
1.ระบบตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ ผ่าน Smart Phone 

1.Login เข้าสูร่ะบบ                                  2.ถอดรหสัผ่านเพ่ือการตรวจสอบรหสั 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.อ่าน QrCode ท่ีติดอยูท่ี่ครุภณัฑ์ นัน้                          4. ตรวจสอบวา่หมายเลขครุภณัฑ์นัน้ยงัใช้งานอยูห่รือไม่  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. เข้าสู่หน้าจอให้ปรับสถานะภาพครุภณัฑ์นัน้  6.จัดเก็บข้อมูลนัน้เพื่อจัดท ารายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ข้อดีข้อเสียระบบการตรวจสอบสภาพครุภณัฑ์ประจ าปี 

 ปกติ (ประเดน็ความเส่ียงของโครงการหรือข้อเสียจากการใช้วธีิการแบบเดมิ) 

ถ้าเป็นการตรวจสภาพพสัดหุรือครุภณัฑ์แตล่ะชิน้ในแนวทางปฎิบติัแบบดงัเดิมเราจะแบง่เป็น 3 ยคุด้วยกนัคือ 

 1.ยุคที่ใช้คนกับกระดาษแผ่นหน่ึง 

 2.ยุคที่ใช้เคร่ืองอ่านบาร์โค๊ตกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Pc เคร่ืองหน่ึง 

 3.ยุคที่ใช้ Smart Phone เคร่ืองเดียว 

# ยคุแรก ซึง่ในแตล่ะยคุสมยันัน้แนวทางปฎิบติัก็จะแตกตา่งกนัออกไป ถ้าโบราณก็ต้องช้า ๆ ได้งานน้อย เสยีเวลา

หนอ่ย ยคุแรกเลยก็ต้องใช้คนถือกระดาษแผน่ไปตรวจสอบสภาพแล้วก็ต๊ิก ๆ มาวา่อะไรเสยี อะไรใช้งานได้ ก็ต้องใช้ทัง้คน

และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการจดัเก็บข้อมลูเพื่อประมวณผลแทน เก็บข้อมลูมาแล้วก็ปอ้นเข้าใน Excel เพื่อให้ Excel 

เก็บและค านวณจ านวณออกมาให้วา่ยอดของดีใช้งานได้เท่าไร ของเสยีต้องสง่ซอ่มเทา่ไร การท างานก็จะมีข้อจ ากดัทัง้การ

น าเข้าและการน าเสนอข้อมลู น าเข้าข้อมลูได้คนเดียว และรายงานก็ดไูด้คนเดียว ไม่สามารถแชร์แล้วดไูด้หลายคน 

 

# ยคุท่ีสอง ยคุนีก็้จะมีการพฒันาขึน้มาหนอ่ย เร่ิมมีเคร่ืองอ่านบาร์โค๊ด โดยการเช่ือมตอ่สายเข้ากบัเคร่ือง

คอมพิวเตอร์เพื่อน าเข้าข้อมลูจากการคีย์บอร์ดแทนแตก็่มีข้อเสยีคือเราไม่สามารถยกคอมพิวเตอร์พร้อมเคร่ืองอ่าน

บาร์โค๊ตไปอ่านข้อมลูได้ทกุท่ีแบบสะดวก ๆๆ เชน่จะอ่านบาร์โค๊ตท่ีติดบนโต๊ะท างานเพื่อเอารหสัพสัดจุากบาร์โค๊ตได้

สะดวก จะยกไปทัง้สองอยา่งก็ใช่ไม่ ไม่สะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นัน้คือการน าเข้าสมยัท่ีเรายงัใช้งาน บาร์โค๊ดกบัคอมพิวเตอร์ แตก็่ยงัไม่สะดวกเทา่ไร ยงัมาอีกยคุท่ีมีการไม่ ใช้สาย 

usb เช่ือมตอ่แล้วใช้เป็น wifi แทน  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คุณสมบัติหลกั : 

 

1. พืน้ท่ีจดัเก็บข้อมลูขนาดใหญ่ไมเ่กิน 100000 บาร์โค้ด 

2. ฟังก์ชนัการสง่แบบไร้สายโดยอตัโนมตัแิบบออฟไลน์สแกน 

3. รวดเร็วและถกูต้อง 433Mhz แบบไร้สายสองทางการรับรองการสง่ 

จอแสดงผลข้อมลูการด าเนินงานท่ีง่ายและรวดเร็ว 

5. ข้อมลูจะได้รับการบนัทึกโดยอตัโนมตัแิละจะไมส่ญูหายหลงัจากปิดเคร่ือง 

6. จดัการบาร์โค้ดได้อย่างง่ายดาย 

 
จะอยา่งไรก็ยงัมีข้อจ ากดัหลายอยา่งเช่นอ่าน บาร์โค้ดได้สงูสดุขนาดเทา่ไร และยากสดุคือเรืองการน าออกและน าเข้าข้อมลู
จากเคร่ืองอ่านชนิดนีข้ึน้ไปยงัฐานข้อมลูหลกั เพื่อการน าไปประมวลผลตอ่ก็เป็นขัน้ตอนท่ียุง่ยาก ซึง่สว่นมากเราจะท างาน

กนัเป็นลกัษณะ Bat File อยูดี่ 1 เคร่ืองตอ่ 1 file ดงันัน้ก็จะไม่สะดวก เสยีทัง้เงิน เสยีทัง้เวลา พิจารณาดแูล้วไม่ตา่ง

อะไรกบัการท่ีเรายงัอยูใ่นยคุใช้แผน่ดิสเกต ท่ีเป็นแบบ Floppy Disk ท่ีธนาคารทกุสาขาต้องตดัยอดกนัทกุช่วงเย็นของ
ทกุสาขา ก็จะเป็นการท างานท่ียุง่ยากหลายขัน้ตอน นัน้หมายถึงเราต้องท าอะไรบ้าง 

o จดัหาเคร่ืองอ่านบาร์โค๊ดด้วยเงินงบประมาณ 

o ใช้เคร่ืองอ่านบาร์โค๊ดแล้วเก็บลงใน File.Transection หรือเป็น File.txt  

o เขียนโปรแกรมน าเขาไฟล์ File.Transection หรือเป็น File.txt  

o ซึง่ก็ท าให้เสยีทัง้เงินและเวลาในการน าเข้าข้อมลูหลายขัน้ตอน  

# ยคุท่ีสาม คือยคุของ Smart Phone + QrCode + 5G นัน้คือยคุปัจจุบนัท่ีเราอยูนี่แ้หละ 

 Smart Phone ใครก็มีได้ ราคาไม่แพง ทกุคนมีใช้ 

 Smart Phone มี Appliction ท่ีสามารถอ่าน QrCode  ได้นัน้คือข้อดี ไม่ต้องซือ้เคร่ืองอ่านบาร์โค้ต

เหมือนเม่ือก่อน 



 การเช่ือมตอ่ Network ไปท่ี 5G แล้ว เม่ือการเช่ือมตอ่ข้อมลูมายงั Web Server ได้อยา่งสะดวกการท่ีเรา

จะถือ Smart Phone ไปหาพสัดหุรือสนิทรัพย์ท่ีเรามีการติด QrCode ไว้แล้ว เพื่อตรวจสอบสภาพวา่ดียงัใช้

งานได้อยู ่หรือ ไม่สามารถใช้งานได้ก็ไม่ใช่เป็นเร่ืองยากแล้ว 

 การพฒันา Application ให้สามารถอ่าน QrCode รหสัเดียวกนัให้ดไูด้ทัง้ทะเบียนของสนิทรัพย์นัน้ๆ และ

การอ่านเพื่อตรวจสภาพสนิทรัพย์หรือพสัดก็ุไม่ใช่การเป็นการยากตอ่ไป นัน้คือการวิจยัและพฒันานวตักรรมใหม่

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีเราได้คิดและมีเปา้หมายร่วมกนัมาเป็นเวลาหลายปีแล้วแตก็่ยังไม่ได้ท า ดงันัน้ก็

เป็นโอกาสท่ีดีท่ีเราได้มีการพฒันาระบบฐานข้อมลูสนิทรัพย์ สปกษ. Version 1.4/2561 ไว้แล้วซึง่สามารถ

ท างานแบบ Realtime Online 24 ชม.ก็จะเป็นการตอ่ยอดเป็น Version 1.5/2564 และถือเป็น

นวตักรรมต้นแบบของกระทรวงเราเลยท่ีเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อด ี(แนวทางการแก้ไข) 

 ประหยดัเงินงบประมาณในการจดัหาจดัซือ้เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด  

 รัฐไม่ต้องเสยีเวลาจดัหาเคร่ืองอ่านบาร์โค้ดแบบเดิม 

 ไม่ต้องเสยีเงินคา่บ ารุงรักษาเคร่ืองอ่านบาร์โค้ดแบบเดิม 

 ประหยดังบประมาณเพราะเม่ือเราใช้เคร่ือง Smart Phone ซึง่ทกุคนมีอยูแ่ล้วแทนการใช้บาร์โค้ด 

 ไม่ต้องมีคา่บ ารุงรักษาเพราะเจ้าหน้าท่ีทกุคนก็มี Smart Phone อยูแ่ล้ว 

 สะดวกในการน าเข้าข้อมลูการตรวจสภาพพสัดเุพียงท่านน าเอาเคร่ือง Smart Phone ไปอา่น 

QrCode ท่ีติดอยูก่บัพสัดนุัน้ ๆ อยูแ่ล้ว 

 ไม่ต้องขนพสัดมุาท่ีโต๊ะคอมท่ีมีเคร่ืองบาร์โค้ดเพื่ออ่านและน าเข้ารหสับาร์โค้ด 

 ไม่ต้องเขียนโปรแกรมน าเข้าข้อมลูท่ีเป็น Bat file จากเคร่ือง Device แตล่ะตวั 



 การท างานของ Smart Phone จะท างานแบบ Realtime กบั Web Server ได้โดยตรง 

 ในขณะใช้งานตวัเคร่ือง Smart Phone ของทา่นต้องสามารถเช่ือมตอ่ Internet ได้เสมอ 

 ใน 1 Qrcode เราสามารถเขียน Application สัง่ให้ท างานได้ใน 2 Mode คือจะให้แสดง

ทะเบียนสนิทรัพย์หรือไปอ่านคา่ตรวจสอบสภาพพสัดคุรุภณัฑ์ 

 ไม่มีคา่ใช้จ่ายอะไรตอ่ไป และใช้งานได้ตลอดไปตราบใดท่ีเคร่ือง Smart Phone ไม่พงั 

 ระบบสามารถตรวจสอบได้วา่ใครบ้างท่ีน าเข้าข้อมลูการตรวจสอบสภาพครุภณัฑ์ประจ าปี Event Log 

แยกตา่งหากจาก Event Log Login ปกติ 


