4ของข,อความ ที่จะใช,เปKนข,อความกำกับ

ของข,อมูลแกน X  

xlabels[0] = “STR” 

xlabels[1] = “INT” 

xlabels[2] = “DEX” 
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xlabels[3] = “AGI” 

ตารางแสดง Object Property สำหรับ dataset property 
 

Sub property คำอธิบาย ตัวอยUาง 

config กำหนดค#าการแสดงผลของ dataset แต#ละชุด 

ประกอบด,วย 

• title -> ชื่อชุดข,อมูล 

• color -> สีของเส,นจุดข,อมูล 

{  

“title” : “Last Week”,  

“color” : “FF0000” 

} 

data  อะเรย4ของตัวเลข หรือค#าที่ต,องการนำไป plot 

บนกราฟ (ต,องสัมพันธ4หรือมีจำนวนเท#ากับ 

xlabels ของ config main property) 

[ 10, 20, 15, 30, 50 ] 
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ตัวอย#างรูปแบบข,อมูล 
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รูปแบบข;อมูลสำหรับ Bubble Chart 

 Bubble Graph เหมาะสำหรับการแสดงข,อมูลท่ีเก่ียวข,องกันจำนวนมากในแผนภูมิเดียว ซ่ึงทำให,

เห็นความสัมพันธ4ระหว#างค#าสองค#าสำหรับรายการท้ังหมดในแผนภูมิได,อย#างง#ายดาย 
 

 
 

 การส#งข,อมูลกราฟมายังระบบ SignMate สำหรับกราฟ Bubble น้ี จะประกอบด,วย 2 main 

properties น่ันคือ 

 

Main property คำอธิบาย ตัวอยUาง 

config เปKนการกำหนดค#า Config ต#าง ๆ เกี่ยวกับ

รูปแบบการแสดงผลของกราฟ เช#น สีของเส,น

ตารางกราฟ, ข,อความกำกับข,อมูลในแกน X 

* ดูตาราง Sub property ของ 

config property ด,านล#าง 

dataset อะเรย4ชุดข,อมูลองกราฟ ซึ่งข,อมูลหนึ่งชุดก็คือสี

ของ Bubble หนึ่งชุดข,อมูล (สามารถใส#เพียง

ข,อมูล 1 ชุดหรือหลาย ๆ ชุดก็ได,) 

* ดู object property ได,จาก

ตาราง Object Property ของ 

dataset property ด,านล#าง 

 

ตารางแสดง Sub Property สำหรับ config property 
 

Sub property คำอธิบาย ตัวอยUาง 

linecolor ค#าสีของเส,นตารางในกราฟเรดาร4 ซึ่งค#าสีที่ใส#

จะต,องอยู#ในรูปแบบ hex format (ไม#ต,องใส#

เครื่องหมาย # ไว,ด,านหน,าค#าสี)  

aaaaaa 

xlabels อะเรย4ของข,อความ ที่จะใช,เปKนข,อความกำกับ

ของข,อมูลแกน X  

xlabels[0] = “STR” 

xlabels[1] = “INT” 

xlabels[2] = “DEX” 

xlabels[3] = “AGI” 
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ตารางแสดง Object Property สำหรับ dataset property 
 

Sub property คำอธิบาย ตัวอยUาง 

config กำหนดค#าการแสดงผลของ dataset แต#ละชุด 

ประกอบด,วย 

• title -> ชื่อชุดข,อมูล 

• color -> สีของเส,นจุดข,อมูล 

{  

“title” : “Last Week”,  

“color” : “FF0000” 

} 

data  อะเรย4ของ object ซึ่งจะเปKน object ที่ใช,บ#ง

บอกถึงค#าข,อมูลที่ต,องการนำไป plot บนกราฟ 

(ต,องสัมพันธ4หรือมีจำนวนเท#ากับ xlabels ของ 

config main property) ประกอบด,วย 

• value -> ค#าข,อมูล 

• size -> ขนาดของ Bubble 

[ 

{ 

“value” : 20, 

“size” : 30 

}, 

{ 

“value” : 30, 

“size” : 10 

} 

] 
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ตัวอย#างรูปแบบข,อมูล 
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รูปแบบข;อมูลสำหรับ Line Chart 

 Line Graph คือกราฟเส,น มีลักษณะคล,ายแผนภูมิแท#ง ซ่ึงประกอบด,วยแกนต้ังและนอน เพียงแต#

เปล่ียนจากแท#งข,อมูลเปKนจุดบนแผนภูมิน่ันเอง แผนภูมิประเภทน้ีเหมาะกับการนำเสนอข,อมูลตัวเลขท่ีมี

ความสัมพันธ4กับข,อมูลท่ีมีลักษณะเปKนช#วง ใช,แสดงให,เห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามเวลาเพ่ือดูแนวโน,ม 

รวมถึงสามารถใช,พยาการณ4แนวโน,มในอนาคตได, เช#น ข,อมูลของยอดขายในแต#ละป³ หรือไตรมาส และนำมา

วิเคราะห4เพ่ือดูแนวโน,ม เปKนต,น 

 

 
 

 การส#งข,อมูลกราฟมายังระบบ SignMate สำหรับกราฟเส,นน้ี จะประกอบด,วย 2 main properties 

น่ันคือ 
 

Main property คำอธิบาย ตัวอยUาง 

config เปKนการกำหนดค#า Config ต#าง ๆ เกี่ยวกับ

รูปแบบการแสดงผลของกราฟ เช#น สีของเส,น

ตารางกราฟ, ข,อความกำกับข,อมูลในแกน X 

* ดูตาราง Sub property ของ 

config property ด,านล#าง 

dataset อะเรย4ชุดข,อมูลองกราฟ ซึ่งข,อมูลหนึ่งชุดก็คือสี

ของเส,น (Line) หนึ่งชุดข,อมูล (สามารถใส#เพียง

ข,อมูล 1 ชุดหรือหลาย ๆ ชุดก็ได,) 

* ดู object property ได,จาก

ตาราง Object Property ของ 

dataset property ด,านล#าง 
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ตารางแสดง Sub Property สำหรับ config property 
 

Sub property คำอธิบาย ตัวอยUาง 

linecolor ค#าสีของเส,นตารางในกราฟเรดาร4 ซึ่งค#าสีที่ใส#

จะต,องอยู#ในรูปแบบ hex format (ไม#ต,องใส#

เครื่องหมาย # ไว,ด,านหน,าค#าสี)  

aaaaaa 

linestyle รูปแบบของเส,นที่ plot ลงในกราฟ มีให,เลือก 4 

แบบ ประกอบด,วย 

• linear 

• stepped 

• horizontal_bezier 

• cubic 

cubic 

xlabels อะเรย4ของข,อความ ที่จะใช,เปKนข,อความกำกับ

ของข,อมูลแกน X  

xlabels[0] = “STR” 

xlabels[1] = “INT” 

xlabels[2] = “DEX” 

xlabels[3] = “AGI” 

 

ตารางแสดง Object Property สำหรับ dataset property 
 

Sub property คำอธิบาย ตัวอยUาง 

config กำหนดค#าการแสดงผลของ dataset แต#ละชุด 

ประกอบด,วย 

• title -> ชื่อชุดข,อมูล 

• color -> สีของเส,นจุดข,อมูล 

{  

“title” : “Last Week”,  

“color” : “FF0000” 

} 

data  อะเรย4ของตัวเลข หรือค#าที่ต,องการนำไป plot 

บนกราฟ (ต,องสัมพันธ4หรือมีจำนวนเท#ากับ 

xlabels ของ config main property) 

[ 10, 20, 15, 30, 50 ] 
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ตัวอย#างรูปแบบข,อมูล 
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รูปแบบข;อมูลสำหรับ Bar Chart 

Bar Graph คือกราฟแท#ง เปKนแผนภูมิท่ีประกอบด,วยแกนนอน แกนต้ัง ท่ีนิยมแสดงออกมาในรูปแท#ง

ส่ีเหล่ียมท่ีสามารถบอกความสูงได, เหมาะสำหรับใช,การเปรียบเทียบจำนวนของข,อมูลในแต#ละชุด 

 

 
 

 การส#งข,อมูลกราฟมายังระบบ SignMate สำหรับกราฟแท#งน้ี จะประกอบด,วย 2 main properties 

น่ันคือ 

 

Main property คำอธิบาย ตัวอยUาง 

config เปKนการกำหนดค#า Config ต#าง ๆ เกี่ยวกับ

รูปแบบการแสดงผลของกราฟ เช#น สีของเส,น

ตารางกราฟ, ข,อความกำกับข,อมูลในแกน X 

* ดูตาราง Sub property ของ 

config property ด,านล#าง 

dataset อะเรย4ชุดข,อมูลองกราฟ ซึ่งข,อมูลหนึ่งชุดก็คือสี

ของแท#งข,อมูลหนึ่งชุดข,อมูล (สามารถใส#เพียง

ข,อมูล 1 ชุดหรือหลาย ๆ ชุดก็ได,) 

* ดู object property ได,จาก

ตาราง Object Property ของ 

dataset property ด,านล#าง 

 

ตารางแสดง Sub Property สำหรับ config property 
 

Sub property คำอธิบาย ตัวอยUาง 

linecolor ค#าสีของเส,นตารางในกราฟเรดาร4 ซึ่งค#าสีที่ใส#

จะต,องอยู#ในรูปแบบ hex format (ไม#ต,องใส#

เครื่องหมาย # ไว,ด,านหน,าค#าสี)  

aaaaaa 

xlabels อะเรย4ของข,อความ ที่จะใช,เปKนข,อความกำกับ

ของข,อมูลแกน X  

xlabels[0] = “STR” 

xlabels[1] = “INT” 

xlabels[2] = “DEX” 

xlabels[3] = “AGI” 
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ตารางแสดง Object Property สำหรับ dataset property 
 

Sub property คำอธิบาย ตัวอยUาง 

config กำหนดค#าการแสดงผลของ dataset แต#ละชุด 

ประกอบด,วย 

• title -> ชื่อชุดข,อมูล 

• color -> สีของเส,นจุดข,อมูล 

{  

“title” : “Last Week”,  

“color” : “FF0000” 

} 

data  อะเรย4ของตัวเลข หรือค#าที่ต,องการนำไป plot 

บนกราฟ (ต,องสัมพันธ4หรือมีจำนวนเท#ากับ 

xlabels ของ config main property) 

[ 10, 20, 15, 30, 50 ] 
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ตัวอย#างรูปแบบข,อมูล 
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การติดตั้งแอพพลิเคชัน SignMate บน Android 

 

 การติดต้ังแอพพลิเคชัน SignMate เพ่ือทำให, Android Box ของคุณเปKน Digital Signage Player ท่ี

สามารถเช่ือมต#อกับระบบ SignMate CMS (ตามท่ีผู,ใช,งานได,ออกแบบและส่ังการไป)  

ซ่ึงอันดับแรกน้ัน เราจะต,องเช่ือมต#ออินเทอร4เน็ตให,กับ Android box ก#อน โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

(Android Box แต#ละย่ีห,อจะมีหน,าจอท่ีแตกต#างกันไป เพียงแค#หาปุ{ม Setting ให,พบเท#าน้ัน) ซ่ึงตัวอย#าง

หน,าจอหลักของย่ีห,อ Himedia เปKนลักษณะดังน้ี 

 

โดยหากเช่ือมต#อสายแลน (LAN) แล,วจะไม#ต,องเช่ือมต#อ WIFI แต#หากไม#ได,เช่ือมต#อสายแลน จะต,อง

เช่ือมต#อผ#าน WIFI โดยไปท่ีเมนู Setting จะพบกับหน,าจอดังภาพ 
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 จากน้ันคลิกท่ีปุ{ม Network หรือถ,าเปKนย่ีห,ออ่ืน ๆ ให,หาคำว#า WIFI จะพบกับ Access Point ต#าง ๆ 

ท่ี WIFI จะสามารถเช่ือมต#อได, ตัวอย#างเช#น 

 

 เม่ือพบเมนู WIFI แล,วให,คลิกเข,าไป จะพบกับรายช่ือ Access Point ดังน้ี 
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 จากน้ันเลือก Access point ท่ีต,องการเช่ือมต#อ แล,วใส#รหัสผ#านเข,าไป โดยเม่ือเช่ือมต#อสำเร็จแล,ว ให,

กลับมาท่ีหน,าแรกเพ่ือเร่ิมติดต้ัง Application SignMate 

 โดยให,หาเมนู Web Browser หรือ Browser โปรแกรมใด ๆ ก็ได, เช#น Chrome แล,วดาวน4โหลดผ#าน 

https://www.signmate.co/app.apk จากน้ันติดต้ังแอพผ#าน APK ท่ีดาวน4โหลดให,เรียบร,อย แล,วเป¡ด 

Application ข้ึนมาจะพบกับข้ันตอนการเช่ือมต#อ Android Box เข,ากับระบบ โดย Application จะแสดงรหัส 

Device ID ดังภาพ 
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ให,ผู,ใช,งานคัดลอก / จดจำ รหัส Device ID ท่ีแสดงบนจอทีวีน้ีไว, (จากภาพด,านบน รหัสเคร่ืองจะเปKน 

“4UVW8K” แล,วนำไปลงทะเบียนเข,ากับอุปกรณ4บนระบบ SignMate CMS ผ#านคอมพิวเตอร4 หรือโน¬ตบุ¬ค 

โดยเข,าระบบผ#าน https://app.signmate.co) ดังภาพ 

 

 
 

 โดยอันดับแรก ให,เลือกรายช่ืออุปกรณ4ท่ียังไม#ได,เช่ือมต#อ ในส#วนของหมายเลข (1) จากน้ันให,คลิกปุ{ม 

“เช่ือมต#ออุปกรณ4” ในส#วนของหมายเลข (2) โดยระบบจะแสดงแบบฟอร4มให,กรอกรหัสอุปกรณ4 (Device ID) 

ข้ึนมา ดังภาพ 
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 ให,กรอกรหัส Device ID ท่ีจดจำไว, ในตัวอย#างน้ีคือ “4UVW8K” จากน้ันกดปุ{ม “Register” เพ่ือ

บันทึกการเช่ือมอุปกรณ4  

 โดยเม่ือเช่ือมต#อสำเร็จแล,ว ในส#วนของ SignMate CMS (บนคอมพิวเตอร4 / โน¬ตบุ¬ค) จะแสดงสถานะ

ดังภาพ 

 
 

 จากภาพด,านบน ในส#วนท่ีลูกศรช้ีน้ัน จะพบว#าระบบเปล่ียนสถานะจาก “ยังไม#ได,เช่ือมต#ออุปกรณ4” 

เปKนการแสดงรหัสอุปกรณ4 (Device ID) ท่ีเรากรอกเข,าไปในข้ันตอนท่ีแล,ว 

 หลังจากเรากรอก Device ID เข,าสู#ระบบ SignMate CMS แล,ว ให,กลับมาท่ีหน,าจอทีวี (ท่ีเช่ือมต#อ 

Android Box อยู#)  
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 ให,คลิกท่ีลิงค4 / ปุ{ม “Click here to verify” เพ่ือให,ระบบตรวจสอบว#ารหัสอุปกรณ4 (Device ID) ท่ี

กรอกไปน้ันถูกต,องหรือไม# หากระบบตรวจสอบว#าถูกต,อง จะเร่ิมทำการดาวน4โหลดไฟล4แคมเปญ (ชุดโฆษณา) 

ท่ีผู,ใช,งานได,ออกแบบไป  

 

 
 

 หลังจากท่ีระบบทำการดาวน4โหลดไฟล4ครบเรียบร,อยแล,ว โฆษณาต#าง ๆ ท่ีผู,ใช,งานได,ออกแบบไปจะ

แสดงผลบนหน,าจอ ดังภาพ (* หลังจากผู,ใช,งานทำการสมัครสมาชิก หรือสร,าง Account ใช,งานระบบ 

SignMate CMS แล,ว ระบบจะทำการสร,างแคมเปญโฆษณาตัวอย#างให, 1 แคมเปญ) (ตัวอย#างน้ีเปKนการ

แสดงผลโฆษณาในแนวต้ัง) 
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การติดตั้งโปรแกรม SignMate บน Windows 

 

 การติดต้ังโปรแกรม SignMate เพ่ือเปล่ียนให,ระบบ Windows ของคุณเปKน Digital Signage Player 

โดยผู,ใช,งานสามารถดาวน4โหลดโปรแกรมผ#านอินเทอร4เน็ตเพ่ือติดต้ังได,เลย ผ#านลิงค4 

 https://www.signmate.co/windows/setup.exe 

 โดยเม่ือดาวน4โหลดโปรแกรมเรียบร,อยแล,ว ไฟล4มักจะถูกจัดเก็บไว,ท่ีโฟลเดอร4 Download ดังภาพ 

 

 

 จากภาพด,านบน ให, Double Click ท่ีไฟล4 setup.exe เพ่ือเร่ิมต,นข้ันตอนการติดต้ัง โดยระบบ 

Windows บางเคร่ืองจะพบการแจ,งเตือนด,านความปลอดภัยดังภาพ (หากไม#พบหน,าจอน้ีให,ข,ามไปเลย) 
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 ให,คลิกท่ี “More Info” ตามลูกศรท่ีช้ีจากภาพด,านบน โดยจะพบกับปุ{มท่ีถูกเพ่ิมเข,ามาใหม# ดังภาพ 

 

 ให,คลิกท่ีปุ{ม “Run anyway” เพ่ือเร่ิมต,นการติดต้ังโปรแกรม โดยจะพบกับหน,าจอดังภาพ 
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 จากน้ันให,คลิกปุ{ม “Install” ระบบจะทำการเร่ิมดาวน4โหลดไฟล4โปรแกรมจาก Internet อีกคร้ังหน่ึง 

(ต,องเช่ือมต#ออินเทอร4เน็ตตลอดเวลาในการติดต้ัง)  
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 เม่ือไฟล4ติดต้ังถูกดาวน4โหลดเรียบร,อยแล,ว (ครบ 100%) ระบบจะข้ึนข,อความแจ,งเตือนด,านความ

ปลอดภัยอีกคร้ัง โดยให,คลิกท่ี “More Info”  

 

 

จากน้ันผู,ใช,งานก็จะพบกับปุ{ม “Run anyway” ข้ึนมาแสดง ให,คลิกท่ีปุ{มเพ่ือยืนยัน 
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เมื่อติดตั้งเรียบร,อยแล,ว โปรแกรม SignMate จะถูกเรียกเป¡ดขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยจะแสดงผลใน

ลักษณะหน,าจอดังภาพ 

 

 
 

 โดยผู,ใช,งานจะต,องนำเอารหัส Device ID ที่แสดงขึ้นมา (ตรงส#วนที่ลูกศรชี้) ไปเชื่อมต#อกับระบบ 

SignMate บน CMS (ระหลังบ,าน) โดยให,ไปที่คอมพิวเตอร4ของผู,ใช,งาน (การทำงานตอนนี้จะแยกกันระหว#าง

เครื่องที่ติดตั้งโปรแกรม SignMate กับเครื่องคอมพิวเตอร4ที่จะเข,าถึงระบบหลังบ,าน (CMS)) โดยสมมติว#า

ผู,ใช,งานเข,าสู#ระบบเรียบร,อยแล,ว 
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 จากภาพด,านบนให,ผู,ใช,งานทำตามข้ันตอนดังน้ี 

1. เข,าสู#เมนู “Player / Display” 

2. เลือก Player ที่ต,องการเชื่อมต#อ (โดยปกติแล,วถ,ามี Player จำนวนมาก ระบบจะแสดงข,อความ 

“ไม#ได,เช่ือมต#ออุปกรณ4” สำหรับเคร่ืองท่ียังไม#ถูกเช่ีอมต#อ) 

3. กดปุ{ม “เช่ือมต#ออุปกรณ4” ระบบจะแสดงแบบฟอร4มข้ึนมาให,กรอกรหัส Device ID ดังภาพ 
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 ให,กรอกรหัส Device ID ที ่ ได ,หลังจากติดตั ้งโปรแกรม SignMate บนเครื ่อง จากนั ้นกดปุ{ม 

“Register” เพ่ือยืนยันการเช่ือมต#ออุปกรณ4 

 ขั้นตอนสุดท,ายคือ กลับไปที่โปรแกรม SignMate (เครื่องท่ีติดตั้ง) ให,คลิกที่ปุ{ม “Verify Device ID” 

ดังภาพ 

 

 
 

 หากโปรแกรมเริ่มทำการดาวน4โหลดไฟล4 แสดงว#าผู,ใช,งานได,ทำการเช่ือมต#อ Device ID เรียบร,อยแล,ว 

แต#หากมีข,อความแจ,งเตือนขึ้นมา อาจเกิดจากกรอกรหัส Device ID ไม#ถูกต,อง ให,ตรวจสอบรหัส Device ID 

อีกคร้ัง 
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วิธีการตั้งคUาให;เป¢ดโปรแกรม SignMate ทันทีเมื่อเป¢ดเครื่อง 

 

 โดยปกติแล,วระบบ Windows จะไม#เรียกเป¡ดโปรแกรมใด ๆ หลังจาก Boot เคร่ืองเสร็จแล,ว ดังน้ัน 

เราจะต,องต้ังค#าเพ่ือส่ังให, Windows เรียกเป¡ดโปรแกรม SignMate ข้ึนมาทันทีหลังจากเป¡ดเคร่ืองเสร็จ โดยมี

ข้ันตอนดังน้ี 

กดปุ{ม Windows + R หรือกดปุ{ม Windows แล,วพิมพ4 Run จะพบหน,าจอดังภาพ 
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หลังจากน้ัน Windows จะเป¡ดหน,าน้ีข้ึนมา ให,พิมพ4 shell:startup ดังภาพแล,วกด “OK” 

 

จากน้ันจะเจอหน,าจอ Folder “Startup” ให,ทำการ Copy หรือคัดลอก Shortcut โปรแกรม 

SignMate มาใส#ไว, โดยไปท่ี icon ของโปรแกรม SignMate แล,วกด Ctrl + C หรือคลิกขวาเลือก Copy 
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จากน้ันให,วาง Paste ไว,ท่ีโฟลเดอร4 “Startup” โดยกดคีย4ลัด Ctrl + P หรือคลิกขวาในโฟลเดอร4แล,ว

เลือก Paste หรือวาง (ภาษาไทย) 

 

 

โดยในโฟลเดอร4ของ Startup จะต,องมีโปรแกรม SignMate โปรแกรมเดียว เพ่ือไม#ให, Windows ทำ

การเป¡ดโปรแกรมอ่ืน ๆ ข้ึนมาแทรก 
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หลังจากลบโปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ีไม#เก่ียวข,องเรียบร,อยแล,ว โฟลเดอร4 Startup จะเหลือแต#โปรแกรม 

SignMate อย#างเดียวเท#าน้ัน 
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วิธีการตั้งคUาให; Windows เข;าระบบอัตโนมัติโดยไมUต;อง Sign-in 

 

โดยปกติแล,ว ถ,าหากว#าคุณพบว#า Windows ของคุณไม#ทำการเข,าระบบให,อัตโนมัติ โดยจะร,องขอ

รหัสผ#านจากคุณก#อนเข,าหน,า Desktop คุณจะต,องทำการต้ังค#าดังน้ี 

คลิกปุ{ม Windows แล,วไปท่ี Icon “User” ตามภาพ จากน้ันให,คลิกขวา แล,วเลือก “Change 

account settings” 

 

 

 

 

 

 

จะพบว#ามีหน,าต#างการต้ังค#า Account ข้ึนมา โดยให,เลือกท่ี “Sign-in option” 
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เม่ือมาท่ีหน,า Sign-in Options แล,ว ให,ส่ังเกตุในส#วนของ Password มันจะมีปุ{ม “Change” ให,คลิก

ท่ีปุ{มน้ัน 

 

 

Windows จะให,คุณกรอกรหัสผ#านป�จจุบันลงไป จากน้ันกดปุ{ม “Next” 
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หลังจากกรอกรหัสผ#านเก#าเรียบร,อยแล,ว Windows จะพามายังหน,าเปล่ียนรหัสผ#าน โดยให,ปล#อย

เปKนว#างไว, แล,วคลิกปุ{ม “Next” ได,เลย (ไม#ต,องกรอกรหัสผ#านใหม#) 

 

จากน้ันกดปุ{ม Finish เปKนอันเสร็จส้ินการต้ังค#า โดยให,ลองทำการ Restart ใหม# หรือ Shutdown 

แล,วเป¡ดเคร่ืองใหม# 
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คุณจะพบว#า Windows ไม#ถามรหัสผ#านให,คุณกรอกแล,ว แต#ถ,าหากว#า Windows ยังไม# Automatic 

sign-in ให,ลองตรวจสอบว#าคุณมี User ในระบบมากกว#า 1 user ไหม ถ,ามีมากกว#า ให,ทำการลบออก 
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ป£องกันการพักหน;าจอบนระบบ Windows 

 

 การใช,งานบนระบบ Windows น้ัน บางคร้ังผู,ใช,งานอาจจะพบว#า Windows ทำการพักหน,าจอเม่ือ

แสดงผลไปสักระยะแล,ว ดังน้ัน เพ่ือให,การโฆษณาสามารถแสดงผลได,ต#อเน่ืองตลอดท้ังวัน ผู,ใช,งานจะต,องปรับ

การต้ังค#า เพ่ือป�องกันการพักหน,าจอโดยมีข้ันตอนดังน้ี 

กดปุ{ม Windows (รูปไอคอน Windows บนคีย4บอร4ด) จากน้ันพิมพ4คำว#า Power Plan แล,วกดเข,า

ไปเพ่ือปรับการต้ังค#า ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

จะเห็นหน,าจอการต้ังค#าดังภาพ 
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ปรับการต้ังค#าต#าง ๆ ให,เปKน Never เพ่ือป�องกันการพักหน,าจอ (แล,วกดปุ{ม Save changes) ดังภาพ 
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วิธีการตั้งคUาให;แสดงผลแนวตั้ง / แนวนอน 

 

 บนระบบ Windows การแสดงผลโฆษณาในแนวต้ังท่ีให,มีความถูกต,องน้ัน จะต,องเปล่ียนการต้ังค#าบน

เคร่ืองน้ัน ๆ ซ่ึงวิธีการต้ังค#าน้ันจะสามารถทำได, 2 วิธี น่ันคือ แบบคีย4ลัด และผ#านเมนู Display Settings 

การต้ังคUาให;แสดงผลแนวต้ัง / แนวนอน (แบบคีย0ลัด) 

• Ctrl + Alt + Arrow (ลูกศรข้ึน-ลง-ซ,าย-ขวา) ซ่ึง 

o Ctrl + Alt + ลูกศรขวา (หน,าจอจะเปKนแนวต้ัง โดย Task bar จะอยู#ด,านซ,าย) 

o Ctrl + Alt + ลูกศรซ,าย (หน,าจอจะเปKนแนวต้ัง โดย Task bar จะอยู#ด,านขวา) 

o Ctrl + Alt + ลูกศรบน (หน,าจอจะเปKนแนวนอน โดย Task bar จะอยู#ด,านล#าง) 

o Ctrl + Alt + ลูกศรล#าง (หน,าจอจะเปKนแนวนอน โดย Task bar จะอยู#ด,านบน) 
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การต้ังคUาให;แสดงผลแนวต้ัง / แนวนอน ด;วย Display Settings 

คลิกขวาบน Desktop จะพบเมนู Display Settings 

 

จะพบว#ามีหน,าต#างการต้ังค#า Display ข้ึนมา  
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ให,เปล่ียนค#าแนวต้ัง หรือแนวนอนตามต,องการในส#วนของ Orientation ซ่ึง Landscape คือ

แนวนอน และ Portrait คือแนวต้ัง 

 

ตัวอย#างเช#น หากเลือก Orientation เปKน Portrait จะทำให, Windows เปล่ียนเปKนการแสดงผล

แนวต้ังแทน 
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วิธีการแก;ไขป�ญหากรณีที่ Web Browser ไมUสามารถแสดงผลได;ถูกต;อง 

 

ป�ญหาน้ีอาจะเกิดจาก Internet Explorer compatible โดยปกติแล,วผู,ใช,งานอาจจะมีข,อความแจ,ง

เตือนดังน้ี (ในส#วนของ Version ของ IE อาจจะแตกต#างกันไปตามเวอร4ชันของ Windows ท่ีติดต้ัง) 

“WARNING: You appear to be using IE11 in IE7 emulation mode. 

IE emulation modes can behave significantly directly from ACTUAL older versions of IE 

PLEASE DON’T FILE BOOTSTRAP BUGS based on testing in IE emulation modes!” 

 

วิธีการแก,ไขป�ญหาคือการแก,ไข Registry ของระบบ โดยส่ังให, SignMate.exe เรียกใช, IE emulation 

เปKนเวอร4ชันท่ีใหม#  

• โดยก#อนอ่ืนจะต,องติดต้ัง IE 11 ลงบนเคร่ืองก#อน 

• จากน้ันไปท่ี Start menu พิมพ4คำว#า regedit  

o ค,นหา field ดังน้ี (สำหรับ Software ท่ีเปKน 64bit) 

§ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\Internet 

Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION 

§ จากน้ันให,สร,าง key ใหม#ประเภท DWORD แล,วใส#ค#าดังน้ี 

§ Name: SignMate.exe 

§ Value: 0x2AF9 ซ่ึงเปKน IE11.1  

o ค,นหา field ดังน้ี (สำหรับ Software ท่ีเปKน 32bit) * SignMate ใช, 32bit 

§ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WIN6432Node\MICROSOFT\Internet 

Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION 

§ จากน้ันให,สร,าง key ใหม#ประเภท DWORD แล,วใส#ค#าดังน้ี 

§ Name: SignMate.exe 

§ Value: 0x2AF9 ซ่ึงเปKน IE11.1   


