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บทคัดย่อ 

ในทุกต้นปีงบประมาณใหม่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต้อง
ด าเนินการตรวจสอบและตรวจนับวัสดุและครุภัณฑ์ที่ค้างเหลือจากปีงบประมาณก่อน และจัดท ารายงานผลให้ 
เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การด าเนินการส ารวจและจัดท ารายงานการส ารวจครุภัณฑ์ซึ่งมีเป็นจ านวนมากของ
ศูนย์บรรณสารฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ศูนย์บรรณสารฯ จึงได้พัฒนา
ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลครุภัณฑ์ อาทิ การจัดท าทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ 
การตรวจสอบสถานะของครุภัณฑ์ และการติดตามครุภัณฑ์ จากการใช้งานระบบดังกล่าว พบว่า มีความสะดวกต่อ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งชื่อหน่วยงานที่ขอยืมครุภัณฑ์ (หากมี) จัดว่าเป็นระบบที่อ านวยความสะดวกในการ
ส ารวจและจัดท ารายงานการส ารวจครุภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี และเป็นระบบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารหน่วยงานใน
การวางแผนการจัดสรรงบประมาณส าหรับครุภัณฑ์ประจ าปี และโครงการต่าง ๆ ในปีถัดไป 
 

ค าส าคัญ: ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์, ระบบครุภัณฑ์, ระบบจัดการครุภัณฑ์ 

 

ABSTRACT 
 At the beginning of every new fiscal year, the Learning Resources and Educational 
Media Center (LREMC), Mae Fah Luang University is required to conduct a physical inventory of all 
equipment left from the former fiscal year and has to submit the report within 30 days.  This is to 
comply with the regulations of Ministry of Finance., In order to conduct an effective inventory of a 
large number of equipment and submit a complete and accurate inventory report within a limited 
time frame, the LREMC has developed a library equipment management system for housing all 
relevant equipment details that can be updated in the status, usage and location of each 
equipment. It is found that the Library Equipment Management System facilitates the LREMC 



equipment inventory process. Hence, the Library Equipment Management System could be useful 
for those involved in the equipment inventory as well as for the executives of departments in 
planning the allocation of the equipment budget.  
 

Keyword: Equipment Management System. Inventory Survey System 

 
บทน า 

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดให้บริการตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2547 
จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารจัดการและการให้บริการแก่ผู้ใช้ของศูนย์บรรณสาร และสื่อการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบัน ศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา มีครุภัณฑ์รวมจ านวนทั้งสิ ้น 2,013 รายการ โดยในแต่ละปีศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา ต้องมีการส ารวจครุภัณฑ์ดังกล่าวและรายงานต่อมหาวิทยาลัยและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็น
ประจ าทุกปี โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ แต่เดมิศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษามีการตรวจนับ และบันทึกรายการครุภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ส่งผลให้การ
จัดท ารายงานมีความผิดพลาด ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน การรายงานมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด อีก
ทั้งไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องเกี ่ยวกับสถานะของรายการครุภัณฑ์ ตลอดจนครุภัณฑ์ที่มีหน่วยงานอื่นยืมไป กอปรกับ
ผู้บริหารไม่สามารถเรียกดูข้อมูลรายการและสถานะต่าง ๆ ของครุภัณฑ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ด้วย
ตนเอง ส่งผลให้ไม่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของรายการครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดหาในปีงบประมาณถัดไป  

 จากปัญหาดังกล่าว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์
ข ึ ้นมา โดยระบบด ังกล ่าวออกแบบและพัฒนาโดยใช ้โปรแกรม HTML5, PHP และ JQuery ท  างานบน
ระบบปฏิบัติการ Window Server 2010 R2 โดยใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดเก็บข้อมูล ทั้งนี้จากการพัฒนา
ระบบดังกล่าว พบว่า เป็นระบบที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้ผูป้ฏิบัตงิานในการส ารวจครภุัณฑ์ประจ าปี โดยสามารถ
จัดเก็บรายการครุภัณฑ์ สืบค้นข้อมูลครุภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีภาพประกอบและสถานะของครุภัณฑ์แต่ละ
รายการ สามารถเรียกดูรายงานต่าง ๆ ได้ทันที อีกทั้งระบบดังกล่าวได้พัฒนาเพื่อรองรับให้หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยสามารถใช้บริการยืม-คืน ครุภัณฑ์บางรายการที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาก าหนดได้ และ
ผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ของรายการครุภัณฑ์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ตลอดเวลา  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ตรวจนับครุภัณฑ์ประจ าปี สามารถเข้าถึง และ
จัดการข้อมูลครุภัณฑ์ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย า 

2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารฯ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถบันทึกข้อมูล
การยืมครุภัณฑ์และตรวจสอบสถานะการอนุมัติ ได้ด้วยตนเองแบบออนไลน์  

3. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน สามารถสรุปรายงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย า 
เช่น รายงานครุภัณฑ์ช ารุด รายงานครุภัณฑ์ส่งซ่อม รายงานการตรวจนับครุภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นต้น 



4. เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ประกอบการพิจารณา วางแผนการจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์
ประจ าปีของหน่วยงาน  
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ศึกษาขั้นตอนการจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ การตรวจนับครุภัณฑ์ และการยืม-คืนในปัจจุบัน รวม
ไปถึงข้อจ ากัดที่พบ และปัญหาต่าง ๆ จากผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ยังเป็นการบันทึกและจัดการข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel ไม่มีรูปภาพประกอบ ไม่ทราบสถานะท่ีแท้จริงของรายการครุภัณฑ์แต่ละรายการ ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล
ได้ว่ารายการครุภัณฑ์ใดที่ยังไม่ได้ตรวจนับ ส่งผลให้การรายงานข้อมูลมีความผิดพลาดและล่าช้า  กอปรกับศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษาได้อนุญาตให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถยืมครุภัณฑ์บางรายการได้ ส่งผลให้
ต้องใช้เวลาตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ขอยืมว่าสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ หรือมีจ านวนเพียงพอที่จะอนุญาตให้ยืม
หรือไม่  
 2. วิเคราะห์ระบบและความต้องการของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง 
 จากการวิเคราะห์ความต้องการการใช้งานระบบฯ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบหลักในงาน
ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ต้องการระบบที่สามารถบันทึกและจัดการข้อมูล ตลอดจนสถานะรายการครุภัณฑ์ที่เป็น
ปัจจุบัน และมีรูปภาพประกอบของแต่ละรายการ อีกทั ้งในการให้บริการยืม-คืน ครุภัณฑ์ให้หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยควรเป็นระบบออนไลน์ ที่มีข้อมูลเฉพาะรายการครุภัณฑ์ที่ให้ยืมเท่านั้น และสามารถก าหนดระยะเวลา
การให้ยืมและรับคืนได้ ในส่วนพนักงานที่ต้องท าการส ารวจรายการครุภัณฑ์ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายประจ าปี 
ต้องการระบบที่สามารถสแกนรหัสบาร์โค้ดของรายการครุภัณฑ์ที่จะส ารวจ โดยระบบจะเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมลูที่ 
มีอยู่ เพื่อปรับสถานะและสถานท่ีตั้งของรายการครุภัณฑ์ท่ีส ารวจให้เป็นปัจจุบัน ในส่วนของผู้บริหารต้องการระบบที่
สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองว่าปัจจุบันมีครุภัณฑ์แต่ละรายการจ านวนเท่าไหร่ มีสถานะช ารุด สูญหาย หรือ
จ าหน่ายออก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการครุภัณฑ์และการของบประมาณจัดสรรในปีถัดไป 
 3. ศึกษาเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ 

ผู้พัฒนาได้ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรม HTML5, PHP 
(กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2556) และ JQuery ในการพัฒนาระบบและเลือกใช้โปรแกรม MySQL (Nielsen, White & 
Parui, 2008) ในการจัดเก็บข้อมูล โดยระบบท่ีพัฒนานี้ท างานบนระบบปฏิบัติการ Window Server 2010 R2 
 4. ติดตั้งและทดลองระบบ ผู้พัฒนาได้ติดตั้งระบบ โดยมีการบรรยายและสาธิตการใช้งาน ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง และให้มีการทดลองใช้งานระบบเป็นเวลา 1 เดือน 

5. ปรับแก้ไขระบบ ตามเงื่อนไขและความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบ
ท างานได้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการมากข้ึน 
 6. น าระบบไปใช้งานจริง ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา 

ทั้งนี้ ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ออกแบบและพัฒนา
ระบบ จ าแนกออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้

1. การจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Nielsen%2C%20Paul%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Nielsen%2C%20Paul%22%7C%7Csl~~rl','');


2. การตรวจนับครุภัณฑ์ 
3. การยืม-คืนครุภัณฑ์ 

 4. การเรียกดู รายงานต่าง ๆ 

 
ภาพที่ 1. การออกแบบและจัดการระบบบริหารจัดการครภุัณฑ ์

 
ผลการด าเนินการ อภิปรายผล 

ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น ได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทดลองใช้งาน 
และผู้พัฒนาได้ปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ ซึ ่งประกอบไปด้วย Module หลัก  
ดังภาพที่ 2 – 6  

 
ภาพที่ 2. แสดงฟอร์มให้บันทึกข้อมูลครภุณัฑ ์



 
ภาพที่ 3. แสดงหน้าหลัก การเทียบรายการครุภณัฑ์ 

 

 
ภาพที่ 4. แสดงหน้าฟอร์ม การพจิารณาให้ยืมครุภณัฑ์ 

 



 
ภาพที่ 5. แสดงหน้าฟอร์ม การคนืครุภณัฑ ์

 

 
ภาพที่ 6. แสดงหน้าหลัก การตั้งคา่ตรวจนับครุภณัฑ์ 

 
 



ทั้งนี้ พบว่า ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ช่วยให้เจา้หน้าที่
ที่ปฏิบัติงานด้านครุภัณฑ์สามารถบันทึก จัดเก็บ ข้อมูลรายการครุภัณฑ์ที่มีเป็นจ านวนมากได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  
มีภาพรายการครุภัณฑ์ประกอบ สถานะและสถานที่ตั ้งของแต่ละรายการที่มีความเป็นปัจจุ บัน ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานด้านการส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรายงานผลให้ผู้บริหารและ
มหาวิทยาลัยทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด อีกทั้งหน่วยงานที่มีความประสงค์ยืมครุภัณฑ์บางรายการของศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษาสามารถตรวจสอบได้ว่ารายการครุภัณฑ์ประเภทไหนท่ีสามารถยืมได้ โดยท าการยืมผ่าน
ระบบออนไลน์ นอกจากนี้ผู้บริหารหน่วยงานยังสามารถเรียกดูข้อมูล สถานะรายการครุภัณฑ์ต่าง  ๆ ได้ด้วยตนเอง 
เพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการครุภัณฑ์หน่วยงานและการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
 
สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุป 

จากการทีน่ าระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์มาใช้ ส่งผลให้การจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ การตรวจนับ
ครุภัณฑ์ประจ าปี การยืม-คืนครุภัณฑ์ และการสรุปรายงานต่าง ๆ สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสทิธิภาพ สะดวก 
รวดเร็วและแม่นย า ก่อให้เกิดความสะดวกทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่ขอใช้บริการและผู้บริหารของ
หน่วยงาน  

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการพัฒนาระบบดังกล่าวให้รองรับได้ทั้งการพิมพ์รายการครุภัณฑ์ทั้งแบบ  QR-Code 
และ Barcode  
 2. ระบบดังกล่าว ควรมีการเก็บ LOG การ Update ข้อมูลครุภัณฑ์ ในแต่ละครั้ง ว่าใครเป็น
ผู้ด าเนินการ 
 3. ในอนาคต อยากให้ระบบดังกล่าว มีแผนผังและระบุจุดที่ครุภัณฑ์อยู่ โดยเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
ค่อยมีการเคลื่อนย้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกในการตรวจนับครุภัณฑ์ที่ต้องท าเป็นประจ าทุกป ี

 การน าไปใช้ประโยชน ์
 สามารถใช้เป็นแนวคิดในการบริหารจัดการครุภัณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
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