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บทคัดย่อ   
           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
สินทรัพย์ด้วย Open source และ Microsoft Power BI Desktop ให้มีกระบวนการบันทึก ตรวจสอบ รายงาน
ข้อมูลสินทรัพย์ รายการซ่อมบ ารุง การเบิกจ่ายและคืนที่สะดวก รวดเร็ว และมีการเก็บข้อมูลของสินทรัพย์แม่นย า
มากขึ้นแทนการเขียนเบิกจ่ายสินทรัพย์ที่จะมีความล่าช้าในการตรวจสอบ และการสูญหายของเอกสารส าหรับการ
เบิกจ่ายครุภัณฑ์ในแต่ละครั้ง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ใช้ซอฟต์แวร์
ฟรี  ได้แก่  Snipe-IT ซึ่ ง เป็น Web Application ประเภท Asset Management Tool บันทึกข้อมูล  และใช้  
Microsoft Power BI Desktop จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และสร้างรายงานท่ีน่าสนใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจและ
การพิจารณาของผู้บริหาร ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบที่มีต่อระบบงานนี้โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม ความสามารถของระบบในการน าไปใช้ประโยชน์  และระบบงานนี้ช่วยให้การ
เก็บข้อมูลและการเบิกจ่ายสินทรัพย์เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากขึ้น 
  

ค าส าคัญ: ระบบจัดการสินทรัพย์, ระบบบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ 

  
ABSTRACT  
 The purpose of this study was to analyze, design and develop a Asset 
Management System by Open source software and Microsoft Power BI Desktop. This is for data 
record, check data, data report, preventive maintenance report  to enhance the system to be 
easier for use, faster, and increase the accuracy for the data collection of the assets; replacing the 
manual (paper) request for the assets which could slow down the auditing process and increase 
the chance of loss of documentation for each request/disbursement. Academic Resources and 
Information Technology Center in Yala Rajabhat University used the Snipe-IT Application (Free open 

mailto:jarunee.kar@yru.ac.th


การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 

source software)  which is Web Application for IT asset management to record data and Microsoft 
Power BI Desktop to store data and create interesting reports for executive to decision and 
consideration. The research findings show that administrators can easily manage product data 
information, such as assets disbursement, summary of assets request report. User satisfaction 
towards the system was in general at a high level. In conclusion, this system is very beneficial to 
the users for data management and the assets disbursement process. 

 
Keyword: Assets Management System, Information Management System, Snipe-IT, Microsoft    

                Power BI Desktop 

 
บทน า 
 กระบวนการบันทึก ตรวจสอบ รายงานข้อมูลครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ การบันทึกการซ่อม
บ ารุง การเบิกจ่ายและคืนสินทรัพย์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ผ่าน
มา ได้บันทึกในรูปแบบของกระดาษและจัดเก็บไว้หลายที่ และการบันทึกข้อมูลในรูปแบบกระดาษมีข้อมูลไม่
ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน เมื่อมีการตรวจสอบการใช้งาน หรือรายงานข้อมูลครุภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ เจ้าหน้าท่ีที่
ดูแลงานพัสดุต้องรวบรวมเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จึงท าให้เสียเวลาในการตรวจสอบ รวบรวม
ข้อมูล และรายงานข้อมูลไม่ครบถ้วน 
       ต่อมามีการปรับเปลี่ยนกระบวนการบันทึกข้อมูลจากการบันทึกข้อมูลในรูปแบบกระดาษเป็น
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ ก็ยังพบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลใน
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไว้หลายไฟล์ เก็บไฟล์ไว้หลายที่ และการบันทึกข้อมูลในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นรูปแบบ
มาตรฐานเดียวกัน ท าให้ข้อมูลไม่ตรงกัน การตรวจสอบและรายงานข้อมูลใช้เวลานาน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา
ระบบจัดเก็บข้อมูลสินทรัพย์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้สามารถ
จัดเก็บข้อมูลสินทรัพย์และมีประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลมากขึ้น จึงน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
ท างาน เพี่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งท าให้การบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค ์
 วิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ด้วย Snipe-IT Application 
(Open Source) และ Microsoft Power BI Desktop 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยของระบบบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ด้วย Snipe-IT Application 
(Open Source) และ Microsoft Power BI Desktop ผู้วิจัยจะท าการศึกษาปัญหาและความต้องการของระบบ
โดยการน าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบ ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
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 1. การศึกษาเบื้องต้น 
 ในการศึกษาเบื้องต้นจะท าการก าหนดปัญหาและความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบ โดย
การศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้พร้อมทั้งท าความเข้าใจกับข้อมูลสินทรัพย์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อน าไปใช้งานจริงในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
กระบวนการ และข้อมูลต่าง ๆ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ 
 2. การก าหนดความต้องการของระบบ 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ด้วย Snipe-IT Application (Open source) 
และ Microsoft Power BI Desktop เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานตามความตอ้งการของผู้ใช้งานในระดับตา่ง 
ๆ ดังนี ้
 2.1 ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการดูแลระบบทั้งหมด สามารถเก็บข้อมูลสินทรัพย์  ข้อมูล
ครุภัณฑ์ ข้อมูลการเบิก และสามารถออกรายงานของการเบิกครุภัณฑ์ 
 2.2 ผู้ใช้งานระบบ (เจ้าหน้าที่) เข้าสู่ระบบด้วยการใช้ช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เข้าสู่ระบบ
การใช้งานได้บางส่วนตามสิทธ์ิของเจ้าหน้าท่ี 
 3. การออกแบบระบบ 
 การออกแบบระบบบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ด้วย Snipe-IT Application (Open source) 
และ Microsoft Power BI Desktop ประกอบด้วย การออกแบบระบบงาน และการออกแบบฐานข้อมูล 
 4. การพัฒนาระบบ ในการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ด้วย Snipe-IT 
Application (Open source) และ Microsoft Power BI Desktop ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี ้
  4.1 ติดตั้งระบบ Snipe-IT Application บนเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ปรับแต่งค่าคอนฟิก
และปรับค าแสดงผลภาษาไทยให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยก าหนดช่ือโดเมนเป็น itam.yru.ac.th และทดสอบ
น าเข้าข้อมูลครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อทดสอบการจัดเก็บและรายงานข้อมูล 
   4.2 สร้างข้อมูลในรูปแบบของ View Table โดยการเลือกข้อมูลที่ต้องการจากฐานข้อมูล 
MySQL ในระบบ Snipe-IT Application รองรับการเชื่อมต่อกับ Microsoft Power BI Desktop  
      4.3 ติดตั้งซอฟต์แวร์ Microsoft Power BI Desktop บนเครื่องลูกข่ายคอมพิวเตอร์ ตั้งค่า
คอนฟิกเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL ของระบบ Snipe-IT Application  
  4.4 สร้างรายงานข้อมูลสนิทรัพย์ และเปรียบเทียบรายงานข้อมูลสินทรัพย์ที่ได้สร้างรายงาน
จากซอฟต์แวร์ Microsoft Power BI Desktop กับรายงานในระบบ Snipe-IT Application เพื่อให้การรายงาน
ข้อมูลสินทรัพย์ตรงกัน  
  จากการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ด้วย Snipe-IT Application (Open 
source) และ Microsoft Power BI Desktop มีการท างานอยู่ 4 ส่วน คือ หน้าจัดการข้อมูลสินทรัพย์ หน้าเบิกจ่าย
สินทรัพย์ หน้าจัดการเจ้าหน้าท่ี และหน้าแสดงผลรายงาน  
  ส่วนท่ี 1 หน้าจัดการข้อมูลสินทรัพย์ ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดของสินทรัพย์ เช่น 
เลขครุภัณฑ์ ยี่ห้อ/รุ่นของสินทรัพย์ ผู้ผลิต ผู้แทนจ าหน่าย วันท่ีซื้อ ราคา เป็นต้น และสามารถเลือกเพิ่มรูปภาพของ
สินทรัพย์ได้ สามารถค้นหาข้อมูลสินทรัพย์ที่ต้องการ ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 หน้าจัดการข้อมลูสินทรพัย์ 
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  ส่วนที่ 2 หน้าเบิกจ่ายสินทรัพย์ สามารถเบิกจ่ายให้กับผู้ใช้ ระบุสถานที่ติดตั้งและ
ทรัพย์สิน ดังภาพท่ี 2 
 

 
 
ภาพที่ 2 หน้าเบิกจ่ายสินทรัพย ์
 
  ส่วนท่ี 3 หน้าจัดการเจ้าหน้าท่ี สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลของผู้ปฏิบัติและผู้ใช้  
ดังภาพที่ 3 
 

 
 
ภาพที่ 3 หน้าจัดการเจา้หน้าท่ี 
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  ส่วนท่ี 4 หน้าแสดงผลรายงาน จะรายงานข้อมูลสินทรัพย์ที่ถูกบันทึกไว้ในระบบ ITAM 
ทั้งหมด ดังภาพท่ี 4 
 

 
 
ภาพที่ 4 หน้าแสดงผลรายงาน 
 
 ปัจจุบันมีข้อมูลรายการสินทรัพย์ของหน่วยงานบันทึกในระบบ ITAM แล้ว มีจ านวน 3,465 
รายการ (ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ก.ค. 2562) 
 ซอฟต์แวร์ Power BI Desktop เป็นชุดเครื่องมือของ Microsoft ใช้งานฟรี มีความสามารถใน
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสร้างกราฟข้อมูล เพื่อจัดท ารายงานข้อมูลสินทรัพย์ให้น่าสนใจ และน าข้อมูล
ที่ได้สร้างจาก Power BI มาใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้บริหารได้ ดังภาพท่ี 5 
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ภาพที่ 5 หน้าการรายงานข้อมลูสนิทรัพย์ด้วย Power BI Desktop 
 
 5. การทดสอบระบบ เมื่อท าการพัฒนาระบบแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบการเข้าใช้งานของ
ระบบ ผลสรุปมีดังนี้ 
 5.1 ระบบ Snipe-IT Application มีความสามารถบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์
ของหน่วยงานได้ 
  5.2 ซอฟต์แวร์ Power BI Desktop มีความสามารถในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และสร้าง
รายงานที่น่าสนใจ และสามารถเช่ือมต่อกับฐานข้อมูล MySQL ของระบบ Snipe-IT Application เพื่อให้แสดง
ข้อมูลแบบ Real time 
  5.3 รายงานข้อมูลสินทรัพย์ที่ได้ออกแบบไว้ด้วยซอฟต์แวร์ Microsoft Power BI Desktop 
สามารถน าไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและพิจารณาของผู้บริหารต่อไป  
  5.4 ปรับปรุงรายงานข้อมูลสินทรัพย์ตามความต้องการของผู้ใช้งานและผู้บริหาร 
 6. แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
บริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ด้วย Snipe-IT Application (Open source) และ Microsoft Power BI Desktop 
ซึ่งจะประเมินความพึงพอใจระบบงานภายหลังจากการที่ได้ทดลอง  
 7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน า
ผลที่ได้เทียบกับ เกณฑ์การประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, น.82-84) ดังนี ้ 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด  
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก  
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด 
 8. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ด้วย Snipe-IT   
             Application (Open Source) และ Microsoft Power BI Desktop 
 

การทดสอบระบบ ผลการทดสอบ
ระบบ 

ระดับความพึงพอใจ 

x S.D. 
1. รูปแบบการใช้งานระบบ ความยาก-ง่าย 4.35 0.48 มาก 

2. กระบวนการท างานของระบบ 4.30 0.62 มาก 

3. ความถูกต้อง แม่นย าของระบบ 4.43 0.50 มาก 

4. ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้งการ 4.48 0.58 มาก 

5. การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไมซ่ับซ้อน 4.43 0.50 มาก 

6. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 4.35 0.56 มาก 

7. ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม 4.48 0.50 มาก 

8. ความเหมาะสมในการใช้งานโปรแกรม 4.35 0.56 มาก 

9. ความสามารถของระบบ ในการน าไปใช้ประโยชน์ 4.48 0.50 มาก 

10. ความพึงพอใจในการใช้งาน 4.57 0.58 มากที่สุด 

โดยภาพรวม 4.42 0.54 มาก 

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 ในอดีตส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้บันทึกข้อมูล
วัสดุครุภัณฑ์ในรูปแบบกระดาษและจัดเก็บไว้หลายที่ ท าให้ประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น การสูญหายของเอกสาร ข้อมูล
ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน ปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาระบบจัดการสินทรัพย์ไอที (itam.yru.ac.th) ด้วย Snipe-
IT Application (Open source) และ Microsoft Power BI Desktop  โดยใช้ Snipe-IT ซึ่งเป็น Web Application 
ประเภท Asset Management Tool บันทึกข้อมูล และใช้ Microsoft Power BI Desktop จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล 
และสร้างรายงานที่น่าสนใจ โดยการแสดงข้อมูลเป็นกราฟ เพื่อประกอบการตัดสินใจและการพิจารณาของผู้บริหาร 
เช่น การพิจารณาการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทดแทน การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เป็นต้น 
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบท่ีมีต่อระบบงานนี้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งความพึงพอใจ
ในการใช้งานอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ความสะดวกในการใช้งาน
โปรแกรม ความสามารถของระบบในการน าไปใช้ประโยชน์ และระบบงานนี้ช่วยให้การเก็บข้อมูลและการเบิกจ่าย
สินทรัพย์เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากขึ้น 
 อภิปรายผล  
 ระบบจัดการสินทรัพย์ไอที (itam.yru.ac.th) ด้วย Snipe-IT Application (Open Source) 
เป็นแอปพลิเคชันท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ปัจจุบันระบบ ITAM ได้อัพเดตเป็นเวอร์ชัน 4.7.4) และมีฟังก์ชัน
สนับสนุนการท างานในหน่วยงานได้อย่างเพียงพอ ระบบมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของครุภณัฑ์ 
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ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์ต่างของหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน สามารถบันทึกข้อมูลการเบิกจ่าย-
คืนสินทรัพย์กับผู้ใช้งาน สถานที่ที่ติดตั้ง หรือติดตั้งกับสินทรัพย์อื่น สามารถตรวจสอบและติดตามสินทรัพย์ได้อย่าง
รวดเร็วและสามารถรายงานข้อมูลสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องได้
เป็นอย่างดี จากผลการศึกษางานวิจัยท่ีได้มีการวิเคราะหป์ัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการสินทรัพย์ของส านกั
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบที่มีต่อ
ระบบงานนี้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเป็นระบบท่ีช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมข้อมูลสินทรัพย์และ
บริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ใช้
งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม ความสามารถของระบบในการน าไปใช้
ประโยชน์ เนื่องจากสามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว และช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งระบบนี้ยังช่วย
ให้มีการเก็บข้อมูลและการเบิกจ่ายสินทรัพย์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของสาวิตรี  
ทองประเสริฐ (2549) ที่ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานพัสดุครุภัณฑ์บนเครือข่ายอินทราเน็ต ส าหรับ
บริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบกระดาษ ให้เป็นข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการ
บริหารจัดการข้อมูล และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกื้อกูล ปรีเปรม (2549) ที่ได้พัฒนาระบบครุภัณฑ์และวัสดุผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายเก็บลงฐานข้อมูล ช่วยในการค้นหาข้อมูลและการ
เบิกจ่าย เพื่ออ านวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และลดเวลาการท างาน ส่วนภัทราภรณ์และ
ทัศนีย์ (2558) ได้น าเสนอ ระบบบริหารจัดการคลังวัตถุเพื่องานพิพิธภัณฑ์เพื่อความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบ
เกี่ยวข้อมูลการบริหารการคลังเพื่องานพิพิธภัณฑ์ พบว่า สามารถท างานได้ง่าย ลดข้อผิดพลาดของการท างาน และ
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้  
 ข้อเสนอแนะ 
 จากการพัฒนาระบบจัดการสินทรัพย์ (itam.yru.ac.th) สามารถน ามาให้อยู่ในรูปแบบโมบาย
แอปพลิเคชนั จะสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งข้ึน 
 การน าไปใช้ประโยชน ์
  หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่มีข้อมูลสินทรัพย์จ านวนมาก สามารถน าระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลสินทรัพย์ด้วย Snipe-IT Application (Open source) และ Microsoft Power BI Desktop ไปปรับ
ใช้ได้อย่างง่ายดายและช่วยเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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