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คู่มือ 

iNventory Med : ระบบส ำรวจครุภณัฑ์ v 3.5.0 

 

 
 

หน้ำ Login 

1. Login เข้ำสู่ระบบ ด้วย Username และ Password ของท่ำน 

2. เมื่อท ำกำร Login ผ่ำน ระบบจะน ำท่ำนไปยังหน้ำ ส ำรวจครุภัณฑ์ 
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หน้ำ ส ำรวจครุภัณฑ์ 

3. ท่ำนสำมำรถเลือกกำรค้นหำรำยกำรครุภัณฑ์ได้จำกข้อมูลดังนี้ 

a. รหัสครุภัณฑ ์: สำมำรถค้นหำได้ทั้งรหัสเต็ม หรือรหัสบำงส่วนได้ โดยไม่จ ำเป็นต้องใส่ – 

b. ชื่อครุภัณฑ์ : สำมำรถค้นหำได้ทั้งชื่อเต็ม หรือชื่อบำงส่วนได้ 

c. หมำยเลขเครื่อง : สำมำรถค้นหำได้ท้ังหมำยเลขเครื่องเต็ม หรือหมำยเลขเครื่องบำงส่วนได้ 

d. รำคำ:หน่วย : สำมำรถค้นหำรำคำต่อหน่วยได ้โดยไม่ต้องใส่ , 

e. หน่วยงำน : สำมำรถค้นหำได้ทั้งชื่อหน่วยงำนเต็ม หรือชื่อหน่วยงำนบำงส่วนได้ 

4. เมื่อท่ำนกรอกข้อมูลที่ต้องกำรค้นหำแล้ว ท่ำนสำมำรถเลือกปุ่มในกำรค้นหำได้ดังนี้ 

a. ปุ่มครุภัณฑ์หลัก : คือกำรเลือกค้นหำรำยกำรครุภัณฑ์หลัก ที่มีลักษณะของรหัสครุภัณฑ์ xxxx-xxx-xxxxx 

b. ปุ่มครุภัณฑ์ประกอบ : คือกำรเลือกค้นหำรำยกำรครุภัณฑ์ประกอบ ที่มีลักษณะของรหัสครุภัณฑ์ xxxx-xxx-xxxxx(1) 

c. ปุ่มครุภัณฑ์ต่ ำกว่ำเกณฑ์ : คือกำรเลือกค้นหำรำยกำรครุภัณฑ์ต่ ำกว่ำเกณฑ ์ที่มีลักษณะของรหัสครุภัณฑ์ กขค xxx/xxxx 

5. เมื่อเจอรำยกำรครุภัณฑ์ที่ต้องกำรแล้ว ให้ท่ำนท ำกำรกดปุ่ม Update 
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6. ท ำกำรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนดังนี้ 

a. อำคำรที่พบ : เลือกอำคำรที่ครุภัณฑ์ปรำกฏอยู่ 

b. ชั้นที่พบ : เลือกชั้นที่ครุภัณฑ์ปรำกฏอยู่ 

c. ห้องท่ีพบ : กรอกชื่อห้องที่ครุภัณฑ์ปรำกฏอยู่ 

d. สถำนที่พบครุภัณฑ์ : กรอกชื่อสถำนที่พบครุภัณฑ์ กรณีที่ไม่ได้อยู่ในอำคำร ชั้น หรือห้อง 

e. ปัจจุบันใช้ในหน่วย : เลือกชื่อหน่วยงำนย่อยที่ครุภัณฑ์ปรำกฏอยู่ 

f. สถำนะ : เลือกสถำนะของครุภัณฑ์ปรำกฏอยู่ 

g. หมำยเหตุ : กรอกข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องกำร 

7. เมื่อท ำกำรอัพเดทข้อมูลครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะน ำท่ำนกลับมำยังหน้ำส ำรวจครุภัณฑ์ พร้อมทั้งแสดงแทบสี โดยมี

รำยละเอียดดังนี้ 

a. พบ : จะแสดงแทบสีเขียว     b. ไม่พบ : จะแสดงแทบสีส้ม 

c. ไม่มีหมำยเลขครุภัณฑ์ : จะแสดงแทบสีฟ้ำ   d. ขอจ ำหน่ำย : จะแสดงแทบสีชมพู 

e. จ ำหน่ำยแล้ว : จะแสดงแทบสีแดง    f. น ำออกไปซ่อมภำยนอกหน่วยงำน : จะแสดงแทบสีม่วง 

g. อ่ืนๆ (กรุณำกรอกหมำยเหตุ) : จะแสดงแทบสีเทำ 

8. ท่ำนสำมำรถดูรำยละเอียดครุภัณฑ์ที่ท่ำนค้นหำได้ โดยคลิกที่รูปมือ หน้ำรำยกำรที่ค้นหำ 
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หน้ำ รำยละเอียด รำยกำรครุภัณฑ์ 

9. แสดงรำยละเอียดและสำมำรถจัดกำรข้อมูลดังนี้ 

a. สำมำรถเพ่ิมและแสดงรูปภำพครุภัณฑ์ได้ (ได้เฉพำะไฟล์ประเภท png, jpg, jpeg, gif เท่ำนั้น) 

b. สำมำรถคลิกที่ชื่อครุภัณฑ์ เพ่ือดูรำยละเอียดข้อมูล ระบบครุภัณฑ์ของมหำวิทยำลัย (inventory.nu.ac.th) ได ้

c. ระบบสำมำรถสร้ำง QR Code ของครุภัณฑ์แต่ละรำยกำรได้ และสำมำรถสแกนได้ทั้งเครื่องอ่ำนหรือ Smart Phone เพ่ือ

ค้นหำ 

d. สำมำรถ Update ข้อมูลครุภัณฑ์ได้ 

e. สำมำรถแก้ไขข้อมูลที่ท ำกำรส ำรวจไปแล้วได้ (ขณะนี้ให้สิทธิ์ Admin ในกำรแก้ไขข้อมูลได้เท่ำนั้น) 

f. สำมำรถยืนยันรำยกำรที่เป็นจริง จำกรำยกำรที่ผ่ำนกำรส ำรวจหลำยครั้งได้ 

g. สำมำรถลบรำยกำรที่ไม่เป็นจริงหรือข้อมูลซ้ ำออกได้ 
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หน้ำ Update All 

10. สำมำรถส ำรวจครุภัณฑ์ทั้งหมดในครั้งเดียว (Update All) ได้ โดยกำรกรองข้อมูล หน่วยงำน สถำนะ ปีงบที่ส ำรวจ อำคำรที่พบ ชั้นที่

พบ สถำนที่พบครุภัณฑ์ และท ำกำรค้นหำ 

11. ท ำเครื่องหมำยถูกหน้ำรำยกำรที่ต้องกำรส ำรวจ สำมำรถเลือกบำงรำยกำรหรือทั้งหมดได้ จำกนั้นกดปุ่ม Update All ด้ำนล่ำงสุด 

(ท้ังนี้กำร Update All ใช้ในกรณีที่ข้อมูลทุกอย่ำงเหมือนเดิม แต่ต้องกำรส ำรวจในปีงบประมำณใหม่) 

12. กรณีท ำกำรส ำรวจครุภัณฑ์แล้ว จะแสดงสถำนะส ำรวจแล้ว เพื่อป้องกันกำรส ำรวจซ้ ำ และทรำบจ ำนวนรำยกำรคงเหลือที่ยังไม่ได้ท ำ

กำรส ำรวจ 
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หน้ำ สถิติ 

13. แสดงรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรส ำรวจครุภัณฑ์ แยกตำมปีงบประมำณ 

 

 
 

หน้ำ รำยงำน 

14. รำยงำน (แยกหน่วย) แสดงรำยงำนกำรส ำรวจครุภัณฑ์ แยกย่อยตำมหน่วยงำน โดยกำรกรองข้อมูล หน่วยงำน สถำนะ ปีงบที่ส ำรวจ 

อำคำรที่พบ ชั้นที่พบ สถำนที่พบครุภัณฑ์ ได้ 

15. รำยงำน (รวมงำน) แสดงรำยงำนกำรส ำรวจครุภัณฑ์ รวมหน่วยงำน โดยกำรกรองข้อมูล หน่วยงำน สถำนะ ปีงบที่ส ำรวจ อำคำรที่พบ 

ชั้นที่พบ สถำนที่พบครุภัณฑ์ ได้ 
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หน้ำ รำยงำน มุมมองก่อนพิมพ์ 

16. แสดงรำยงำนกำรส ำรวจครุภัณฑ์ ก่อนท ำกำรพิมพ์หรือท ำรำยงำนอื่นๆ 

 

 
 

หน้ำ รำยงำน Admin 

17. รำยงำน (แยกหน่วย) แสดงรำยงำนกำรส ำรวจครุภัณฑ์ ของ Admin แยกย่อยตำมหน่วยงำน โดยกำรกรองข้อมูล หน่วยงำน สถำนะ 

ปีงบที่ส ำรวจ อำคำรที่พบ ชั้นที่พบ สถำนที่พบครุภัณฑ์ ได้ (ขณะนี้ให้สิทธิ์ Admin ในกำรดูรำยงำนได้เท่ำนั้น) 

18. รำยงำน (รวมงำน) แสดงรำยงำนกำรส ำรวจครุภัณฑ์ ของ Admin รวมหน่วยงำน โดยกำรกรองข้อมูล หน่วยงำน สถำนะ ปีงบที่

ส ำรวจ อำคำรที่พบ ชั้นที่พบ สถำนที่พบครุภัณฑ์ ได ้(ขณะนี้ให้สิทธิ์ Admin ในกำรดูรำยงำนได้เท่ำนั้น) 
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หน้ำ รำยงำน Admin มุมมองก่อนพิมพ์ 

19. แสดงรำยงำนกำรส ำรวจครุภัณฑ์ ของ Admin ก่อนท ำกำรพิมพ์หรือท ำรำยงำนอ่ืนๆ (ขณะนี้ให้สิทธิ์ Admin ในกำรดูรำยงำนได้

เท่ำนั้น) 

 

 
 

หน้ำ Print QR Code 

20. แสดงฟอร์มพิมพ์ QR Code แยกตำมหน่วยงำน เพ่ือท ำกำรพิมพ์ (ขณะนี้ให้สิทธิ์ Admin ในกำรดูรำยงำนได้เท่ำนั้น) 
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หน้ำ Settings 

21. แสดงระบบกำรตั้งค่ำ ให้กับ Super Admin (ขณะนี้ให้สิทธิ์ Super Admin ในกำรตั้งค่ำเท่ำนั้น) 

a. สำมำรถ เปิด - ปิด ระบบส ำรวจครุภัณฑ์ ได้ 

b. ก ำหนด ปีงบที่ส ำรวจ ได้ 

c. จัดกำร Admin ได้ (เพ่ิม แก้ไข ลบ) 
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หน้ำ What's New 

22. แสดงรำยละเอียดของกำรอัพเดทเวอร์ชั่น ของระบบส ำรวจครุภัณฑ์ 


