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1.เปิดโปรแกรม TK Design

กดที่ไอคอน TK Design 
เพื่อเปิดโปรแกรม TK Design

TK Design
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2. การเรียกใช้งานโปรแกรม
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Step 1 Download 
กดเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดก่อนใช้งานโปรแกรม 
โดยจะแสดงปุ่ม Download 
เมื่อมีการเปิดใช้งาน TK Design ครั้งแรก 
และกรณีที่ระบบมีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่

Step 2 Run Program
กดเพื่อเรียกใช้งานโปรแกรมที่ดาวน์โหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

1
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ปุ่ม Login
กดเพื่อเข้าสู่ระบบ

3.เข้าสู่ระบบ

3
เปลี่ยนภาษา
กดเพื่อเปลี่ยนภาษาภายในระบบ 
ประกอบด้วย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ



ปุ่มลงทะเบียน
กดลงทะเบียน กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก
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3.เข้าสู่ระบบ
3.1 การลงทะเบียน
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กรอกเลขบัตรประชาชน/
หนังสือเดินทาง

กรอกชื่อ และนามสกุล

กรอกเบอร์ถือถือกรอก วันเดือนปีเกิด

กรอก อีเมล

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน
*กรอกเฉพาะตัวอักษรอังกฤษ และตัวเลข
เท่านั้น

กรอก ข้อมูลอ้างอิง
*กรณีสมาชิกที่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

กรอก รหัสผ่าน
*กรอกเฉพาะตัวอักษรอังกฤษ ตัวเลข และ
อักขระพิเศษ เท่านั้น

กด ถ้าต้องการรับข้อมูลข่าวสาร

กดยกเลิก เพื่อยกเลิการสมัครสมาชิกกดตกลง  เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก

3.เข้าสู่ระบบ
3.1 การลงทะเบียน



กรอกชื่อผู้ใช้งาน

กรอกรหัสผ่าน

ปุ่มเข้าสู่ระบบ
กดเพื่อเข้าสู่ระบบ

ปุ่มยกเลิก
กดเพื่อยกเลิก

ปุ่มลงทะเบียน
กดลงทะเบียน กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก
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3.2 การลงชื่อเข้าใช้งาน
3.เข้าสู่ระบบ



3.3. แสดงการเข้าสู่ระบบส าเร็จ
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3.เข้าสู่ระบบ



3.3แสดงการเข้าสู่ระบบส าเร็จ

ปุ่มโอเค
กดเพื่อยืนยันการเข้าสู่ระบบ
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3.เข้าสู่ระบบ



4.แถบเมนู
สิทธิ์การใช้งานส าหรับผู้ดูแลระบบ
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หน้าแรก
แสดงโครงการที่เคยจัดทั้งหมด

สร้างโครงการ
สามารถสร้างโครงการได้

ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์
ส าหรับจัดการเฟอร์นิเจอร์
ภายในระบบ เพิ่ม ลบ แก้ไข

ศูนย์รวมโมดูล
ส าหรับจัดการโมดู
ภายในระบบ เพิ่ม ลบ แก้ไข

สิทธิ์และผู้ใช้
ส าหรับจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งาน
ภายในระบบ ลบ แก้ไข

เก่ียวกับ TK Design
แสดงรายเอียดเกี่ยวกับ 
TK Design

เปลี่ยนภาษา
กดเพื่อเปลี่ยนภาษาภายในระบบ 
ประกอบด้วย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ



สร้างโครงการใหม่
กดเพื่อสร้างโครงการใหม่ 

5.การเปิดโครงการ (Open Project)
การเปิดโครงการ : กรณียังไม่มีโครงการภายในระบบ
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5.การเปิดโครงการ (Open Project)

โครงการทั้งหมด
แสดงรายการโครงการ

ที่เคยสร้างไว้ กดเพื่อดูหรือแก้ไข 

การเปิดโครงการ : กรณีมีโครงการอยู่แล้วภายในระบบ
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5.การเปิดโครงการ (Open Project)

แก้ไขโครงการ
คลิกขวาเพื่อแก้ไขหรือลบ
โครงการ
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5.การเปิดโครงการ (Open Project)
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ช่ือโครงการ
กรอกชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข

รายละเอียด
กรอกรายละเอียดที่ต้องการแก้ไข

บันทึก
ยืนยันการแก้ไข

การเข้าถึง
เลือกการเข้าถึงที่ต้องการแก้ไข
• สาธารณะ (ทุกคนสามารถเข้าถึง) 
• ส่วนตัว (เฉพาะคุณสามารถเข้าถึง)

ภาพปกโครงการ
เลือกภาพปกที่ต้องการแก้ไข

ยกเลิก
ยกเลิกการแก้ไข



6.การสร้างโครงการ (Create Project)
รายละเอียดโครงการ
กรอกชื่อโครงการ, อาคาร และชั้น

สร้าง
กดปุ่มเพื่อสร้างโครงการ

กดเพื่อเลือกขนาดหรือ
พื้นที่ต้นแบบที่ต้องการ

ภาพปก โครงการ
กดเพื่ออัปโหลด
รูปภาพปก

ขนาดของช้ัน
กดเพื่อเลือกขนาดของชั้น

สร้างโครงการ
กดเพื่อสร้างโครงการ

1

3

6

5

2

4
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6.การสร้างโครงการ (Create Project)
รายละเอียดโครงการ
กรอกชื่อโครงการ, อาคาร และชั้น

สร้าง
กดปุ่มเพื่อสร้าง
โครงการ

กดเพื่อเลือกขนาด
หรือ พื้นที่ต้นแบบ
ที่ต้องการ

ภาพปกโครงการ
กดเพื่ออัปโหลดรูปภาพปก

ตัวช่วยในการออกแบบ
กดเพื่อเลือกเพื่อช่วยในการออกแบบ

สร้างโครงการ
กดเพื่อสร้างโครงการ

1

3

6

5

2

4
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การสร้างโครงการ กรณีเลือกตัวช่วยในการออกแบบ



7.คีย์ลัด
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ปิด
กดปุ่มเพื่อปิดหน้าอธิบาย
วิธีการใช้งานคีย์ลัด



โครงการ
จัดการอาคารและชั้น
โครงสรา้ง
จัดการโครงสร้างของโครงการ
ของตกแตง่
ตกแต่งโครงการ

การจัดการโครงการ : อาคารและชั้น

เพิ่มอาคาร
กด + เพิ่มอาคาร เพื่อเพิ่มอาคาร

แก้ไข 
กดเพื่อแก้ไขชื่อโครงการ

แถบเมนู

Building
กดเพื่อดูรายละเอียดอาคาร

8.การจัดการโครงการ (Project)
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สร้างโครงการ
กดเพื่อสร้างโครงการใหม่

1



การจัดการโครงการ : กรณีสร้างโครงการจากหน้าจัดการโครงการ

8.การจัดการโครงการ (Project)

18
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แก้ไขอาคาร
คลิกขวา เพื่อแก้ไข หรือลบอาคาร

แก้ไขโครงการ
กดเพื่อแก้ไขชื่อโครงการ

แถบเมนู

การจัดการโครงการ : อาคารและชั้น

8.การจัดการโครงการ (Project)
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โครงการ
จัดการอาคารและชั้น
โครงสรา้ง
จัดการโครงสร้างของโครงการ
ของตกแตง่
ตกแต่งโครงการ



แก้ไขอาคาร
กรอกชื่อและรายละเอียดอาคารที่ต้องการแก้ไข

การจัดการโครงการ : อาคารและชั้น

8.การจัดการโครงการ (Project)

20



เพิ่มชั้น
กด + เพิ่มชั้น เพื่อเพิ่มชั้น

แก้ไข
กดเพื่อแก้ไขชื่อโครงการ

แถบเมนู

การจัดการโครงการ : อาคารและชั้น

8.การจัดการโครงการ (Project)
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โครงการ
จัดการอาคารและชั้น
โครงสรา้ง
จัดการโครงสร้างของโครงการ
ของตกแตง่
ตกแต่งโครงการ



แก้ไขชั้น
คลิกขวา เพื่อแก้ไข หรือลบชั้น

แก้ไขโครงการ
กดเพื่อแก้ไขชื่อโครงการ

แถบเมนู

การจัดการโครงการ : อาคารและชั้น

8.การจัดการโครงการ (Project)
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โครงการ
จัดการอาคารและชั้น
โครงสรา้ง
จัดการโครงสร้างของโครงการ
ของตกแตง่
ตกแต่งโครงการ



วอลเปเปอร์
การจัดการโครงสร้าง : แก้ไขรูปแบบผนัง

แก้ไขโครงสร้าง
กดเพื่อแก้ไขขนาดของโครงสร้างอาคาร

แถบเมนู

ลายกระเบื้อง
การจัดการโครงสร้าง : แก้ไขรูปแบบพื้น 

1

2

9.การจัดการโครงสร้าง (Structure)
การจัดการโครงสร้าง

23
เสา
การจัดการโครงสร้าง : แก้ไขเสา

3

โครงการ
จัดการอาคารและชั้น
โครงสรา้ง
จัดการโครงสร้างของโครงการ
ของตกแตง่
ตกแต่งโครงการ



Project 
จัดการอาคารและชั้น
Structure
จัดการโครงสร้างของโครงการ
Decoration
ตกแต่งโครงการ

แก้ไขเสร็จเรียบร้อย
กดเมื่อแก้ไขขนาดของโครงสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว

แถบเมนู

เครื่องมือแก้ไข
- ผนัง (เพิ่ม และลบได้)
- พื้น (เพิ่ม และลบได้)
- เสา (เพิ่ม และลบได้)

Editing
น าเมาส์ไปลากขึ้น-ลงเพื่อ
ปรับความสูงของโครงสร้าง

9.การจัดการโครงสร้าง (Structure)
การจัดการโครงสร้าง : แก้ไขผนัง
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เครื่องมือแก้ไข
ผนัง (เพิ่ม)

9.การจัดการโครงสร้าง (Structure)
การจัดการโครงสร้าง : แก้ไขผนัง

25

เพิ่มผนัง
น าเม้าส์ไปลากยังพื้นที่ที่ต้องการสร้างผนัง



เครื่องมือแก้ไข
ผนัง (ลบ)

9.การจัดการโครงสร้าง (Structure)
การจัดการโครงสร้าง : แก้ไขผนัง

26

ลบผนัง
น าเม้าส์ไปยังพื้นที่ที่ต้องการลบผนังและคลิก 1 ที 
ผนังจะถูกลบ



เครื่องมือแก้ไข
พื้น (เพิ่ม)

9.การจัดการโครงสร้าง (Structure)
การจัดการโครงสร้าง : แก้ไขพื้น

27

เพิ่มพื้น
เลือกต าแหน่งการวางพื้น จ านวน 4 จุด

ยืนยันการสร้างพื้น 
ตกลง
ยกเลิก



9.การจัดการโครงสร้าง (Structure)
การจัดการโครงสร้าง : แก้ไขพื้น
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เพิ่มพื้น
แสดงพื้นที่เพิ่ม



เครื่องมือแก้ไข
เสา (เพิ่ม)

9.การจัดการโครงสร้าง (Structure)
การจัดการโครงสร้าง : แก้ไขเสา
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เพิ่มเสา
คลิกพื้นที่ที่ต้องการวางเสา แสดงเสาเพิ่มขึ้น 



เครื่องมือแก้ไข
เสา (ลบ)

9.การจัดการโครงสร้าง (Structure)
การจัดการโครงสร้าง : แก้ไขเสา

30

ลบเสา
น าเม้าส์ไปยังเสาที่ต้องการลบ 
แสดงเสาถูกลบ



การจัดการโครงสร้าง : แก้ไขรูปแบบผนัง

1

9.การจัดการโครงสร้าง (Structure)

31



9.การจัดการโครงสร้าง (Structure)
การจัดการโครงสร้าง : แก้ไขรูปแบบพื้น

2

32



9.การจัดการโครงสร้าง (Structure)
การจัดการโครงสร้าง : แก้ไขรูปแบบพื้น

3

33



โครงการ
จัดการอาคารและชั้น
โครงสรา้ง
จัดการโครงสร้างของโครงการ
ของตกแตง่
ตกแต่งโครงการ

10.การตกแต่งโครงการ (Design Project)

แถบเมนู

เฟอร์นิเจอร์
แสดงหมวดหมู่ของเฟอร์นิเจอร์ 
กดเพื่อเลือกเฟอร์นิเจอร์

แถบเมนู 

มุมมอง
กดเพื่อเพิ่มจุดมุมมอง

ซ่อนมมุมอง
กดเพื่อซ่อนมุมมอง

แปลน 2 มิติ
กดเพื่อดูในรูปแบบ 2D

เพดาน
กดเพื่อซ่อนฝ้า

ผนัง
กดเพื่อซ่อนผนัง

บันทึกภาพ
กดเพื่อบันทึกภาพหน้าจอ

รายงาน
กดเพื่อดูราคาประมาณ
การในการตกแต่ง

34

งบประมาณ
แสดงราคาประมาณการ



10.การตกแต่งโครงการ (Design Project)

เฟอร์นิเจอร์
แสดงรายการเฟอร์นิเจอร์
เลือกและลากไปยังห้องด้านขวา 
เพื่อตกแต่ง

35



10.การตกแต่งโครงการ (Design Project)

เซตเฟอร์นิเจอร์
แสดงรายการเซตเฟอร์นิเจอร์
เลือกและลากไปยังห้องด้านขวา 
เพื่อตกแต่ง
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11.การออกรายงาน

รายงาน
กดรายงานเพื่อประเมินค่าใช้จ่าย
เบื้องต้น และเลือกไฟล์ที่ต้องการ
น าออก (Export) ประกอบด้วย 
- CSV
- Excel 

37

Excel
กดเพื่อน าออกไฟล์ (Export) 
รายงานการประเมินค่าใช้จ่าย
เบื้องต้นในรูปแบบ Excel 

CSV
กดเพื่อน าออกไฟล์ (Export) 
รายงานการประเมินค่าใช้จ่าย
เบื้องต้นในรูปแบบ CSV 

งบประมาณ
แสดงงบประมาณของโครงการ 

Floor
แสดงชื่อชั้น



11.การออกรายงาน
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11.1 การออกรายงานในรูปแบบไฟล์ Excel



11.การออกรายงาน
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11.2 การออกรายงานในรูปแบบไฟล์ CSV



11.การออกรายงาน
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11.3 วิธีการต้ังค่าไฟล์ CSV ให้แสดงผลภาษาไทย (กรณี ไฟล์ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้)



11.การออกรายงาน
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12

3

เลือก Dataเลือก From Text

เลือกไฟล์ CSV ที่ต้องการเปิด

11.3 วิธีการต้ังค่าไฟล์ CSV ให้แสดงผลภาษาไทย (กรณี ไฟล์ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้)



11.การออกรายงาน
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4

5

6เปลี่ยน File Origin ให้เป็น Unicode (UTF-8) เลือก Tab และ Comma

กด Next 7 กด Next

11.3 วิธีการต้ังค่าไฟล์ CSV ให้แสดงผลภาษาไทย (กรณี ไฟล์ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้)



11.การออกรายงาน
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9

8 กด Next

เลือกพื้นที่
ที่ต้องการวางข้อมูล

กด OK 10

11.3 วิธีการต้ังค่าไฟล์ CSV ให้แสดงผลภาษาไทย (กรณี ไฟล์ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้)



11.การออกรายงาน
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11.3 วิธีการต้ังค่าไฟล์ CSV ให้แสดงผลภาษาไทย (กรณี ไฟล์ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้)

แสดงไฟล์ที่ไม่สามารถแสดงภาษาไทยได้ แสดงผลการต้ังค่าไฟล์ CSV 
ที่สามารถแสดงภาษาไทยได้



12.การดูโครงการ
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มุมมอง
กดเพื่อดูโครงการในรูปแบบโลก
จ าลองเสมือน (VR )

เลือกมุมมอง
สามารถกดเพื่อเลือกจุด
ที่ต้องการดูโครงการ
ในรูปแบบโลกจ าลองเสมือน (VR )

ดูจุดชมวิว
กดดูจุดชมวิวเพื่อ
ดูโครงการในรูปแบบ
โลกจ าลองเสมือน (VR )

1

2

3

4 ซ่อนมุมมอง
กดเพื่อซ่อนมุมมอง 

12.1 แสดงการดูโครงการในรูปแบบโลกเสมือนจริง (VR)



12.การดูโครงการ
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ออกจากดูจุดชมวิว
กด ESC บนคีย์บอร์ด
เพื่อออกจากโหมดดูจุดชมวิว 

12.1 แสดงการดูโครงการในรูปแบบโลกเสมือนจริง (VR)



12.การดูโครงการ
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12.2 แสดงการดูโครงการในรูปแบบ 2 มิติ

แปลน 2 มิติ
กดเพื่อดูโครงการแบบ 2 มิติ

1



12.การดูโครงการ
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12.2 แสดงการดูโครงการในรูปแบบ 2 มิติ

ปิด
กดเพื่อปิดการบันทึกภาพหน้าจอ

อีเมล
กดส่งภาพบันทึกหน้าจอไปยังอีเมล

บันทึกลงคอมพิวเตอร์
กดเพื่อบันทึกภาพ
ลงบนคอมพิวเตอร์



12.การดูโครงการ
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12.3 การซ่อนเพดาน และ ผนัง

เพดาน
กดเพื่อดูเพดาน หรือซ่อนเพดาน

1

ผนัง
กดเพื่อดูผนัง หรือซ่อนผนัง

2



13.การบนัทึกภาพหน้าจอ
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บันทึกภาพ
กดเพื่อบันทึกภาพโครงการ



13.การบนัทึกภาพหน้าจอ
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QR Code
สแกนเพื่อเชื่อมไปยัง
เว็บไซต์ vr.tkpark.or.th 
แนะน าโครงการ

ปิด
กดเพื่อปิดการบันทึกภาพหน้าจอ

บันทึกลงคอมพิวเตอร์
กดเพื่อบันทึกภาพ
ลงบนคอมพิวเตอร์

อีเมล
กดส่งภาพบันทึกหน้าจอไปยังอีเมล

Social Network
กดเพื่อแบ่งปัน (Share) ภาพไปยัง
เครือข่ายสังคม ได้แก่ Facebook



13.การบนัทึกภาพหน้าจอ
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แสดงภาพบันทึกหน้าจอ



14.การจัดการเฟอร์นเิจอร์

ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์
จัดการเฟอร์นิเจอร์ภายในระบบ
เพิ่ม ลบ แก้ไข

53

ประเภทเฟอร์นิเจอร์
แสดงประเภทของเฟอร์นิเจอร์ 
กดเพื่อดูรายการเฟอร์นิเจอร์ของแต่ละประเภท

น าเข้าเฟอร์นิเจอร์
กดเพื่อเพิ่มเฟอร์นิเจอร์

การจัดการเฟอร์นิเจอร์ สามารถบริหารจัดการเฟอร์นิเจอร์ได้โดยการเลือก “ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์”



ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์
จัดการเฟอร์นิเจอร์ภายในระบบ
เพิ่ม ลบ แก้ไข

54

น าเข้าเฟอร์นิเจอร์
กดเพื่อเพิ่มเฟอร์นิเจอร์

รายการเฟอร์นิเจอร์
แสดงรายการเฟอร์นิเจอร์

14.การจัดการเฟอร์นเิจอร์
รายการเฟอร์นิเจอร์
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ชื่อ
กรอกชื่อเฟอร์นิเจอร์

การน าเข้าเฟอร์นิเจอร์ใหม่

ประเภท
เลือกประเภทของเฟอร์นิเจอร์

การแสดงราคา
เลือกประเภทการแสดงราคาภายในระบบ

ตัวเลขราคา
กรอกราคาของเฟอร์นิเจอร์

รายละเอียด
กรอกรายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์

น าเข้าไฟล์โมเดล
เลือกไฟล์โมเดลเฟอร์นิเจอร ์
โดยจะต้องเป็นไฟล์ Unity asset bundle เท่านั้น
ซึ่งภายในประกอบด้วย ไฟล์โมเดล 
นามสกุล FBX หรือ OBJ 
และไฟล์รูปภาพ (Texture) นามสกุล PNG

ยกเลิก
ยกเลิกการน าเข้าเฟอร์นิเจอร์

น าเข้า
ยืนยันการน าเข้าเฟอร์นิเจอร์

14.การจัดการเฟอร์นเิจอร์
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แก้ไขเฟอร์นิเจอร์
คลิกที่รายการเฟอร์นิเจอร์
จะแสดงหน้าจอส าหรับแก้ไขเฟอร์นิเจอร์

สามารถแก้ไขรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์
ที่ต้องการ ได้แก่ ชื่อ, ประเภท, การแสดงราคา,
ตัวเลขราคา,รายละเอียด,ไฟล์โมเดล

เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยสามารถ 
กดบันทกึ เพื่อบันทึกการแก้ไข
กดยกเลกิ เพื่อยกเลิกการแก้ไข

การแก้ไขเฟอร์นิเจอร์

14.การจัดการเฟอร์นเิจอร์
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ลบเฟอร์นิเจอร์
คลิกขวาท่ีรายการเฟอร์นิเจอร์
เพื่อลบเฟอร์นิเจอร์

การลบเฟอร์นิเจอร์

14.การจัดการเฟอร์นเิจอร์



15. การจัดการเซตเฟอรน์ิเจอร์

ศูนย์รวมโมดูล
จัดการเซตเฟอร์นิเจอร์
ภายในระบบเพิ่ม ลบ แก้ไข
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รายการเซตเฟอร์นิเจอร์
แสดงรายการเซตเฟอร์นิเจอร์

สร้างเซตเฟอร์นิเจอร์
กดเพื่อสร้างเซตเฟอร์นิเจอร์

การจัดการเซตเฟอร์นิเจอร์ สามารถบริหารจัดการเซตเฟอร์นิเจอร์ได้โดยการเลือก “ศูนย์รวมโมดูล”



รายการเฟอร์นิเจอร์
เลือกเฟอร์นิเจอร์จากรายการ
เพื่อจัดเซตของเฟอร์นิเจอร์
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พื้นท่ีจัดเซตเฟอร์นิเจอร์
น าเฟอร์นิเจอร์ท่ีต้องการจัดเซตของเฟอร์นิเจอร์
มาวางไว้ที่พ้ืนท่ีจัดเซตเฟอร์นิเจอร์ บันทึก 

กดเพื่อบันทึกการจัดเซตเฟอร์นิเจอร์

การสร้างเซตเฟอร์นิเจอร์

15. การจัดการเซตเฟอรน์ิเจอร์
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บันทึก 
กดเพื่อบันทึกการจัดเซตเฟอร์นิเจอร์

การสร้างเซตเฟอร์นิเจอร์

แสดงการจัดเซตเฟอร์นิเจอร์
แสดงตัวอย่างการน าเฟอร์นิเจอร์มาจัดเซตเฟอร์นิเจอร์

15. การจัดการเซตเฟอรน์ิเจอร์
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ชื่อเซตเฟอร์นิเจอร์
กรอกชื่อเซตของเฟอร์นิเจอร์

การสร้างเซตเฟอร์นิเจอร์

ชื่อเซตเฟอร์นิเจอร์
แสดงการกรอกชื่อเรียบร้อยแล้ว

บันทึก
เพื่อบันทึกการจัดเซตของเฟอร์นิเจอร์

ยกเลิก
เพื่อยกเลิกการจัดเซตของเฟอร์นิเจอร์

15. การจัดการเซตเฟอรน์ิเจอร์
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แก้ไข 
คลิกขวา ที่เซตเฟอร์นิเจอร์เพือ่แก้ไข

การแก้ไขเซตเฟอร์นิเจอร์

15. การจัดการเซตเฟอรน์ิเจอร์
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แก้ไข 
สามารถแก้ไข
เพิ่ม ลบเฟอร์นิเจอร์ภายใน
เซตของเฟอร์นิเจอร์ได้

การแก้ไขเซตเฟอร์นิเจอร์

บันทึก 
กดเพื่อบันทึกแก้ไขเซตเฟอร์นิเจอร์

15. การจัดการเซตเฟอรน์ิเจอร์
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ลบ
สามารถลบเซตของเฟอร์นิเจอร์

การลบเซตเฟอร์นิเจอร์

15. การจัดการเซตเฟอรน์ิเจอร์
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ใช่
ยืนยันการลบเซตของเฟอร์นิเจอร์

การลบเซตเฟอร์นิเจอร์

ไม่ใช่
ยกเลิกการลบเซตของเฟอร์นิเจอร์

15. การจัดการเซตเฟอรน์ิเจอร์



16.สิทธิ์และผู้ใช้
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ประเภทสิทธิ์และผู้ใช้
Admin
สามารถจัดการระบบได้ท้ังหมด ได้แก่
- จัดการโครงการ
- จัดการเฟอร์นิเจอร์
- จัดการเซตเฟอร์นิเจอร์
- สิทธิ์และผู้ใช้

Guest
สามารถจัดการระบบได้ ดังนี้
- จัดการโครงการ

Member
สามารถจัดการระบบได้ ดังนี้
- สามารถจัดการโครงการ
- จัดการเซตเฟอร์นิเจอร์



16.สิทธิ์และผู้ใช้
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สร้างสิทธิ์

สร้างสิทธิ์
สามารถเพิ่มสิทธิ์ภายในระบบได้



16.สิทธิ์และผู้ใช้
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สร้างสิทธิ์

ชื่อสิทธิ์
สามารถกรอกชื่อสิทธิ์
ที่ต้องการเพิ่มได้



16.สิทธิ์และผู้ใช้
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สร้างสิทธิ์

ชื่อสิทธิ์
สามารถกรอกชื่อสิทธิ์ที่เพิ่มได้

การตั้งค่าสิทธิ์
สามารถเลือกสิทธิ์ที่ต้องการให้
ผู้ใช้งานสามารถจัดการได้

ผู้ใช้
จัดการผู้ใช้ให้อยู่ในสิทธิ์ที่

ต้องการ โดยสามารถเพิ่ม และ 
ลบผู้ใช้ได้



16.สิทธิ์และผู้ใช้
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การจัดการสิทธิ์และผู้ใช้

ชื่อสิทธิ์
สามารถกรอกชื่อสิทธิ์ที่เพิ่มได้

การต้ังค่าสิทธิ์
สามารถเลือกสิทธิ์ที่ต้องการให้
ผู้ใช้งานสามารถจัดการได้

ผู้ใช้
จัดการผู้ใช้ให้อยู่ในสิทธิ์ที่ต้องการ 
โดยสามารถเพิ่มและ ลบผู้ใช้ได้

กรอกชื่อหรืออีเมลเพื่อเพิ่มสิทธิ์
สามารถเพิ่มสิทธิ์ผู้ใช้งานได้โดยการค้นหาผู้ใช้งานจาก

การกรอกอีเมล หรือกรอกชื่อของผู้ใช้งาน 
และกด “Add” เพื่อเพิ่มผู้ใช้งานเข้ามาในสิทธิ์ที่ต้องการ

ค้นหา
ค้นหาผู้ใช้งาน

รายชื่อผู้ใช้
แสดงรายชื่อผู้ใช้งาน

ที่อยู่ในสิทธิ์



16.สิทธิ์และผู้ใช้
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แสดงสิทธิ์ และรายชื่อผู้ใช้งานของผู้ดูแลระบบ (Admin)



16.สิทธิ์และผู้ใช้
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แสดงสิทธิ์ และรายชื่อผู้ใช้งานของผู้ใช้งานท่ัวไป (Guest)



16.สิทธิ์และผู้ใช้
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แสดงสิทธิ์ และรายชื่อผู้ใช้งานของสมาชกิ (Member)



17.เกีย่วกับ TK Design 

About TK Design
แสดงรายเอียดเกี่ยวกับ 
TK Design

About TK Design
กดเพื่อดูรายละเอียด TK Design

74



18.คุณสมบัติของคอมพิวเตอรท์ี่รองรับ

75

OS :  Windows 10 (64-bit)
Processor :  Intel Core i5 ขึ้นไป
Memory :  8 GB RAM ขึ้นไป
Graphics Laptop :  NVIDIA GeForce MX150 ขึ้นไป
Graphics PC :  NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 3 GB ขึ้นไป
DirectX :  เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
Storage :  พื้นที่ว่างอย่างน้อย 2 GB
Display resolution :  1920 X 1080 Full HD


