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บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาอิสระ การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการตรวจสอบภายในของ
สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
สําหรับการตรวจสอบภายในของสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

วิธีการดําเนินการศึกษา ประกอบดวย การศึกษาระบบงานเดิมและรวบรวมขอมูล วิเคราะห
และออกแบบระบบฐานขอมูล และพัฒนาโปรแกรมตามการวิเคราะหและที่ไดออกแบบไว 

ระบบสารสนเทศสําหรับการตรวจสอบภายในของสํานักงานตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการวินโดวส เอ็กซพี และระบบเครือขายเว็บแอพ
พลิเคชัน โดยใชโปรแกรม พี เอช พี ในการเขียนเว็บแอพพลิเคชัน และใชโปรแกรม มาย เอส คิว 
แอล เปนเครื่องมือจัดการฐานขอมูล 

ผลการทดสอบและประเมินความพึงพอใจของการใชงานระบบ จากผูใชจํานวน 9 ราย 
ประกอบดวย ผูบริหาร 1 คน และผูตรวจสอบภายใน 8 คน สรุปไดวา ผูใชระบบมีความพึงพอใจ
เฉลี่ยอยูในระดับดี ไดแก ความสะดวกในการใชงานระบบ ระบบชวยลดขั้นตอนการทํางานและลด
ระยะเวลาการทํางาน ระบบที่พัฒนาขึ้นใชงานงาย การประมวลผลขอมูลมีความถูกตองและรายงาน
ใหขอมูลที่สมบูรณ ผูใชไดสารสนเทศตรงกับความตองการ และสามารถใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาระบบเพื่อใชกับสวนงานอื่นๆ ไดตอไปในอนาคต 
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ABSTRACT 

 
 The purpose of this independent study “Development of an Information System for 
Internal Auditing at the Office of Internal Audit, Chiang Mai University” is to develop 
Information System for Internal Auditing at the Office of Internal Audit, Chiang Mai University. 
 Research methodology consisted of learning original system, collecting of data, 
analyzing system and designing database system and finally developing the program according to 
the analysis result and the prepared design.  
 The development of an Information System for Internal Auditing at the Office of Internal 
Audit, Chiang Mai University was developed by the Windows XP operating system. The PHP 
program was used as a supplement or an additional tool and the MySQL program was applied as 
a tool for the database management. 

The result of this study was evaluated from actual usage by 9 users, consisting of 1 
administrator and 8 internal auditors. The result showed that the average of efficient level in 
actual usage of system was good. We concluded that the system was convenient, accurate, 
productivity and satisfaction. Its also support the objectives of this study. In addition, the system 
could improve working performance by reduce working process and time, also the database 
system can be the development of other sections in the next time. 


