
คู่มือการใช้งาน: ระบบจัดเก็บข้อมูลพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

HTTP://CMTCSTOCK.MYPRESSONLINE.COM 



บทที่ 1 การเข้าใช้งาน 



รหัสผู้ใช้งานจ าแนกตามหน่วยเบิก 
รหัสผู้ใช้งาน ช่ือหน่วยเบิก 

01 งานบริหารทั่วไป 

02 งานบุคลากร 

03 งานการเงิน 

04 งานการบัญชี 

05 งานพัสด ุ

06 งานอาคารสถานที่ 

07 งานทะเบียน 

08 งานประชาสัมพันธ์ 

09 งานวางแผนและงบประมาณ 

10 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

11 งานความร่วมมือ 

12 งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

13 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

14 งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 

15 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 



รหัสผู้ใช้งานจ าแนกตามหน่วยเบิก 
รหัสผู้ใช้งาน ช่ือหน่วยเบิก 

16 งานครูท่ีปรึกษา 

17 งานปกครอง 

18 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

19 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

20 งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

21 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

22 แผนกวิชาช่างยนต์ 

23 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

24 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

25 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

26 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

27 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ 

28 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 

29 แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม 

30 แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 



รหัสผู้ใช้งานจ าแนกตามหน่วยเบิก 
รหัสผู้ใช้งาน ช่ือหน่วยเบิก 

31 แผนกวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 

32 แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ 

33 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

34 งานวัดผลและประเมินผล 

35 งานวิทยบริการและห้องสมุด 

36 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

37 งานสื่อการเรียนการสอน 



เข้าสู่เว็บไซต ์

• http://cmtcstock.mypressonline.com 

 

• ชื่อผู้ใช้งาน :  รหัสหน่วยเบิก 

• รหัสผ่าน  : 

– เข้าใช้งานครัง้แรก -> พิมพ์รหัสที่ต้องการจะใช้ 

– เข้าใช้งานครัง้ต่อไป -> ใช้รหัสทีเ่ข้าครัง้แรก 



แสดงการเข้าใช้งานครั้งแรก 
สมมติว่าหน่วยเบิก รหัส 99 

ช่ือหน่วย ตัวอย่างการใช้งาน 

เข้าใช้งานด้วยช่ือผู้ใช้งาน 99 

รหัสผ่าน : 1234 

 

เม่ือกด เข้าสู่ระบบ 

จะพบหน้ายืนยันช่ือหน่วย และ
รหัสผ่านดังภาพ -> 

 

กดถูกต้อง -> เข้าสู่เมนูตอ่ไป 

กดไม่ถูกต้อง -> กลับไปหน้าล็อค
อิน สามารถตั้งรหัสผา่นใหม่ได ้



บทที่ 2 เมนูการใช้งานต่าง ๆ 



เมนูประจ าบท 

หน้าเมนูหลัก 

เพิ่มข้อมูล 

แก้ไขข้อมูล 

พิมพ์ข้อมูล 

ลบข้อมูล 



หน้าเมนูหลัก 

เมื่อ Log In เข้ามา จุดแรก ด้านบนขวา จะแสดงช่ือผู้ใช้งาน 

และพบเมนู ส าหรับเพิ่ม แก้ไข ลบ และพิมพ์ข้อมูล โดยจะเห็นแต่ข้อมูลหน่วยเบิกตนเองเท่านั้น 



ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์ 

เมื่อเข้ามาใช้งานจะพบ ข้อมูลหน่วยเบิก และ หมายเลขอ้าง จะขึ้นให้อัตโนมัติ 

หมายเลขอ้างอิง คือ ปีที่บันทึก – ล าดับข้อมูลที่บันทึกในปีนั้น ๆ 



ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์ (หลังจากกดบันทึกข้อมูล) 

จะแสดงข้อมูลยืนยันก่อนการบันทึก 

และแสดงยอดรวมเงิน รวมทั้ง รูปภาพที่จะ
ท าการเพ่ิมข้อมูลเข้าไป 

 

ถ้าถูกต้องแล้ว ให้กด ยืนยันบันทึกข้อมูล 



ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ 

เมื่อเลือกเมนู แก้ไขข้อมูล 

จะพบกับรายการครุภัณฑใ์ห้เลือก ถ้าต้องการแก้ไขรายการใด ให้กดที่รูปท้ายตารางรายการนั้น ๆ 



ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ 

เมื่อเข้ามา จะขออธิบาย 2 ส่วน 

ส่วนแรก คือข้อมูลครุภัณฑ์ -> จะแสดงข้อมูลเก่า สามารถพิมพ์แก้ไขได ้

แต่ช่องราคารวมทั้งส้ิน ไม่ต้องพิมพ์ใด ๆ ทั้งส้ิน ให้แก้ไขจ านวนครุภัณฑ์และราคาต่อหน่วยเท่านั้น 



ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ 
ส่วนที่สอง -> ข้อมูลรูปภาพ 

 

จะแสดงรูปภาพที่เคยโหลด 

 

ถ้าต้องการลบรูป ให้เลือก
ท าเคร่ืองหมาย “ลบภาพนี้” 

 

แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนรูป 

ให้เลือกรูปใหม่ได้ทันที ไม่
ต้องเลือกลบ 

 

หมายเหตุ ต้องมีภาพแรก
เสมอ กรณีจะแสดงเพียงรปู

เดียว 



ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูลครุภัณฑ ์

เม่ือเลือกเมนู พิมพ์ข้อมูล 

จะพบกับรายการครุภณัฑ์ให้เลือก ถ้าต้องการพิมพ์
รายการใด ให้กดท่ีรูปท้ายตารางรายการ 

 

จากนั้นจะข้ึนเมนูถามว่า 

จะเปิด หรือ บันทึกไฟล์ไว้ส าหรับพิมพ ์

(หมายเหตุ การแสดงหน้าต่างข้ึนกับ Browser ท่ี
เลือกใช้ ในตัวอย่างคือ FireFox) 

 

ช่ือไฟล์คือ รหัสหน่วยเบิก-ปีท่ีบันทึก-รหัสบันทึก 



ตัวอย่างเอกสารเตรียมพิมพ์ 



ตัวอย่างการลบข้อมูลครุภัณฑ์ 

เมื่อเลือกเมนู ลบข้อมูล 

จะพบกับรายการครุภัณฑใ์ห้เลือก ถ้าต้องการ
ลบรายการใด ให้กดที่รูปท้ายตารางรายการ 

 

จากนั้นจะขึ้นเมนูถามยืนยันความถูกต้องของ
รายการท่ีจะลบ 

ถ้าถูกต้อง ให้เลือกลบ 

ถ้าไม่ถูกต้องให้เลือกไม่ลบ -> จะกลับเมนูลบ
อีกครั้ง 



บทที่ 3 ตัวอย่างการลดขนาดไฟล์ภาพ 



การลดขนาดไฟล์ภาพ 

• เนื่องจากภาพถ่ายด้วยกล้อง มักจะมีขนาด
ใหญ่ตั้งแต่ 1 MB เป็นต้นไป 

 

• จะต้องท าการลดขนาดภาพ ให้ไม่เกิน 500 Kb 
ก่อนท าการอัพโหลดภาพ ซึ่งขนาดท่ีอัพโหลด 
จะอยู่ในอัตราส่วน  

• 300 x 225 pixel (รูปแนวนอน) 

• 225 x 300 pixel (รูปแนวตั้ง) 



การลดขนาดไฟล์ภาพ 

• การย่อรูปให้ได้ขนาดไม่เกิน ไม่จ าเป็นต้องย่อ
ให้ได้ขนาดรูปท่ีโปรแกรมใช้ เนื่องจาก
โปรแกรมจะท าการลดขนาดรูปให้อีกครั้ง แต่
ต้องการให้ได้ขนาดรูปที่เหมาะสมเท่านั้น 

 

• ในท่ีนี้ขอยกตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม  

 “ACDSee Pro 3” เป็นตัวอย่าง 



การลดขนาดไฟล์ภาพ 

• เลือกรูปที่ต้องการขึ้นมา ในตัวอย่างน้ีมีขนาดรูป 2.1 MB (เกิน 500 KB) 

• มีขนาดของรูปในสัดส่วน 2272 x 1704 pixels 



การลดขนาดไฟล์ภาพ 
• Click ขวาที่ภาพ 

• เลือก Batch -> Resize 

 

• หรือจะกด Ctrl + R 



การลดขนาดไฟล์ภาพ 
• เลือก Size in Pixels 

 

• จะลดลงมาเท่าไหรก่็ได้ แต่ไม่ต่ า
กว่า -> 300 x 225 pixel 

 

• และให้สังเกตว่า ควรมีเคร่ืองหมาย
ถูกที่ Preserve Original Aspect 
Ratio ทุกครั้ง 

 

• จากนั้นกด Start Resize 



การลดขนาดไฟล์ภาพ 

• จะได้ไฟล์ใหม่ ที่มีชื่อต่อท้ายด้วย _resize 

• และให้สังเกตด้านล่าง จะเห็นว่าขนาดลดลง จาก 2.1 MB -> 218.3 KB 

• ขนาด 700 x 525 pixels ตามที่ย่อขนาดไว้ 

• ถ้าขนาดไม่เกิน 500 KB ก็สามารถใช้งานได้ แต่ถ้ายังเกินอยู่ให้กลับไปท าซ้ าอีก
ครั้งจนกว่าจะได้ขนาดครับ 



ขอบคุณครับ 


