รายการทดสอบเพื่อตรวจรับ Website : Eco Center
ที่

ฟังก์่ชั่นการทำงาน

TOR

เมนู รู้จักEco

1 แสดงเนื้อหาข้อมูล
2 สามารถแก้ไข ปรับแต่งข้อมูลได้
3 สามารถจัดการหมวดหมู่ของเนื้อหาได้
4 สามารถแนบไฟล์เอกสารได้
เมนูข่าวสาร/กิจกรรม Eco

5 แสดงเนื้อหากิจกรรม
6 สามารถปรับแก้ไขเนื้อหากิจกรรมได้
7 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้

3.2.2.21

8 มีเอกสารเผยแพร่
9 แสดงปฏิทินกิจกรรมของ Eco

3.2.2.13

10 สามารถกำหนดวันเวลาของกิจกรรมได้
11 มีหน้ารวมปฏิทินประจำปี
เมนูข้อกำหนดและตัวชี้วัดฯ

12 แสดงเนื้อหาคู่มือ
13 แสดงความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
14 สามารถแก้ไข ปรับแต่งข้อมูลได้
เมนูแผนแม่บท

15 แสดงเนื้อหาคู่มือ
16 แสดงความก้สวหน้าของนิคมนำร่องฯ
17 สามารถแก้ไข ปรับแต่งข้อมูลได้
เมนูใครทำอะไรใน 5 มิติ 22 ด้าน

18 แสดงข้อมูลโดยแบ่งเป็นมิติต่างๆ 5 มิิติ
19 มีเมนูย่อย Show&Share ที่สมาชิกสามารถนําข้อมูลโรงงานฯ มา
share ว่าโรงงาน ฯ ของตนทําอะไร มีอะไรเด่น และน่าสนใจ

20 มีแบบฟอร์มการ Share
21 การแชร์จะปรากฏแสดงบนหน้าเว็บโดย ผ่านการตรวจสอบจากผู้ดูแล
เว็บไซต์ก่อน

22 การแชร์ สามารถแนบไฟล์ได้ไม่จำกัด
23 ไฟล์ที่แนบ ได้แก่ .pdf , .doc , .xls , .jpg , .png เป็นต้น

3.2.2.12

24 เมื่อ shareและผ่านการตรวจสอบจากผู้ดูแลเว็บไซต์แล้ว จะปรากฏ
ข้อมูลที่มิติต่างๆ ตามที่สมาชิกได้กรอกไว้ในแบบฟอร์ม
เมนู Eco technology

25 แสดงเนื้อหาข้อมูล Eco tool
26 แสดงเนื้อหาข้อมูล Eco innovation
27 สามารถแก้ไข ปรับแต่งข้อมูลได้
28 สามารถจัดการหมวดหมู่ของเนื้อหาได้
29 สามารถแนบไฟล์เอกสารได้
30 แสดงกิจกรรมของ Eco tool และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม

3.2.2.21

กิจกรรมได้
เมนู Eco plus/support

31 แสดงเนื้อหาของ Eco Showcase
32 eco showcase สามารถปรับแต่ง นําเสนอข้อมูล ของอุตสาหกรรม
เชิง eco ที่เด่นๆ ในด้านต่างๆ

33 3R แสดงเนื้อหา ของ โรงงาน หรือผลิตภัณฑ์ที่ อยู่ใน concept 3R
34 list of expert แสดงข้อมูลผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ
35 eco training แสดงข้อมูลกิจกรรมการอบรมสัมนาขององค์กร ทั้งยัง
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้
เมนู Eco policy support

36 แสดงเนื้อหา ข้อมูล ไฟล์ที่เกี่ยวกับกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
37 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้
เมนู แบบฟอร์มดาวน์โหลด

(3.2.2.12)

38 แสดงแบบฟอร์มโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่
39 สามารถจัดการ ปรับแต่ง เพิ่มเติมหมวดหมู่ได้
40 สามารถแสดงรายละเอียดของแบบฟอร์มได้ (ขนาด,ประเภท)
41 มีปุ่มสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ทันที
เมนูข่าวประชาสัมพันธ์

42 แสดงภาพ และเนื้อหาข่าวได้

3.2.2.15

43 มีระบบจัดการเนื้อหาข้อมูล

3.2.2.1

44 สามารถปรับแต่งการแสดงผล การจัดวางภาพข่าวได้
45 แสดงหน้าข่าวทั้งหมดได้ โดยลำดับข่าวล่าสุด
46 หน้าแรกแสดงข่าวใหม่ล่าสุด 4 ข่าว
47 มีระบบการนำเสนอข้อมูลตัววิ่ง

3.2.2.14

48 สามารถเชื่อมต่อกับ facebook และ twitter

3.2.2.17

เมนูข่าวจากภายนอก (RSS Feed)

49 สามารถดึงและกระจายข่าวสารได้

3.2.2.3

เมนูวีดีโอต่างๆ

50 มีระบบรองรับการนำเสนอวีดีโอ

3.2.2.19

51 มีหน้ารวมวีดีโอ
52 รองรับ Video โดยจาก youtube ได้อย่างไม่จำกัด
เมนูห้องแสดงภาพ

(3.2.2.10)

53 สามารถจัดการหมวดหมู่ กิจกรรมได้
54 มีหน้าแสดงอัลบัมภาพทั้งหมด
55 สามารถแสดงเนื้อหาของอัลบัมภาพกิจกรรมได้
56 สามารถปรับขนาดของภาพเพื่อการแสดงผลได้อัตโนมัติ
เมนู contact us

(3.2.2.7)

57 แสดงช่องทางต่างๆ ที่สามารถติดต่อกับหน่วยงาน
58 สามารถส่งข้อความ,เรื่องร้องเรียนแก่หน่วยงานได้
เมนู Poll

(3.2.2.8)

59 สามารถกำหนดวันในการแสดงผลได้
การจัดการ web link

(3.2.2..9)

60 มีการจัดการ web link ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีระบบบริหารจัดการสมาชิก (3.2.2.2)

61 กำหนดสิทธิ์การมองเห็นของสมาชิก
62 กําหนดการเข้าใช้งานสําหรับสมากชิกเช่น การแสดงตความคิดเห็น
บน web board
มีระบบค้นหาข้อมูล Search

(3.2.2.4)

63 แสดงผลการค้นหา โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่
เมนู FAQ

(3.2.2.11)

64 แสดงผลคำถามและคำตอบของคำถามที่พบบ่อย
แสดงสถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์
เมนู Web board

3.2.2.5

(3.2.2.16)

65 กำหนดสิทธืการเข้าใช้งาน การแสดงความคิดเห็น
66 ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้
67 การแสดงความคิดเห็นสามารถปรับแต่งสีสันได้
68 แสดงผลการค้นหา โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่
69 แสดงผลการค้นหา โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่
สามารถตรวจสอบ IP ของผู้เข้าใช้งานได้

(3.2.2.22)

ผ่าน

ความคิดเห็น

กรรมการ

เจ้าหน้าที่

