
ขั้นตอนการเขาใชระบบตรวจสอบครุภัณฑ (บนอินเทอรเน็ต)
สํ าหรับ คณะ /ศูนย/สํ านัก/สถาบัน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

1. คลิกที่เดสทอปทีม่ีชื่อวา Internet Explorer  ดังรูป   

2. เมือ่คลกิแลวจะปรากฏหนาตาง  ใหพิมพ http://president.rits.ac.th  ดังรูป

3. หลงัจากที่พิมพ  http://president.rits.ac.th ลงในชอง address  แลวจะปรากฏ Homepage
ของสํ านักงานอธิการบดี  ดังรูป

4. เมือ่คลิกเขาใชระบบตรวจสอบขอมูลครุภัณฑ  จะปรากฏ Homepage ของงานพัสดุ ดังรูป

คลิกที่นี่เพื่อเขาใชระบบ
ตรวจสอบขอมูลครุภัณฑ

ภายในหนวยงาน

กรอกรหัสเขาใชงาน (user)
และรหัสผาน (Password)
ที่กํ าหนดให  จากนั้น กดปุม ตกลง

http://president.rits.ac.th/
http://president.rits.ac.th/
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คูมือการใชระบบตรวจสอบครุภัณฑ (on Internet)
พัฒนาโดย  สํ านักงานอธิการบดี

5.

6.

จากรูป ระบบการตรวจสอบครุภัณฑ  แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1.  ตรวจสอบขอมูลครุภัณฑ จากคณะ/สํ านัก/หนวยงานที่เกี่ยวของ
สวนที่ 2.  รายงานขอมูลครุภัณฑ

สวนที่ 1.  ตรวจสอบขอมูลครุภัณฑ จากคณะ/สํ านัก/หนวยงานที่เกี่ยวของ
ประกอบดวยรายการตางๆ ดังนี้
1. แจงครุภัณฑเพิ่มเติม
2. ตรวจสอบ /ยืนยันครุภัณฑ/แจงสงคืนครุภัณฑ
3. รายงานครุภัณฑ

คลิก “เขาสูระบบ”

สวนที่ 1

สวนที่ 2
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คูมือการใชระบบตรวจสอบครุภัณฑ (on Internet)
พัฒนาโดย  สํ านักงานอธิการบดี

เมือ่หนวยงานตรวจสอบขอมูลครุภัณฑในระบบแลวพบวา ไมพบครุภัณฑระบบ  ใหหนวยงาน
แจงขอมลูมายังงานพัสดุ สํ านักงานอธิการบดี ดังนี้
>> แจงครุภัณฑเพิ่มเติม

1. คลกิหวัขอ แจงครุภัณฑเพิ่มเติม  จะพบหนาจอการเพิ่มรายการครุภัณฑ ดังภาพดานลาง

ประกอบดวย 2 สวน
1.1  สวนกรอกขอมูลครุภัณฑ
1.2 สวนลบและแกไขขอมูล
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คูมือการใชระบบตรวจสอบครุภัณฑ (on Internet)
พัฒนาโดย  สํ านักงานอธิการบดี

1.1  สวนกรอกขอมูลครุภัณฑ  มีรายละเอียดดังนี้

หนวยงาน ประกอบดวยรหัสและชื่อหนวยงาน
(ระบบจะขึ้นขอมูลอัตโนมัติ)

ลํ าดับที่ ลํ าดับที่การกรอกขอมูล โดยกรอกเปนตัวเลข
1,2,3,… ตามลํ าดับ

รหัสครุภัณฑ ถามี  ใหระบุ แตถาไมมี ใหใสเครื่องหมาย(ลบ) -
ชื่อครุภัณฑ กรอกชื่อครุภัณฑ
ยีห่อ/รุน/ขนาด กรอกยี่หอ/รุน/ขนาด
วธิีการที่ไดมา เลอืกจากรายการที่กํ าหนด
ประเภทเงิน เลอืกจากรายการที่กํ าหนด
สถานที่ต้ังครุภัณฑ กรอกสถานที่ที่ต้ังครุภัณฑ
รายละเอียดอื่นๆ กรอกรายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากนี้
วนัที่แจงขอมูล กรอกวันที่แจงขอมูล (ระบบจะขึ้นขอมูลอัตโนมัติ)

1.2  สวนลบและแกไขขอมูล มีรายละเอียดดังนี้

                    จะแสดงรายการครุภัณฑที่เพิ่มทั้งหมด  เรียงตามลํ าดับที่
ซึง่แสดงรายการดังนี้

1. ลํ าดับที่
2. รหัส/ชื่อครุภัณฑ
3. ยีห่อ,รุน,ขนาด/รายละเอียดอื่นๆ
4. สถานที่ต้ัง
5. วนัที่แจงขอมูล
6. ลบขอมูล

(คลิกที่ลบขอมูล กรณีตองการลบขอมูล)
7. แกไขขอมูล

(คลิกที่แกไขขอมูล กรณีตองการแกไขขอมูล)



คูมือการใชระบบตรวจสอบครุภัณฑ (on Internet)
พัฒนาโดย  สํ านักงานอธิการบดี

>> ตรวจสอบ/ยืนยันครุภัณฑ/แจงสงคืนครุภัณฑ
        1.  การตรวจสอบ/ยืนยันครุภัณฑ จะแยกขอมูลตามหนวยงาน ดังภาพดานลาง

2.  คลกิ

3.  เลอืก
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ที ่รหัสหนวยงาน

รายการครุภัณฑ



คูมือการใชระบบตรวจสอบครุภัณฑ (on Internet)
พัฒนาโดย  สํ านักงานอธิการบดี

4. คลกิ แกไข

จากภ
4.1  
4.2  
/ยืนยันครุภัณฑ

าพ
ขอม
ตรว
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ดานบนประกอบดวยขอมูลหลัก 3 รายการดังนี้
ูลเบื้องตน
จสอบสถานภาพครุภัณฑรายตัว

เมือ่ตรวจสอบครุภัณฑ เรียบรอยแลวใหรายงานดังน
4.1.1  ครุภัณฑมอียูจริงตามที่ขอมูลที่ปรากฏ

คลิก  มอียูตามทะเบียนทรัพยสินฯ
วนัทีต่รวจสอบ (ระบบจะใสวันที่ปจจุบัน)
คลิก ยืนยันขอมูล
คลกิ ยกเลิก  เมื่อไมตองการสงขอมูล

2

1

2

3

ี้



คูมือการใชระบบตรวจสอบครุภัณฑ (on Internet)
พัฒนาโดย  สํ านักงานอธิการบดี

4.1.2  ครุภัณฑไมถูกตองตามที่ขอมูลที่ปรากฏ
คลิก  ไมเปนไปตามทะเบียนทรัพยสินฯ
เพราะ (เลือกรายการ)
ระบุเหตุผล (กรณีไมใสขอมูลใหใสเครื่องหมาย (ลบ) - )
วนัทีต่รวจสอบ (ระบบจะใสวันที่ปจจุบัน)
คลิก ยืนยันขอมูล
คลกิ ยกเลิก  เมื่อไมตองการสงขอมูล

4.3 สงคืนครุภัณฑรายตัว

หา
7

กประสงคที่จะสงคืนครุภัณฑที่ปรากฏ  ใหบันทึกขอม
-  เลอืกเหตุผลการสงคืนครุภัณฑ ตามรายการท
-  คลิก ยืนยันขอมูล
-  คลกิ ยกเลิก  เมื่อไมตองการสงขอมูล
3

ูลดังนี้
ี่ปรากฏ



คูมือการใชระบบตรวจสอบครุภัณฑ (on Internet)
พัฒนาโดย  สํ านักงานอธิการบดี

>> รายงานครุภัณฑที่ยืนยันจากหนวยงาน

จากภาพดานบน  คลิก รายงานครุภัณฑ

แ
ยกเปนรายงานดังตอไปนี้
1.  ครภุณัฑทีม่อียูตรงตามทะเบียนทรัพยสินของมหาวิทยาลัยฯ
การเขาดูรายงาน
คลกิที ่ ครุภัณฑที่มีอยูตรงตามทะเบียนทรัพยสินของมหาวิทยาลัยฯ

คลกิ รายก
8

ารครุภัณฑที่ตองการรายงาน ซึ่งการรายงานจะแยกตาม ชนิดครุภัณฑ



คูมือการใชระบบตรวจสอบครุภัณฑ (on Internet)
พัฒนาโดย  สํ านักงานอธิการบดี

จากภาพ รายงานครุภัณฑที่มีอยูตรงตามทะเบียนทรัพยสินของมหาวิทยาลัยฯ
ประกอบดวย

รหัสครุภัณฑ
ชนิดครุภัณฑ
ยีห่อ/รุน/ขนาด
วนัทีล่งทะเบียน
สถานะการตรวจสอบปจจุบัน (มีอยูตรงตามทะเบียน ,วันที่ตรวจสอบ)
สถานที่ต้ังครุภัณฑ

คลกิ  จบการทํ างาน  เมื่อตองการออกจากรายงาน
หมายเหตุ :

2.  ครภุณัฑทีไ่มเปนไปตามทะเบียนทรัพยสินของมหาวิทยาลัยฯ
การเขาดูรายงาน
คลกิที ่ ครุภัณฑที่มีอยูตรงตามทะเบียนทรัพยสินของมหาวิทยาลัยฯ

คลิก รายก

คลิกเมื่อตองการพิมพรายงานออกทางเครื่องพิมพ
9

ารครภัุณฑที่ตองการรายงาน ซึ่งการรายงานจะแยกตาม ชนิดครุภัณฑ



คูมือการใชระบบตรวจสอบครุภัณฑ (on Internet)
พัฒนาโดย  สํ านักงานอธิการบดี

จากภาพ
ประกอบดวย

รหัสครุภ
ชนิดครุภ
ยีห่อ/รุน
สถานะก
วนัที่ตรว

หมายเหตุ  :  เมือ่ตอง
เครื่องพ

3.  ครภุ
การเขาด
คลิกที่ ค
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 รายงานครุภัณฑที่มีอยูตรงตามทะเบียนทรัพยสินของมหาวิทยาลัยฯ

ัณฑ
ัณฑ

/ขนาด
ารตรวจสอบปจจุบัน
จสอบ
การแจงขอมูลใหพัสดุกลางทราบ ใหทํ าการ Print ขอมูลดังกลาวออกทาง
ิมพ

ณัฑที่ไมปรากฏในฐานขอมูล
ูรายงาน
รุภัณฑที่ไมปรากฏในฐานขอมูล



คูมือการใชระบบตรวจสอบครุภัณฑ (on Internet)
พัฒนาโดย  สํ านักงานอธิการบดี

จากภาพ เมื่อตองการแจงขอมูลใหพัสดุกลางทราบ ใหทํ าการ Print ขอมูล
ดังกลาวออกทางเครื่องพิมพ

4.  ครภุณัฑที่ประสงคจะสงคืน
การเขาดูรายงาน
คลิกที่ ครุภัณฑที่ประสงคจะสงคืน

ดังกลาว
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จากภาพ เมื่อตองการแจงขอมูลใหพัสดุกลางทราบ ใหทํ าการ Print ขอมูล
ออกทางเครื่องพิมพ












	¨Ò¡ÃÙ» ÃÐºº¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤ÃØÀÑ³±ì  �
	ÊèÇ¹·Õè 1.  µÃÇ¨ÊÍº¢éÍÁÙÅ¤ÃØÀÑ³±�
	»ÃÐ¡Íº´éÇÂÃÒÂ¡ÒÃµèÒ§æ ´Ñ§¹Õé
	>> á¨é§¤ÃØÀÑ³±ìà¾ÔèÁàµÔÁ
	>> µÃÇ¨ÊÍº/Â×¹ÂÑ¹¤ÃØÀÑ³±ì/á¨é§Êè�

	1.  ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº/Â×¹ÂÑ¹¤ÃØÀÑ³±ì ¨Ðá
	2.  ¤ÅÔ¡·Õè ÃËÑÊË¹èÇÂ§Ò¹
	¨Ò¡ÀÒ¾´éÒ¹º¹»ÃÐ¡Íº´éÇÂ¢éÍÁÙÅËÅ�
	àÁ×èÍµÃÇ¨ÊÍº¤ÃØÀÑ³±ì àÃÕÂºÃéÍÂá
	>> ÃÒÂ§Ò¹¤ÃØÀÑ³±ì·ÕèÂ×¹ÂÑ¹¨Ò¡Ë¹�


