
 

 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล  

 สํานักงานตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานที่ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในจะทํา
หนาที่ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหมดวยการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห ประเมิน ใหคําปรึกษา ใหขอมูลและขอเสนอแนะ เพื่อสนับสนุน
ผูปฏิบัติงานทุกระดับขององคกรสามารถปฏิบัติหนาที่และดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนเครื่องมือหรือกลไกที่สําคัญของฝายบริหาร 
ในการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรวมถึง
สนับสนุนใหมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใตคาใชจายที่เหมาะสม ทั้งในดานการเงิน
และการบริหารงาน   เพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และสามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใชในการบริหารงานได
อยางมีประสิทธิภาพชวยใหเกิดมูลคาเพิ่มและความสําเร็จแกองคกร  ผลการดําเนินงานตรวจสอบ
ภายในจะอยูในรูปของรายงานผลที่มีประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหาร 

กระบวนการดําเนินงานในดานการตรวจสอบภายในของสํานักงานตรวจสอบภายใน
เปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตองดําเนินการอยาง
เปนขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบที่สําคัญ คือ การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ และการจัดทํารายงานและติดตามผล  เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงาน
ตรวจสอบไดอยางมั่นใจและไดผลงานที่มีคุณภาพจะทําการรวบรวม วิเคราะห ประเมิน และบันทึก
ขอมูลใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว  จาก
ภาระหนาที่งานดังกลาวมีพื้นฐานจากขอมูลตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ปจจุบันการทํางานมีการจัดทําและเก็บ
ขอมูลการตรวจสอบภายในในลักษณะของเอกสารและพิมพขอมูลเปนไฟลโดยใชโปรแกรม
ไมโครซอฟทออฟฟต ซ่ึงการจัดเก็บเอกสารไมเปนระบบระเบียบ ทําใหการคนหาขอมูลลาชาและ
เกิดขอผิดพลาดไดงาย เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาวและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ผู
ทําการคนควาจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการตรวจสอบภายในของ
สํานักงานตรวจสอบภายในขึ้นมา เพื่อที่จะนํามาชวยใหการทํางานดานการตรวจสอบภายใน ในการ
จัดทําเอกสาร การบันทึกขอมูล การรายงานผลใหมีความถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว และเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน  ซ่ึงระบบนี้จะชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานใหสามารถใชงาน
รวมกันไดไมวาจะปฏิบัติงานอยูที่ใด 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการตรวจสอบภายใน ของสํานักงานตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา  

1.3.1 ไดระบบสารสนเทศสําหรับการตรวจสอบภายใน ของสํานักงานตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1.3.2 ผูตรวจสอบภายในไดนําระบบสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือ นําขอมูลที่ไดมาใช
ประกอบการพิจารณาในปถัดไป 

1.3.3 เปนแนวทางใหมีการพฒันาระบบในอนาคตของสํานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
1.4  แผนดําเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 

1.4.1 แผนการดําเนินการ 
(1) ศึกษารูปแบบกระบวนการทํางานดานการตรวจสอบภายใน ของสํานักงาน

ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(2) ศึกษารูปแบบและโครงสรางระบบฐานขอมูลระบบงบประมาณ พสัดุ การเงิน และ

บัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(3) ศึกษาความตองการใชระบบ ทั้งสวนรายงาน การเกบ็รวบรวม การนําไปใช และ

สวนขอมูลที่ตองการวิเคราะห 
(4) ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสาํหรับการตรวจสอบภายใน 
(5) ทําการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการตรวจสอบภายใน 
(6) ติดตั้งและทดสอบการทํางานในสวนตาง ๆ หากพบขอผิดพลาดดําเนินการแกไข 
(7) ประเมินการใชงานระบบสารสนเทศสําหรับการตรวจสอบภายใน 
(8) จัดทําเอกสารประกอบ และคูมือการใชงาน 
(9) นําเสนอรายงานคนควาแบบอิสระและสงรายงานการคนควาแบบอสิระ 

1.4.2 ขอบเขตการศึกษา 
1.4.2.1 วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการตรวจสอบภาย 

ใน ตามขั้นตอนของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
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(1) จัดทําระบบการวางแผนตรวจสอบและการปฏิบัติงาน  
กอนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริงใหมีการบันทึกและจัดเก็บขอมูลวาทําการ

ตรวจสอบเรื่องใด ดวยวัตถุประสงคอะไร ขอบเขตประเด็นที่จะตรวจสอบเรื่องใด ปริมาณงานที่จะ
ทําการทดสอบเทาใด กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานอยางไร ที่หนวยรับตรวจใด ณ เวลาไหน ใช
เวลาตรวจสอบเทาไร จํานวนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบเทาใด โดยแสดงขอมูลรายละเอียดของ
แผนการตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) และวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อ
ชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน และใหผูปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามแนวทางที่ไดกําหนดไว สามารถนําขอมูลที่ไดมาใชประโยชนในการ
ดําเนินการในขั้นตอนการปฏิบัติงานตอไป   

(2) จัดทําระบบการปฏิบัติงาน  
หลังจากการจัดทําแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว   กอนเริ่ม

ปฏิบัติงานตรวจสอบผูตรวจสอบภายในตองทําการบันทึกและจัดเก็บขอมูลการจัดทําตารางการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรายละเอียดของงานตรวจสอบ กําหนดวันและระยะเวลาที่ใชในการ
ตรวจสอบแตและงานหรือกิจกรรม  แกไขเพิ่มเติมแนวการตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบ  
คนหา คัดกรองขอมูล และจัดพิมพเอกสารเกี่ยวกับขอมูลอางอิงที่จําเปนตองใชในการตรวจสอบ 
โดยแสดงขอมูลรายละเอียดในรูปแบบกระดาษทําการ (Working Papers) เพื่อใชประกอบในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบผูตรวจสอบภายในเลือกใชวิธีการ
ตรวจและเทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique) ทําการรวบรวมขอมูลและหลักฐานการ
ตรวจสอบ (Audit Evidence) การเขาสังเกตการณปฏิบัติงาน เพื่อหาขอสรุปของการปฏิบัติงานนั้น 
ๆ โดยทําการบันทึกและจัดเก็บขอมูลผลการตรวจสอบ  สอบทาน ทดสอบรายการเอกสาร 
ตรวจสอบเชิงวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลที่เปนตัวเลข   และแสดงผลการตรวจสอบในกระดาษ
ทําการสรุปผลขอตรวจพบ เมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบภายในของหนวยรับตรวจแลว ผูตรวจสอบ
ภายในทําการสอบทานคัดกรองขอมูลเอกสารกระดาษทําการ (Working Papers) หลักฐานที่
รวบรวมไวจากการตรวจสอบ และขอสรุปสิ่งที่ตรวจพบ (Audit Finding) เพื่อมาจัดทํารายงานผล
การตรวจสอบตอไป 

(3) จัดทําระบบการรายงานและติดตามผล  
เปนการบันทึกขอมูลเพื่อจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบให

ผูบริหารทราบถึงวัตถุประสงค ขอบเขต วิธีการปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบขอมูลทั้งหมดทุก
ขั้นตอน สรุปขอบกพรองที่ตรวจพบ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่ผูบริหารควรทราบพรอมขอเสนอแนะใน
การแกไขปรับปรุง เพื่อเสนอผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของพิจารณาสั่งการแกไขปรับปรุงตอไป และให
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มีการเตือนในการรายงานผลแตละครั้ง เมื่อถึงกําหนดเวลาที่ผูบริหารสั่งการใหหนวยรับตรวจ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน  ซ่ึงจะสามารถทราบไดทันทีเมื่อถึงกําหนดเวลา
ที่ตองชี้แจงผลการตรวจสอบใหมหาวิทยาลัยทราบ  ตลอดจนการจัดเก็บเปนขอมูลการออกรายงาน
ตาง ๆ ใหกับผูบริหารตอไป 

1.4.2.2 ขอมูลอางอิงที่ใชในการตรวจสอบที่ทําการรวบรวมจากฐานขอมูลระบบ
งบประมาณ พสัดุ และบัญชกีองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(1) ระบบงานการเงินรับ 
- ขอมูลเกี่ยวกบัการรับเงินประจําวนั ประจาํเดือน  
- ขอมูลสรุปยอดเงินรับประจําวัน ประจําเดือน 

(2) ระบบงานสินทรัพยถาวร 
- ขอมูลรายการสินทรัพยถาวรที่มีการจัดซื้อตามปงบประมาณ 

1.4.2.3 จัดทําสวนการออกรายงาน 
(1) รายงานแผนการตรวจสอบประจําป 
(2) รายงานแผนการปฏิบัติงาน 
(3) ใบมอบหมายการปฏิบัตงิาน 
(4) รายงานผลการตรวจสอบ  
(5) รายงานสรุปผลการดําเนนิงาน (ประจําไตรมาส, ประจําป) 
(6) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน 

1.4.3 วิธีการศึกษา 
1.4.3.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

(1) ศึกษาระบบงานการตรวจสอบภายในปจจุบันของสาํนักงานตรวจสอบ
ภายใน มหาวทิยาลัยเชยีงใหม  

(2) ศึกษาระบบฐานขอมูลระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชกีองทุน 
โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- ระบบงานการเงินรับ 
- ระบบงานสินทรัพยถาวร 

(3) จัดทําสวนจัดเก็บฐานขอมูล 
(4) พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการตรวจสอบภายใน 

- การจัดการขอมูลหลัก 
- สิทธิการใชระบบ 
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- ระบบการวางแผนการตรวจสอบประจําป 
- ระบบแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
- ระบบการติดตามและรายงานผล 
- ระบบการเงนิรับ 
- ระบบสินทรพัยถาวร 

(5) จัดทําสวนติดตอผูตรวจสอบภายในเพือ่ออกรายงานตางๆ ตามที่ผูตรวจ 
สอบภายในตองการใชเพื่อการตัดสินใจในการบริหารและจัดการ 
 
1.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

(1) เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการพัฒนาระบบ 
• หนวยประมวลผลกลาง (CPU) Pentium (R) processor 1.70 GHz. 
• หนวยความจําหลัก (RAM) 768 MBytes. 
• หนวยความจําสํารอง (HARD DISK) 80 GB. 
• LANCARD 10/100 Mbps. 

 (2) โปรแกรมที่ใชในการพฒันาระบบ 
• โปรแกรม Microsoft Windows 2000 Server 
• โปรแกรม Apache Web Server เวอรช่ัน 2.2.4 
• โปรแกรม MySQL Database เวอรช่ัน 5.0.45 
• โปรแกรม PHP Script Language เวอรช่ัน 5.2.3 
• โปรแกรม PHPMyAdmin Database Manager เวอรช่ัน 2.10.2 
• โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 

 
1.6 นิยามศัพท 

การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพยสิน การบริหารงาน
ดานอื่น ๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะหประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของสวนราชการ รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 

ผูตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) หมายถึง ผูตรวจสอบภายในระดับกรม และผูตรวจ
สอบภายในระดับกระทรวง 

หนวยรับตรวจ หมายถึง หนวยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสวนราชการ 
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หลักฐานการตรวจสอบ (Audit Evidence) หมายถึง เอกสาร ขอมูล หรือขอเท็จจริงตาง ๆ ที่
ผูตรวจสอบภายในไดจากการใชเทคนิคและวิธีการตาง ๆ ในการรวบรวมขึ้นระหวางทําการ
ตรวจสอบรวมถึง หลักฐานที่ขอเพิ่มเติมเพื่อใชขอมูลในการสนับสนุนความเห็นเกี่ยวกับขอสรุป
หรือขอตรวจพบในการพิสูจนวาสิ่งที่ไดตรวจพบนั้น มีความถูกตองนาเชื่อไดมากนอยเพียงใด 

กระดาษทําการ (Working Papers) คือ เอกสารที่ผูตรวจสอบภายในจัดทําขึ้นในระหวางการ
ตรวจสอบเพื่อบันทึกรายละเอียดการทํางาน ซ่ึงประกอบดวยขอมูลตาง ๆ ที่ใชในการตรวจสอบ 
ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ขอมูลจากการประเมินและวิเคราะห และผลสรุปของการ
ตรวจสอบเพื่อใชเปนแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ 
หมายถึง ระบบบัญชีใหมที่มีการทํางานในเชิงบริหารไดมากขึ้น โดยมีมิติที่จะมองมิติตางๆ ได
ชัดเจน โดยการออกแบบระบบงบประมาณ จะจัดวางเปนลักษณะ 3 มิติ ประกอบดวย 

มิติแรก คือ มิติหนวยงาน มีการแยกการทํางานของหนวยงานแตละหนวยงานออกจากกัน
อยางชัดเจน เพื่อสะทอนใหเห็นการทํางานของแตละหนวยงานวาไดดําเนินการใชจายงบประมาณ
ไปเทาไหร และงบประมาณคงเหลือเทาไหร เพื่อเปนขอมูลในการบริการเบิกจายครั้งตอไป 

มิติที่สอง คือ มิติแผนงาน การทํางานของแตละหนวยงานตองมีแผนที่ชัดเจน และกําหนด
ไวกอน ภายในแผนงานอาจมีโครงการ ดังนั้น มิตินี้จึงมองที่ประสิทธิผลของแผนงานไดและ
สามารถควบคุมใหเปนไปตามแผนได 

มิติที่สาม คือ มิติกองทุน เปรียบเทียบเสมือนกองเงินที่แยกออกเปนกองๆ แตละกองมี
กฎเกณฑการรับ จายอยางชัดเจน แสดงถึงการใชเงินของหนวยงานใด มีระบบงบประมาณและ
วัตถุประสงคของกองทุนที่ชัดเจน 

โดยใชเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ หรือเกณฑสิทธิ หรือเกณฑคงคาง (Accrual 
basis) หมายถึง หลักเกณฑทางบัญชีที่ใชรับรูรายการและเหตุการณเมื่อเกิดขึ้น มิใชรับรูเมื่อมีการรับ 
หรือจายเงินสด ซ่ึงทําใหรายการและเหตุการณตางๆ ไดรับการบันทึกบัญชีและแสดงในงบการเงิน
ภายในงวดที่เกี่ยวของกับการเกิดรายการและเหตุการณนั้น ๆ โดยในทางการบัญชี การรับรูรายการ
เมื่อเกิดขึ้น เปนการบันทึกสินทรัพย หนี้สิน สวนทุน และรายได - คาใชจาย  

การตรวจสอบผานคอมพิวเตอร (Auditing through the Computer) หมายถึง การตรวจสอบ
ที่ผูตรวจสอบภายในใหความสนใจตอการประมวลผลขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรม
คําสั่งงาน (Process) มากกวาขอมูลปอนเขา (Input) และขอมูลผลลัพธ (Output) ที่ไดจากการ
ประมวลผลนั้น  
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ขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จจริงหรือขาวสารของเหตุการณ และรายการที่เกิดขึ้นโดยยัง
ไมมีการประมวลผล วิเคราะห หรือแปลความหมาย รูปแบบของขอมูลในปจจุบันรวมถึงขอมูลใน
ส่ือมัลติมิเดียทั้งที่เปนขอความ (Text) ภาพ (Image) และเสียง (Voice) 

ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง ระบบที่ทําหนาที่ในการรวบรวมขอมูล 
เพื่อนํามาประมวลผล วิเคราะห เพื่อสรางสารสนเทศสําหรับวัตถุประสงคเฉพาะดาน และนําเสนอ
สารสนเทศใหกับผูที่ตองการซึ่งตองเปนผูที่มีสิทธิไดรับสารสนเทศ  รวมทั้งการจัดเก็บบันทึกขอมูล
ที่นําเขาสูระบบไวเพื่อการใชงานในอนาคต  การดําเนินการของระบบสารสนเทศจะเปนไปตาม
หลักการของระบบ 

อินทราเน็ต (Intranet) หมายถึง เครือขายอินเทอรเน็ตที่หนวยงานนั้น ๆ นํามาใชและมีการ
กําหนดสิทธิในการเขาถึงเครือขายเพื่อการทํางานการแลกเปลี่ยนขอมูลแตเฉพาะบุคลากรของ
หนวยงานเทานั้น ผูใชงานจะตองแสดงตนและพิสูจนตนเองวาเปนผูมีสิทธิเขาถึงเครือขายกอนการ
เขาใชงาน  เทคนิคที่นิยมใชบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อแสดงตนและพิสูจนตนเองไดแกการระบุ
ช่ือหรือรหัสผูใช (Username หรือ User ID) และรหัสผาน (Password) 

MySQL  เปนโปรแกรมฐานขอมูลที่ใชจัดเก็บขอมูลโปรแกรมหนึ่ง ทํางานในลักษณะ  
Client Server ทํางานบนระบบ Telnet บน Linux Redhat หรือ Unix System และบน Win32 ทั่วไป
บนระบบเครือขาย Internet & Intranet  และยังสามารถเรียกใชบน Web Browser ไดกรณี
ใช  language  เปน  Interface  ในการเชื่อม  language   ที่ใชเปน  Interface  เชน  PHP Perl C      
C++ ฯ  MySQL เปนฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database Management System) RDBMS 
คือ สามารถทํางานกับตารางขอมูลหลายตารางพรอมๆ กัน โดยสามารถแสดงความสัมพันธของ
ตารางเหลานั้นดวย field  ที่ใชรวมกัน 

PHP เปนภาษาจําพวก scripting language  คําสั่งตาง ๆ จะเก็บอยูในไฟลที่เรียกวาสคริปต 
(script)  และเวลาใชงานตองอาศัยตัวแปลชุดคําสั่ง  ตัวอยางของภาษาสคริปก็เชน JavaScript, Perl 
เปนตน ลักษณะของ PHP ที่แตกตางจากภาษาสคริปตแบบอื่น ๆ คือ PHP ไดรับการพัฒนาและ
ออกแบบมา เพื่อใชงานในการสรางเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแกไขเนื้อหา
ไดโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกลาววา PHP เปนภาษาที่เรียกวา server-side หรือ HTML-embedded 
scripting language เปนเครื่องมือที่สําคัญชนิดหนึ่งที่ชวยใหเราสามารถสรางเอกสารแบบ Dynamic 
HTML ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีลูกเลนมากขึ้น  
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1.7 สถานที่ท่ีใชในการดําเนนิการศึกษาและรวบรวมขอมูล   
1) สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
2) โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ และบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย 

ลักษณะ 3 มิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3) สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
4) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 


