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บทที่ 1 การเขาใชงานระบบสินทรัพยถาวร 

1. เปด Internet Explore แลว พิมพ http://finance.ru.ac.th:8000 ในชอง Address กดปุม 

Enter หรือ คลิกปุม       เพื่อเขาสูระบบ 3 มิติ 

 

2. คลิกเลือกภาษาเปนภาษาไทย  

 

http://finance.ru.ac.th:8000/
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3. ชองชื่อผูใชใหพิมพรหัสผูใช และชองรหัสผานใหพิมพรหัสผานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อ

เขาใชงานระบบบัญชีสินทรัพย (FA) จากนั้นคลิกปุม ล็อกอิน 

 
4. คลิกเลือกระบบสินทรัพยถาวรตามหนวยงานของผูใช แลวคลิกเลือกหนาจอการ

ทํางานท่ีตองการ  
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5. ระบบจะแสดงหนาจอ Oracle Business Suite R12 ขึ้นมาในแถบท่ี 2 

 
6. ระบบจะแสดงหนาจอคนหาสินทรัพยขึ้นมาให ใหคลิกปุม X  
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7. ระบบจะแสดงหนาจอสินทรัพยขึ้นมาให ใหคลิกปุม X 

 

8. จะปรากฏหนาจอ “นาวิเกเตอร” โดยสามารถเลือกหัวขอเพื่อทําการบันทึกขอมูลสินทรัพย 
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บทท่ี 2 การบันทึกทะเบียนสินทรัพยถาวรผานหนาจอเวิรกเบนซ 

วัตถุประสงค : สามารถเพิ่มสินทรัพยโดยตรงในระบบงานสินทรัพยถาวรได โดยไมผานมาจาก

ระบบงานบัญชีเจาหนี้ ซึ่งโดยปกติการเพิ่มสินทรัพยโดยท่ัวไปจะกระทําผาน ระบบงานบัญชีเจาหนี้ 

ยกเวนบางกรณี เชนการยกยอดสินทรัพยถาวรเขาท่ีระบบงานสินทรัพยถาวรโดยตรง หรือไมมี

ระบบงานบัญชีเจาหนี้ 

เมนู : ระบบสินทรัพย > เวิรกเบนซสินทรัพย 

1. หนาจอนาวิเกเตอร เลือกหัวขอ “เวิรกเบนซสินทรัพย” จากนั้นคลิกปุมเปด 
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2. ระบบจะแสดงหนาจอคนหาสินทรัพยใหคลิกปุม การเพิ่ม เพื่อเขาสูหนาจอสินทรัพย 

 

3. ชองคําอธิบาย : ระบุคําอธิบายรายการ 
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4. ชองชนิด : คลิกปุม  

 
5. ระบบจะแสดงหนาจอเฟลกซชนิดเพื่อเลือกหมวดสินทรัพยหลัก 
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6. ชองหมวดสินทรัพย : คลิกปุม  เพื่อเลือกหมวดสินทรัพยท่ีตองการ เชน  

ซื้อคอมพิวเตอร เลือกหมวดสินทรัพย ครุภัณฑคอมพิวเตอร จากนั้นคลิกปุมตกลง 

 
7. คลิกปุม ตกลง 
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8. ระบบจะแสดงหนาจอชนิดสินทรัพยเพื่อระบุรายละเอียดของขอมูลสินทรัพย 

 
9. ชองรหัสหนวยงาน : คลิกปุม  เพื่อระบุหนวยงานเจาของสินทรัพย จากนั้นคลิกปุมตกลง 
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10.  ชองปท่ีขึ้นทะเบียนสินทรัพย : คลิกปุม  ระบุปท่ีขึ้นทะเบียนสินทรัพย จากนั้นคลิกปุมตกลง 

 

11. ชองเดือนท่ีขึ้นทะเบียนสินทรัพย : คลิกปุม  เพื่อระบุเดือนท่ีขึ้นทะเบียนสินทรัพย จากนั้น

คลิกปุม ตกลง 
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12.  คลิกปุม ตกลง 

 

13. ชองคียสินทรัพย : ระบุเลขท่ีปายตามรหัสท่ีหนวยงานไดกําหนด 
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14. คลิกปุมรายการท่ีมา เพื่อบันทึกรายการใบแจงหนี้ท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพยดวยตนเอง 

 

15.  ระบบจะแสดงหนาจอรายการท่ีมา 
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16. ชองเลขท่ีใบแจงหนี้ :  ระบุเลขท่ีใบแจงหนี้ท่ีทําการจับคู 

 

17.  ชองซัพพลายเออร : คลิกปุม  เพื่อระบุรายชื่อของซัพพลายเออร ตามใบแจงหนี้ท่ีทําการ

จับคู 
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18. ระบบจะแสดงหนาจอชื่อซัพพลายเออร ใหพิมพ % ตามดวยชื่อซัพพลายเออร และพิมพ % 

ตามหลัง จากนั้นคลิกปุมคนหา 

 

19. ระบบจะคนหารายชื่อซัพพลายเออรขึ้นมา จากนั้นคลิกปุมตกลง 
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20.  คลิกปุมดําเนินการตอ  

 

21. ระบบจะแสดงหนาจอสมุดบัญชีขึ้นมา 
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22. ชองสมุดบัญชี : คลิกปุม  เพื่อเลือกสมุดสินทรัพยท่ีตองการ จากนั้นคลิกปุมตกลง 

 

23. ชองราคาทุนปจจุบัน : ระบุจํานวนเงิน 
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24.  ชองราคาซาก : ระบุขอมลูราคาซากของสินทรัพย 

 

25. คลิกปุมดําเนินการตอ 
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26. ระบบจะแสดงหนาจอ การระบุ ขึ้นมา 

 

27. ชองจํานวนท่ีเปล่ียนแปลง : ระบุจํานวนหนวยของสินทรัพยตามแตละ ท่ีตั้ง 
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28. ชองบัญชีคาใชจาย : คลิกปุม  เพื่อระบุบัญชีคาเส่ือมราคา 

 

29. ระบุขอมูลทางบัญชีใหถูกตองตามโครงสรางบัญชี 15 เซกเมนต เมื่อบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว 

ใหคลิกท่ีปุมตกลง 
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30. ชองท่ีตั้ง : คลิกปุม  เพื่อระบุท่ีตั้งของสินทรัพย 

 

31. ชองอาคาร : คลิกปุม  เพื่อระบุอาคารท่ีตั้งของสินทรัพย 
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32. ระบบจะแสดงหนาจออาคารขึ้นมา คลิกเลือกอาคารท่ีตองการจากนั้นคลิกปุมตกลง 

 

33. ชองชั้นหอง : คลิกปุม  เพื่อระบุท่ีอยูของสินทรัพย 
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34. เลือกหองท่ีตองการ การนั้นคลิกปุมตกลง 

 

35. คลิกปุม ตกลง ท่ีหนาจอ  Location Flexfield 
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36. กดปุม เสร็จ ท่ีหนาจอการระบุ 

 

37. 1ระบบจะทําการ1กําหนด1หมายเลขสินทรัพยถาวร (Asset Number) ใหโดยอัตโนมัติ โดยจะ

แสดงขอความขึ้นมาดังภาพ ใหคลิกปุม 1  เพื่อกลับสูหนาจอเวิรกเบนซสินทรัพย 
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38. คลิกแถบเมนู มุมมอง > คําขอ 

 

39. คลิกปุม สงคําขอใหม 
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40. คลิกเลือกหัวขอคําขอหนึ่งรายการจากนั้นคลิกปุมตกลง 

 

41. ชองชื่อ คลิกปุม  เพื่อเลือกรายงานจากระบบ 

 



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน  
โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ (Oracle E-Business Suite R12)                            
ช่ือเอกสาร : คูมือระบบสินทรัพยถาวร 
   www.fis.ru.ac.th 
 

26 
 

42. เลือกรายงาน “RU-Running Asset Number” เพื่อสรางเลขท่ีสินทรัพยตามรูปแบบท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด จากนั้นคลิกปุมตกลง 

 

43. ชองสมุดบัญชี คลิกปุม   
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44. เลือกหนวยงานท่ีตองการ จากนั้นคลิกปุมตกลง 

 

45. คลิกปุม ตกลง 
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46. คลิกปุม สง 

 

47. เมื่อปรากฏหนาจอคําขอ คลิกปุมเรียกขอมูลลาสุดจนกวา เฟส จะเปล่ียนเปนคําวาสมบูรณ 

สถานะ เปนคําวาปกติ  
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48. เมื่อสถานะเปล่ียนเปนคําวา สมบูรณ และปกติ ใหกดปุม ดูเอาตพุต 

 

49. ระบบจะแสดงหมายเหตุของคําขอ ใหคลิกปุม ตกลง 
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50. คลิกปุม X เพื่อปดหนาจอคําขอ 

 

51. หนาจอนาวิเกเตอร เลือกหัวขอ “เวิรกเบนซสินทรัพย” จากนั้นคลิกปุมเปด 
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52. ระบบจะแสดงหนาขอ คนหาสินทรัพย ท่ีชองสมุดบัญชี ใหคลิกปุม   

 

53. คลิกเลือกหนวยงานท่ีตองการจากนั้นคลิกปุมตกลง 

 

 



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน  
โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ (Oracle E-Business Suite R12)                            
ช่ือเอกสาร : คูมือระบบสินทรัพยถาวร 
   www.fis.ru.ac.th 
 

32 
 

54. ในชองเลขท่ีใบแจงหนี้ ใหปอนเลขท่ีใบแจงหนี้ท่ีตองการคนหา จากนั้นคลิกปุมคนหา 

 

55. ชองเลขท่ีสินทรัพย ถูกตองเปล่ียนไปตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เชน เลขท่ีสินทรัพยท่ี

ไดจากระบบ 100016685 เมื่อเรียกรายงาน RU-Running Asset Number รูปแบบของเลขท่ี

เอกสาร เปล่ียนเปน B2010200372 
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บทท่ี 3 การพิมพรายงานในระบบสินทรัพยถาวร 

เมนู : มุมมอง > คําขอ 
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รายงานของระบบสินทรัพยถาวร 

1. RU-รายงานทะเบียนสินทรัพย 

2. RU-รายงานใบแจงหนี้ท่ีตองขึ้นทะเบียนสินทรัพย 

 

การพิมพรายงานรายงานทะเบียนสินทรัพย 

1. เลือกแถบเมนู มุมมอง > คําขอ 
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2. คลิกปุม สงคําขอใหม 

 
 

3. คลิกเลือกหัวขอคําขอหนึ่งรายการจากนั้นคลิกปุมตกลง 
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4. ชองชื่อ คลิกปุม  เพื่อเลือกรายงานจากระบบ 

 
 

5. เลือกรายงาน “RU-รายงานทะเบียนสินทรัพย” จากนั้นคลิกปุมตกลง 
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6. หนาพารามิเตอร ระบุขอมูลท่ีตองการจากนั้นใหคลิกปุม ตกลง 

 
 

7. กดปุม สง เพื่อสงคําขอ 
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8. เมื่อปรากฏหนาจอคําขอ คลิกปุมเรียกขอมูลลาสุดจนกวา เฟส จะเปล่ียนเปนคําวาสมบูรณ 

สถานะ เปนคําวาปกติ  

 
 

9. เมื่อสถานะเปล่ียนเปนคําวา สมบูรณ และปกติ ใหกดปุม ดูเอาตพุต 
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การพิมพรายงานรายงานใบแจงหนี้ที่ตองขึ้นทะเบียนสินทรัพย 

1. เลือกแถบเมนู มุมมอง > คําขอ 

 

2. คลิกปุม สงคําขอใหม 
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3. คลิกเลือกหัวขอคําขอหนึ่งรายการจากนั้นคลิกปุมตกลง 

 

4. ชองชื่อ คลิกปุม  เพื่อเลือกรายงานจากระบบ 
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5. เลือกรายงาน “RU-รายงานใบแจงหนี้ท่ีตองขึ้นทะเบียนสินทรัพย” จากนั้นคลิกปุมตกลง

 

6. หนาพารามิเตอร ระบุขอมูลท่ีตองการจากนั้นใหคลิกปุม ตกลง 
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7. เมื่อปรากฏหนาจอคําขอ คลิกปุมเรียกขอมูลลาสุดจนกวา เฟส จะเปล่ียนเปนคําวาสมบูรณ 

สถานะ เปนคําวาปกติ  

 

8. เมื่อสถานะเปล่ียนเปนคําวา สมบูรณ และปกติ ใหกดปุม ดูเอาตพุต 
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ตัวอยางรายงาน  
RU-รายงานใบแจงหนี้ท่ีตองข้ึน

ทะเบียนสินทรัพย 
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คําอธิบาย 

- แสดงสินทรัพยของหนวยงาน (สํานักงานอธิการบดี)  

- ตามเลขท่ีใบแจงหนี้ APPAY04 (จายแลว) เลขท่ีเช็ค 1048 ลงวันท่ี 04/08/2016 (ตั้งเบิกจาย
และจายชําระเดือนไหนถือเปนสินทรัพยเดือนนั้น) 

- สินทรัพยหมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร,ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรและครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  
 จํานวนเงินและภาษ ี

-  เลขท่ีสินทรัพย ท่ีไดจากระบบ 3 มิติคือ  B2019900003 
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บทที่ 4 การ Run โปรแกรมปรับปรุงขอมูลสินทรัพย 

วัตถุประสงค ของการใช  เพื่อการแกไขขอมูลเพิ่มเติมของสินทรัพย โดยผานโปรแกรมปรับปรุงของ

สินทรัพย 

เมื่อทําการขึ้นทะเบียนสินทรัพยแลว  จะสามารถแกไขและเพิ่มเติมขอมูลสินทรัพยได 4 รายการคือ 

 1. คําอธิบาย (เพิ่มเติม) 3. สถานท่ีตั้ง(เพิ่มเติม) 

 2. เลขท่ีปาย (เพิ่มเติม) 4. อาคาร/ชั้นหอง 

สงคําขอ RU-รายงานทะเบียนสินทรัพย เพื่อดูรายละเอียดกอนท่ีเราจะทําการแกไขขอมูลเพิ่มเติม

ของสินทรัพย  

1. เลือกแถบเมนู มุมมอง > คําขอ 
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2. คลิกปุม สงคําขอใหม 

 
 

3. คลิกเลือกหัวขอคําขอหนึ่งรายการจากนั้นคลิกปุมตกลง 
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4. ชองชื่อ คลิกปุม  เพื่อเลือกรายงานจากระบบ

 
5. เลือกรายงาน “RU-รายงานทะเบียนสินทรัพย” จากนั้นคลิกปุมตกลง 
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6. หนาพารามิเตอร ระบุขอมูลท่ีตองการจากนั้นใหคลิกปุม ตกลง 

 

สมุดบัญชีเลือก สมุดบัญชีของหนวยงาน 

  จากเลขท่ีสินทรัพย B2019900003 ถึงเลขท่ีสินทรัพย B2019900003  คลิก           ตกลง 

7. กดปุม สง เพื่อรันคําขอ 

 
 

8. เมื่อปรากฏหนาจอคําขอ คลิกปุมเรียกขอมูลลาสุดจนกวา เฟส จะเปล่ียนเปนคําวาสมบูรณ 

สถานะ เปนคําวาปกติ  
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9. รายงานทะเบียนสินทรัพย 

เลขท่ีสินทรัพย   B2019900003  เลขท่ีปาย คือ test-app04 อาคาร AMJ 1 หอง 100 
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10. รันโปรแกรมปรับปรุงขอมูลสินทรัพย 

ไปท่ีเมนู  มุมมองคําขอ 
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11. คลิกปุม สงคําขอใหม 

 
 

 

 

12. คลิกเลือกหัวขอคําขอหนึ่งรายการจากนั้นคลิกปุมตกลง 
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13. ชองชื่อ คลิกปุม  เพื่อเลือกรายงานจากระบบ

 

 

 

 

14. พิมพ RU-% กดคนหา เลือกรายงาน “RU-รายงานทะเบียนสินทรัพย” จากนั้นคลิกปุมตกลง 
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15. หนาพารามิเตอร ระบุขอมูลท่ีตองการจากนั้นใหคลิกปุม ตกลง 
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- สมุดบัญชี          คลิกท่ี    เลือกหนวยงานตนเอง  

  -  จากเลขท่ีสินทรัพย         ปอนเลขท่ีสินทรัพยท่ีตองการปรับปรุงขอมูล 

  -  คําอธิบาย(เพ่ิมเติม)        ใสคําอธิบายรายการเพ่ิมเติม 

      -  เลขท่ีปาย(ใหม)         ใสเลขท่ีปายหรือรหัสพนสินทรัพยท่ีตองการ  

  -  สถานท่ีตั้ง(เพ่ิมเติม)          ใสคําอธิบายของสถานท่ีตั้งเพ่ิมเติม 

  -  อาคารชั้นหอง             คลิกท่ี    ดานหลัง เลือกอาคารชั้นหอง 

    จากนั้นคลิกตกลง 

   (หากไมตองการเพ่ิมเติมหรือแกไข ใหเวนวางไว  แตหากตองการ ลบ ขอมูลเดิม 

      ใหใสเครื่องหมาย “ - ” ยกเวนอาคาร/ชั้นหองใหใส “0000.0000”)  
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16. เมื่อปรากฏหนาจอคําขอ คลิกปุมเรียกขอมูลลาสุดจนกวา เฟส จะเปล่ียนเปนคําวาสมบูรณ 

สถานะ เปนคําวาปกติ  

 
17. ระบบจะแสดงรายงานแจงการเปล่ียนแปลงหลังจากท่ีเรารันโปรแกรมปรับปรุงสินทรัพย 

จะแสดงรายการขอมูลกอนการแกไขและดานลางจะแสดงรายการขอมูลหลังการแกไข 
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18. หลังจาก รัน โปรแกรมการปรับปรุงสินทรัพยเรียบรอยใหทําการ รัน รายงานทะเบียน

สินทรัพยเพื่อทําการตรวจสอบ 
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