
บทท่ี 4 
การออกแบบและพัฒนาระบบ 

 
ในดานการออกแบบและพัฒนาระบบนี้ เปนการกลาวถึงเครื่องมือที่ใชในการออกแบบ

ระบบงาน โดยใชเครื่องมือประกอบดวย แผนผังบริบท (Context Diagram) เปนการออกแบบใน
ระดับแนวคิด (Conceptual Schema Design) แผนผังความสัมพันธระหวางเอ็นทิตี (Entity 
Relationship Model : E-R Model) เปนเครื่องมือแสดงการออกแบบฐานขอมูล (Database Design) 
ทําใหทราบถึงรายละเอียดการดําเนินงานในระบบวาประกอบดวยข้ันตอนใด มีความเกี่ยวของหรือ
สัมพันธกับสิ่งใด พรอมทั้งกลาวถึงการออกแบบหนาจอภาพ โดยอธิบายไดดังนี้ 
 สัญลักษณที่ใชมีความหมาย ดังนี้ 
 

ตาราง 4.1 สัญลักษณและความหมายทีใ่ชในขั้นตอนการวิเคราะหระบบ 
 

เครื่องหมาย ความหมาย ตัวอยาง 

 

การประมวลผล (Process) 
แสดงถึง การกระทํา หรือการ
เปลี่ยนแปลงตวัขอมูล หรือ
สถานะขอมูล 

0

ระบบสารสนเทศสําหรับ
การตรวจสอบภายใน

ของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 

 
 

ตัวแปรภายนอก (External  
Entity) แสดงถึง ส่ิงที่อยูนอก
ระบบแตมี คว ามสํ าคัญกับ
ระบบงานของเรา 

ผูตรวจสอบภายใน

 
 

 
 

ตัวแปรภายนอก (External  
Entity) ที่ มี ก ารแสดงซ้ํ า กั น
หลายแหงในไดอะแกรม ผูตรวจสอบภายใน
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ตาราง 4.1 สัญลักษณและความหมายทีใ่ชในขั้นตอนการวิเคราะหระบบ (ตอ) 
 

เครื่องหมาย ความหมาย ตัวอยาง 

 

หนวยเก็บขอมูล (Data Store) 
ใชเปนสัญลักษณแทนการเก็บ
ขอมูลในแฟมหรือฐานขอมลู  

 

แสดงการไหลหรือการยาย
ตําแหนงของขอมูลจากที่หนึง่
ไปอีกที่หนึ่ง ซ่ึงอาจเปนตัว
แปรภายนอกหรือหนวยเกบ็
ขอมูล 

ขอมูลหนวยงาน
 

 
 
4.1 แผนผังบริบท (Context Diagram) 

แผนผังบริบท คือ การออกแบบในระดับสูงสุดโดยแผนภาพหรือไดอะแกรม จะมีเพียงหนึง่
โปรเซสที่เปนชื่อระบบงาน และมีดาตาโฟลวเชื่อมตอระหวางโปรเซสกับเอ็กซเทอรนัลเอ็นติตี้ โดย
จะไมมีดาตาสโตร จุดประสงคของคอนเท็กซไดอะแกรมนี้ เพื่อแสดงสภาพแวดลอมของระบบ เพื่อ
แสดงใหเห็นวาระบบมีการโตตอบกับเอ็กเทอรนัลเอ็นติตี้ใดบาง 

หลังจากที่ไดทําการวิเคราะหระบบงาน ขั้นตอนถัดไปเปนการออกแบบระบบงานใหม 
โดยไดรวบรวมระบบเปนขั้นตอนการทํางาน ใชแผนผังบริบทแสดงภาพรวมของระบบงานใหม 
และแสดงใหเห็นความสัมพันธของระบบสิ่งแวดลอมที่ เกี่ยวของกับระบบงานใหม รวมทั้ง
เหตุการณที่เกิดขึ้น แลวระบบงานใหมมีการตอบสนองอยางไร ดังแสดงในรูป 4.1 
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ระะบบงบประมาณ พัสดุ
และบัญชีกองทุน

โดยเกณฑพึง-พึงจาย
ลักษณะ3มิติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

0

ผูดูแลระบบ ผูตรวจสอบภายใน

ระบบสารสนเทศสําหรับ
การตรวจสอบภายใน

ของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม- ขอมูลหนวยงาน
- ขอมูลตําแหนง
- ขอมูลผูใช
- ขอมูลสมาชิก
- ขอมูลประเภทหนวยงาน
- ขอมูลการเงินรับ
- ขอมูลสินทรัพยถาวร

- สิทธิการใชงาน
- แผนการตรวจสอบประจําป
- ใบมอบหมายงานการปฏิบัติงาน
- แผนการปฏิบัติงาน
- รายงานผลการตรวจสอบ
- รายงานการเงินรับ
- รายงานสินทรัพยถาวร

- Username/Password
- ขอมูลแผนการตรวจสอบประจําป
- ขอมูลใบมอบหมายงาน
- ขอมูลแผนการปฏิบัติงาน
- ขอมูลการติดตามผลการตรวจสอบ

- ขอมูลหนวยงาน
- ขอมูลตําแหนง
- ขอมูลผูใช
- ขอมูลสมาชิก
- ขอมูลประเภทหนวยงาน
- ขอมูลการเงินรับ
- ขอมูลสินทรัพยถาวร

- ขอมูลการเงินรับ
- ขอมูลสินทรัพยถาวร

 
 

รูป 4.1 แผนผังบริบท ระบบสารสนเทศสําหรับการตรวจสอบภายใน 
ของสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
จากรูป 4.1 แสดงแผนผังบริบทของระบบสารสนเทศสําหรับการตรวจสอบภายใน ของ

สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม สามารถอธิบายไดดังนี้ ระบบไดรับขอมูลตาราง
พื้นฐานของระบบฐานขอมูล พรอมไดรับขอมูลสิทธิ์การใชของผูใชแตละรายจากผูดูแลระบบ 
ระบบจึงจะอนุญาตใหผูใชปอนขอมูลไดแก ขอมูลแผนการตรวจสอบประจําป ขอมูลใบมอบหมาย
งาน ขอมูลแผนการปฏิบัติงาน ขอมูลการติดตามผลการตรวจสอบ รวมทั้งระบบสามารถแสดง
รายงานแผนการตรวจสอบประจําป ใบมอบหมายงานการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงาน รายงาน
ผลการตรวจสอบ รายการการเงินรับ และรายงานสินทรัพยถาวร 
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4.2 แผนผังกระแสขอมูล (Dataflow Diagram) 
แผนภาพกระแสขอมูล คือ แผนภาพกระแสขอมูลที่มีการวิเคราะหแบบในเชิงโครงสราง 

(Structured) ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน แสดงความสัมพันธระหวางโปรเซสกับขอมูล
ที่เกี่ยวของ โดยขอมูลในแผนภาพทําใหทราบวา ขอมูลมาจากที่ไหน ขอมูลจะไปที่ไหน ขอมูลถูก
จัดเก็บที่ใด เกิดเหตุการณใดกับขอมูลในระหวางทาง 

แผนผังกระแสขอมูลเปนแผนผังที่ใชแสดงการไหลของขอมูลในระบบระหวาง
กระบวนการตางๆ จากแผนผังบริบท (รูป 4.1) แผนผังกระแสขอมูลระดับ 0 แสดงใหเห็นการไหล
ของขอมูลในระบบผานกระบวนการทํางานหลักตางๆ ดังแสดงในรูป 4.2 
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ผูดูแลระบบ

D9 department

D21 positions

ขอมูลหนวยงาน

ขอมูลตําแหนง

D22 users
ขอมูลผูใช

D12 member
ขอมูลสมาชิก

1.0

ขอมูลหลัก

ผูตรวจสอบภายใน

3.0

แผนการตรวจสอบ
ประจําป

8.0

การติดตาม
และรายงานผล

5.0

แผนการปฏิบัติงาน

6.0

ระบบการเงินรับ

7.0

ระบบสินทรัพยถาวร

2.0

สิทธิการใชงานระบบ

Username / Password

สิทธิการใช

ขอมูลแผนการตรวจสอบประจําป

รายงานแผนการตรวจสอบประจําป D13 order_detail
รายละเอียดแผนการตรวจประจําป

รายละเอียดแผนการตรวจประจําป

ขอมูลสมาชิก
ขอมูลหนวยงาน

ขอมูลประเภทหนวยงาน

ขอมูลสมาชิก

ขอมูลผูใช

รายงานใบมอบหมายการปฏิบัติงาน

ขอมูลใบมอบหมายงาน

D12 member
ขอมูลสมาชิก

D9 department

D7 data_asset

4.0

การมอบหมาย
การปฏิบัติงาน

D8 data_receipt

ขอมูลตําแหนง

ขอมูลประเภทหนวยงาน D11 department_type

D14 order_head
หัวขอแผนประจําป

หัวขอแผนประจําป

D15 Order_main
ขอมูลแผนการตรวจสอบประจําป

ขอมูลแผนการตรวจสอบประจําป
D16 order_person

ผูท่ีไดรับมอบหมายการตรวจ

ผูที่ไดรับมอบหมายการตรวจ

ขอมูลหนวยงาน

ผูตรวจสอบภายใน

ผูดูแลระบบ

D1 action
ขอมูลใบมอบหมายงาน

D2 action_person
ขอมูลผูท่ีไดรับมอบหมายงาน

ขอมูลใบมอบหมายงาน

ขอมูลการปฏิบัติงาน
D10 department_audit

ขอมูลผูที่ไดรับมอบหมายงาน

ขอมูลการปฏิบัติงาน

D17 plan_department
หนวยงานท่ีตรวจสอบ

D18 plan_detail
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน

หนวยงานที่ตรวจสอบ

หัวขอแผนการปฏิบัติงาน
D19 plan_head

รายละเอียดแผนการปฏิบัตงาน

หัวขอแผนการปฏิบัติงาน

ขอ
มูล

สม
าช
ิก

ขอ
มูล

หน
วย
งา
น

ขอมูลแผนการปฏิบัติงาน
D20 plan_mainขอมูลแผนการปฏิบัติงาน

ขอมูลการติดตามผล
D6 audit_reportขอมูลการติดตามผล

D3 activity
ขอมูลกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

D4 activity_detail

ขอมูลกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

หัวขอขอมูลกิจกรรม
D5 activity_headหัวขอขอมูลกิจกรรม

รายงานแผนการปฏิบัติงาน
ขอมูลแผนการปฏิบัติงาน

ขอมูลการติดตามและรายงานผล

รายงานผลการตรวจสอบ

ขอมูลการเงินรับ
ขอ

มูล
สิน

ทร
ัพย

ถา
วร

ขอมูลการเงินรับ

รา
ยง
าน
กา
รร
ับเ
งิน

ขอมูลสินทรัพยถวาร

รา
ยง
าน
สิน

ทร
ัพย

ถา
วร

- ขอมูลหนวยงาน
- ขอมูลตําแหนง
- ขอมูลผูใช
- ขอมูลสมาชิก
- ขอมูลประเภทหนวยงาน

- ขอมูลหนวยงาน
- ขอมูลตําแหนง
- ขอมูลผูใช
- ขอมูลสมาชิก
- ขอมูลประเภทหนวยงาน

ขอ
มูล

สิน
ทรั

พย
ถา
วร

ขอ
มูล

กา
รเง

ินร
ับ

ไฟลขอมูลระบบบัญชี 3 มิติ *

 
 
* text ไฟลรับจากระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย 
ลักษณะ 3 มิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

 
รูป 4.2 แผนภาพกระแสขอมูล ระดับ 0 ของระบบสารสนเทศสําหรับการตรวจสอบภายใน 

ของสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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จากรูป 4.2 แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับ 0 ของระบบสารสนเทศสําหรับการตรวจสอบ
ภายใน ของสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยสามารถแบงกระบวนการของ
ระบบออกไดทั้งหมด 8 กระบวนการ ดังแสดงในตาราง 4.2 
 

ตาราง 4.2 แสดงกระบวนการของผังการไหลขอมูล ระดับที่ 0 

 

กระบวนการที ่ ช่ือกระบวนการ 

1.0 ขอมูลหลัก 
2.0 สิทธิการใชงานระบบ 

3.0 แผนการตรวจสอบประจําป 
4.0 การมอบหมายการปฏิบัติงาน 
5.0 แผนการปฏิบัติงาน 

6.0 ระบบการเงินรับ 
7.0  ระบบสินทรัพยถาวร 
8.0 การติดตามและรายงานผล 

 
1) กระบวนการ 1.0 ขอมูลหลัก 
เปนกระบวนการที่ผูดูแลระบบทําการเพิ่ม การแกไข การลบขอมูลของตารางพื้นฐาน  และ

ทําการสราง username และ password จัดเก็บลงฐานขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อนําขอมูลที่จัดเก็บไป
ใชในกระบวนการอื่นๆ ตอไป 

2) กระบวนการ 2.0 สิทธิการใชงานระบบ 
เปนกระบวนการการกําหนดสิทธิการใชงานของผูใชระบบ เมื่อผูใชไดรับ username และ 

password สามารถเขาสูระบบ (login ) เมื่อเขาสูระบบผูใชสามารถทําการเพิ่ม การแกไข และการลบ
ขอมูลได  

3) กระบวนการ 3.0 แผนการตรวจสอบประจําป 
เปนกระบวนการที่ผูตรวจสอบภายในที่มีหนาที่บันทึกขอมูล และผูดูแลระบบทําการเพิ่ม 

การแกไข การลบขอมูล ระบบก็จะไปดึงเอาขอมูลจากฐานขอมูลที่เกี่ยวของ แลวนําไปแสดงเปน
รายงาน 
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4) กระบวนการ 4.0 การมอบหมายการปฏบิัติงาน 
เปนกระบวนการที่เกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน หลังจากที่ไดมีการจัดทําแผนการ

ตรวจสอบประจําปเรียบรอยแลว ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในจะเปนผูที่ทําการเพิ่ม 
แกไข การลบขอมูล ระบบก็จะไปดึงเอาขอมูลจากฐานขอมูลที่เกี่ยวของ แลวนําไปแสดงเปน
รายงาน 

5) กระบวนการ 5.0 แผนการปฏิบัติงาน 
เปนกระบวนการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หลังจากที่ผูตรวจสอบภายในไดรับใบมอบหมาย

การปฏิบัติงานจากผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน มาทําการเพิ่ม แกไข การลบขอมูล 
ระบบก็จะไปดึงเอาขอมูลจากฐานขอมูลที่เกี่ยวของ แลวนําไปแสดงเปนรายงาน 

6) กระบวนการที่ 6.0 กระบวนการระบบการเงินรับ และกระบวนการที ่7.0 กระบวนการ
ระบบสินทรัพยถาวร 

เปนกระบวนการที่ผูใชงานจะทําการดึงไฟลขอมูลออก (Export) จากระบบงบประมาณ 
พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ซ่ึง
ไฟลที่ไดรับจะเปนไฟลนามสกุล .xls จากนั้นผูดูแลระบบจะนําไฟลขอมูลดังกลาวมาแปลงเปนไฟล
นามสกุล .csv และนําไฟลขอมูลที่แปลงเรียบรอยแลวนําขอมูลเขา (Import) ระบบสารสนเทศ
สําหรับการตรวจสอบภายในผานโปรแกรม PHPMyAdmin Database Manager มาทําการจัดเก็บไว
ในฐานขอมูล cmuaudit ซ่ึงผูตรวจสอบภายในจะนําขอมูลมาทําการตรวจสอบรายการจากการเรียก
ขอมูลจากระบบ เพื่อทําการตรวจสอบโดยการบันทึก แกไข ลบขอมูล และออกรายงาน 

7) กระบวนการที่ 8.0 กระบวนการการติดตามและรายงาน 
เปนกระบวนการที่ผูตรวจสอบภายในจะทําการบันทึกเพิ่ม แกไข ลบขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

D9 department

D21 positions
ขอมูลหนวยงาน
ขอมูลตําแหนง

D22 users

ขอมูลผูใช

ขอมูลสมาชิก

1.1

ดูแลขอมูลหลัก

1.2

สิทธิ์การใช

Username / Password

สิทธ์ิการใช

ขอมูลประเภทหนวยงาน

ขอมูลสมาชิก

ขอมูลผูใช

ขอมูลตําแหนง

ขอมูลประเภทหนวยงาน D11 department_type
- ขอมูลหนวยงาน
- ขอมูลตําแหนง
- ขอมูลผูใช
- ขอมูลสมาชิก
- ขอมูลประเภทหนวยงาน

D12 member

ขอมูลหนวยงาน

 
 

รูป 4.3 แผนภาพผังการไหลของขอมูล ระดับ 1 กระบวนการที่ 1.0 ขอมูลหลัก 
 

จากรูป 4.3 แสดงกระบวนการขอมูลหลัก เปนการบันทึกขอมูลหลัก (ขอมูลหนวยงาน
ขอมูลตําแหนง ขอมูลผูใช ขอมูลสมาชิก ขอมูลประเภทหนวยงาน) ทําการเพิ่ม การแกไข การลบ
ขอมูล และกําหนดสิทธิ์การใชของผูใชระบบ สราง username และ password ใหมีการจัดเก็บลง
ฐานขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อนําขอมูลที่จัดเก็บไปใชในกระบวนการอื่นๆ ตอไป 
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รูป 4.4 แผนภาพผังการไหลของขอมูล ระดับ 1 กระบวนการที่ 3.0 แผนการตรวจสอบประจําป 
 

จากรูป 4.4 แสดงกระบวนการแผนการตรวจสอบประจําป โดยเริ่มทําการบันทึกขอมูลหลัก
แผนการตรวจสอบประจําป ทําการกําหนดหัวขอแผนการตรวจสอบ กําหนดผูรับผิดชอบ แลวทํา
การเลือกหัวขอแผนการตรวจสอบประจําป เมื่อผูตรวจสอบภายในบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวระบบ
จะสงรายการดังกลาวบันทึกไวในไฟลขอมูลแผนการตรวจสอบประจําป และออกรายงานแผนการ
ตรวจสอบประจําป 
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D12 member

D9 department

D1 action
ขอมูลใบมอบหมายงาน

D2 action_personขอมูลผูที่ไดรับมอบหมายงาน

ขอมูลใบมอบหมายงาน

D10 department_audit

ขอมูลผูท่ีไดรับมอบหมายงาน

4.3

ออกรายงาน
ใบมอบหมาย
การปฏิบัติงาน

รายงานใบมอบหมายการปฏิบัติงาน

รายการขอมูลการมอบหมายงาน

ขอมูลการปฏิบัติงาน

ขอมูลหนวยงาน

ขอมูลสมาชิก

4.2

ปรับปรุงขอมูล
การมอบหมาย
การปฏิบัติงาน

4.1

เพิ่ม / ลบ
ขอมูลการมอบหมาย

การปฏิบัติงาน

ขอมูลการปฏิบัติงาน

D12 member

D9 department

D1 action
ขอมูลใบมอบหมายงาน

D2 action_personขอมูลผูท่ีไดรับมอบหมายงาน

ขอมูลใบมอบหมายงาน
ขอมูลผูท่ีไดรับมอบหมายงาน

ขอมูลหนวยงาน

ขอมูลสมาชิก

D10 department_auditขอมูลการปฏิบัติงาน

D1 actionขอมูลใบมอบหมายงาน

D2 action_personขอมูลผูท่ีไดรับมอบหมายงาน

D9 department
ขอมูลหนวยงาน

รายการขอมูลการมอบหมายงาน

รายการขอมูลการมอบหมายงาน

รายการขอมูลการมอบหมายงาน

 
 

รูป 4.5 แผนภาพผังการไหลของขอมูล ระดับ 1 กระบวนการที่ 4.0 การมอบหมายการปฏิบัติงาน 
 

จากรูป 4.5 แสดงกระบวนการการมอบหมายการปฏิบัติงาน เปนการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในเมื่อมีการเขาปฏิบัติงานที่หนวยรับตรวจตามที่ไดรับ
มอบหมายในเขาตรวจสอบ เมื่อทําการบันทึกขอมูลเขาแฟมขอมูลที่กําหนดไว แลวจัดพิมพใบ
มอบหมายการปฏิบัติงาน 
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5.1

เพิ่ม / ลบ
ขอมูลแผน

การปฏิบัติงาน
D17 plan_department

หนวยงานท่ีตรวจสอบ

D18 plan_detail
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน

หนวยงานที่ตรวจสอบ

หัวขอแผนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดแผนการปฏิบัตงาน

หัวขอแผนการปฏิบัติงาน
ขอมูลแผนการปฏิบัติงาน

D20 plan_mainขอมูลแผนการปฏิบัติงาน

D3 activity
ขอมูลกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

D4 activity_detail

ขอมูลกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

หัวขอขอมูลกิจกรรม
D5 activity_headหัวขอขอมูลกิจกรรม

D12 member
ขอมูลสมาชิก

D9 department ขอมูลหนวยงาน

5.3

ออกรายงาน
แผนการปฏิบัติงาน

รายงานแผนการปฏิบัติงาน

D19 plan_head

D9 department
ขอมูลหนวยงาน

รายการขอมูลแผนการปฏิบัติงาน

D17 plan_department
หนวยงานที่ตรวจสอบ

D18 plan_detail
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน

หนวยงานที่ตรวจสอบ

รายละเอียดแผนการปฏิบัตงาน
ขอมูลแผนการปฏิบัติงาน

D20 plan_mainขอมูลแผนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดกิจกรรม

D4 activity_detailรายละเอียดกิจกรรม

D17 plan_department

D18 plan_detail

D20 plan_main

D3 activity

D4 activity_detail

D5 activity_head

D19 plan_head

ขอมูลกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

หัวขอขอมูลกิจกรรม

หนวยงานท่ีตรวจสอบ

5.2

ปรับปรุงขอมูล
แผนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดแผนการปฏิบัตงาน

หัวขอแผนการปฏิบัติงาน

ขอมูลแผนการปฏิบัติงาน

D12 member

D9 department
ขอมูลสมาชิก

ขอมูลหนวยงาน

รายการขอมูลแผนการปฏิบัติงาน

รายการขอมูลแผนการปฏิบัติงาน
รายการขอมูลแผนการปฏิบัติงาน

 
 

รูป 4.6 แผนภาพผังการไหลของขอมูล ระดับ 1 กระบวนการที่ 5.0 แผนการปฏิบัติงาน 
 
 

จากรูป 4.6 แสดงกระบวนการแผนการปฏิบัติงาน โดยผูตรวจสอบภายในจะเปนผูบันทึก
ขอมูลรายละเอียดของกิจกรรม ทําการกําหนดหัวขอของแผนการปฏิบัติงาน กําหนดแผนการ
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ปฏิบัติงานวาเมื่อเขาตรวจสอบหนวยงานที่ไดกําหนดไว ตองทําตรวจสอบกิจกรรมใดของ
แผนปฏิบัติงาน แลวบันทึกขอมูลเขาแฟมขอมูลที่กําหนดไว หลังจากนั้นจัดพิมพแผนการ
ปฏิบัติงาน 
 
4.3 การออกแบบฐานขอมูล (Database Design) 

ระบบสารสนเทศสําหรับการตรวจสอบภายใน  ของสํานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดเก็บขอมูลไวในฐานขอมูลช่ือ cmuaudit ประกอบดวยตารางทั้งหมด  
22 ตาราง 

 
ตาราง 4.3 แฟมขอมูลทั้งหมดของระบบสารสนเทศสําหรับการตรวจสอบภายใน  
 

ลําดับ ช่ือตาราง คําอธิบาย ประเภท 
1 action ขอมูลใบมอบหมายงาน Transaction File 

2 action_person ขอมูลผูที่ไดรับมอบหมายงาน Transaction File 

3 activity ขอมูลกิจกรรม Master File 

4 activity_detail รายละเอียดกิจกรรม Transaction File 

5 activity_head หัวขอขอมูลกจิกรรม Master File 

6 audit_report ขอมูลการติดตามผล Transaction File 

7 data_asset ขอมูลรายการสินทรัพยถาวร Master File 

8 data_receipt ขอมูลรายการการรับเงิน Master File 

9 department ขอมูลหนวยงาน Master File 

10 department_audit ขอมูลการปฎิบัติงาน Master File 

11 department_type ขอมูลประเภทหนวยงาน Reference File 

12 member ขอมูลสมาชิก Master File 

13 order_detail รายละเอียดแผนการตรวจประจําป Transaction File 

14 order_head หัวขอแผนประจําป Master File 

15 order_main ขอมูลแผนการตรวจประจําป Transaction File 

16 order_person ผูที่ไดรับมอบหมายการตรวจ Transaction File 
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ตาราง 4.3 แฟมขอมูลทั้งหมดของระบบสารสนเทศสําหรับการตรวจสอบภายใน (ตอ) 
 

ลําดับ ช่ือตาราง คําอธิบาย ประเภท 
17 plan_department หนวยงานที่ตรวจสอบ Transaction File 

18 plan_detail รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน Transaction File 

19 plan_head หัวขอแผนการปฏิบัติงาน Master File 

20 plan_main ขอมูลแผนการปฏิบัติงาน Transaction File 

21 positions ขอมูลตําแหนง Reference File 

22 users ขอมูลผูใช Master File 
 
จากหลักการออกแบบฐานขอมูลสามารถแสดงรายละเอียดแตละตารางในฐานขอมูลได

ดังนี้ 
 

ตาราง 4.4 แสดงรายละเอยีดของตาราง action 
 

ช่ือตาราง action 

คําอธิบาย ขอมูลใบมอบหมายงาน 

primary key action_id 

foreign key dep_id 

ฟลด ชนิดขอมูล ขนาดขอมูล  คําอธิบาย ตัวอยาง 
action_id int 4 รหัสใบมอบหมาย 3 
dep_id int 4 รหัสหนวยงาน 14 
action_date date 8 วัน/เดือน/ป 07-01-51 
action_start date 8 วันเริ่มปฏิบัติงาน 07-01-51 

action_end date 8 
วันสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงาน 

07-01-51 

action_report date 8 
วันสงรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

07-01-51 

action_period int 4 ระยะเวลาปฏบิัติงาน 15 
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ตาราง 4.4 แสดงรายละเอยีดของตาราง action (ตอ) 
 

ฟลด ชนิดขอมูล ขนาดขอมูล  คําอธิบาย ตัวอยาง 
member_id int 4 ผูมอบหมาย 12 
proj_no varchar 20 โครงการเลขที่ 14/2551 
comment text 100 ขอแนะนําพิเศษ สงหนังสือถึง 

 
ตาราง 4.5 แสดงรายละเอยีดของตาราง action_person 

 

ช่ือตาราง action_person  

คําอธิบาย ขอมูลผูที่ไดรับมอบหมายงาน  

primary key action_id  

ฟลด ชนิดขอมูล ขนาดขอมูล คําอธิบาย ตัวอยาง 
action_id int 4 รหัสใบมอบหมาย 3 

member_id int 4 
รหัสผูที่ไดรับ
มอบหมาย 

115 

pos_name varchar 100 ตําแหนง 
ผูรวมปฏิบัติงาน 
หัวหนาผูควบคุม 

pos_class int 4 ลําดับความสําคัญ 
1 = ผูรวมปฏิบัติงาน 
2 = หัวหนาผูควบคุม 
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ตาราง 4.6 แสดงรายละเอยีดของตาราง activity 
 

ช่ือตาราง activity  

คําอธิบาย ขอมูลกิจกรรม  

primary key act_id  

ฟลด ชนิดขอมูล ขนาดขอมูล คําอธิบาย ตัวอยาง 
act_id int 4 รหัสกิจกรรม 1 

act_name text 100 หัวขอกจิกรรม 
การตรวจนับเงิน
คงเหลือประจาํวัน 

picture char 255 ช่ือไฟลรูปภาพ เงินคงเหลือ.jpg 
 

ตาราง 4.7 แสดงรายละเอยีดของตาราง activity_detail 
 

ช่ือตาราง activity_detail  
คําอธิบาย รายละเอียดกิจกรรม  
primary key act_id  

foreign key acth_id  

ฟลด ชนิดขอมูล ขนาดขอมูล  คําอธิบาย ตัวอยาง 
act_id int 4 รหัสกิจกรรม 1 
act_no int 4 รหัสกิจกรรมยอย 1 
act_seq int 4 หมายเลขหวัขอ 1 
acth_id int 4 รหัสหัวขอกจิกรรม 1 
act_desc text 100 คําอธิบาย ยอดเงินคงเหลอื 
show_seq char 1 แสดงหมายเลขหัวขอ Y 
acth_name varchar 100 หัวขอกจิกรรม ประเด็นการตรวจ 
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ตาราง 4.8 แสดงรายละเอยีดของตาราง activity_head 
 

ช่ือตาราง activity_head  

คําอธิบาย หัวขอขอมูลกจิกรรม  

primary key acth_id  

ฟลด ชนิดขอมูล ขนาดขอมูล  คําอธิบาย ตัวอยาง 
acth_id int 4 รหัสหัวขอกจิกรรม 1 
acth_no text 10 เลขที่หัวขอกิจกรรม 1 
acth_name varchar 10 ช่ือหัวขอกจิกรรม ประเด็นการตรวจ 
show_no char 1 แสดงหมายเลขหัวขอ Y 
acth_preform int 4 ใชแบบฟอรมที่ 1 

 
ตาราง 4.9 แสดงรายละเอยีดของตาราง audit_report 

 

ช่ือตาราง audit_report  

คําอธิบาย ขอมูลการติดตามผล  

primary key aud_id  

foreign key dep_id  

ฟลด ชนิดขอมูล ขนาดขอมูล  คําอธิบาย ตัวอยาง 
aud_id int 4 รหัสรายงาน 1 
dep_id int 4 รหัสหนวยงาน 5 
aud_date date 8 วันที่ออกรายงาน 07-01-51 
order_date date 8 วันที่ส่ังการ 07-01-51 
day_amount int  4 จํานวนวนัที่ช้ีแจง 15 
report_date date 8 วันที่สงรายงาน 07-01-51 
final_date date 8 วันที่ช้ีแจงรายงาน 07-01-51 
picture char 255 ช่ือไฟลรูปภาพ รายงานผลตรวจ.pdf 

 



 35 

ตาราง 4.10 แสดงรายละเอียดของตาราง data_asset 
 

ช่ือตาราง data_asset  

คําอธิบาย ขอมูลรายการสินทรัพยถาวร  

primary key asset _id  

ฟลด ชนิดขอมูล ขนาดขอมูล  คําอธิบาย ตัวอยาง 
asset_id varchar 7 รหัสสินทรัพย 1094369 
name text 50 ช่ือหนวยงาน บัณฑิตวิทยาลยั 

name_asset varchar 100 ช่ือรายการครุภัณฑ 
รายการครุภัณฑที่
จัดซื้อจัดจาง ประจํา 
ปงบประมาณ 2550 

book_id varchar 2 รหัสหนวยงาน 20 

asset_key varchar 22 
หมายเลขประจํา
สินทรัพย 

20.74400150001.ร
500001 

date_acc date 8 วันที่ทางบัญช ี 07-01-51 
fund varchar 6 รหัสกองทุน 601001 
account varchar 16 รหัสผังบัญชี 50502000007 
resource varchar 2 รหัสแหลงเงิน 02 
package varchar 16 รหัสชุดชนิด 0307.7440.015.01 
build varchar 5 รหัสอาคาร 20201 
date_depre date 8 วันเริ่มคิดคาเสือ่ม 07-01-51 
cost float 4 ราคาทุน 7,550.00 
year_depre varchar 2 อายุคาเสื่อม 5 
depreciation varchar 3 คาเสื่อม YES 
scrap_value int 4 มูลคาซาก 1 

description text 100 รายการสินทรัพย 
Harddisk External 
Seagate 120 GB 
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ตาราง 4.10 แสดงรายละเอียดของตาราง data_asset (ตอ) 
 

ฟลด ชนิดขอมูล ขนาดขอมูล  คําอธิบาย ตัวอยาง 
date_complete char 1 ครบถวน Y 
date_remark text 100 หมายเหต ุ รายการถูกตอง 

 
ตาราง 4.11 แสดงรายละเอียดของตาราง data_receipt 

 

ช่ือตาราง date_receipt  

คําอธิบาย ขอมูลรายการการรับเงิน  

primary key number_id  

ฟลด ชนิดขอมูล ขนาดขอมูล  คําอธิบาย ตัวอยาง 

number_id varchar 20 
เลขที่ทํารายการรับ
ชําระ 

35743/1787581 

date_receipt date 8 วันที่รับชําระ 07-01-51 
amount float 4 จํานวนเงินรับชําระ 112,500.00 
debit varchar 100 วิธีชําระเงิน ธนาคารคณะ 
credit varchar 100 การทํารายการ Cr.2-เงินรับฝากอื่นๆ 
account varchar 30 บัญชีธนาคารที่ส่ังจาย 12247-0 
data_complete char 1 ครบถวน Y 
data_text text 100 หมายเหต ุ รายการถูกตอง 
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ตาราง 4.12 แสดงรายละเอียดของตาราง department 
 

ช่ือตาราง department  

คําอธิบาย ขอมูลหนวยงาน  

primary key dep_id  

foreign key dep_type_id  

ฟลด ชนิดขอมูล ขนาดขอมูล  คําอธิบาย ตัวอยาง 
dep_id int 4 รหัสหนวยงาน 34 
dep_name text 100 ช่ือหนวยงาน บัณฑิตวิทยาลยั 
dep_type_id int 4 รหัสประเภทหนวยงาน 8 

 
ตาราง 4.13 แสดงรายละเอียดของตาราง department_audit 

 

ช่ือตาราง department_audit  

คําอธิบาย ขอมูลการปฎิบัติงาน  
primary key dep_id  

ฟลด ชนิดขอมูล ขนาดขอมูล  คําอธิบาย ตัวอยาง 
dep_id int 4 รหัสหนวยงาน 34 

dep_no int 4 
รหัสประจําป
งบประมาณ 

1 

dep_year char 4 ประจําปงบประมาณ 2551 
dep_date date 8 วันที่เขาตรวจ 07-01-51 
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ตาราง 4.14 แสดงรายละเอียดของตาราง department_type 
 

ช่ือตาราง department_type  

คําอธิบาย ขอมูลประเภทหนวยงาน  

primary key dep_type_id  

ฟลด ชนิดขอมูล ขนาดขอมูล  คําอธิบาย ตัวอยาง 

dep_type_id int 4 
รหัสประเภท
หนวยงาน 

8 

dep_type_name text 100 ช่ือประเภทหนวยงาน หนวยงาน 
 

ตาราง 4.15 แสดงรายละเอียดของตาราง member 
 

ช่ือตาราง member  
คําอธิบาย ขอมูลสมาชิก  
primary key member_id  
foreign key user_id  

ฟลด ชนิดขอมูล ขนาดขอมูล  คําอธิบาย ตัวอยาง 
member_id int 4 รหัสสมาชิก 10 
user_id int 4 รหัสผูใช 134 
member varchar 10 หมายเลขสมาชิก 285 
title varchar 6 คํานําหนาชื่อ นาง 
firstname varchar 30 ช่ือ อัมพวรรณ 
lastname varchar 30 นามสกุล พันธจักร 
address varchar 100 ที่อยู 206/136 
province varchar 100 เขต/อําเภอ เมือง 
city varchar 50 จังหวดั เชียงใหม 
zipcode varchar 50 รหัสไปรษณยี 50100 
tel varchar 20 โทรศัพท 053943695 
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ตาราง 4.15 แสดงรายละเอียดของตาราง member (ตอ) 
 

ฟลด ชนิดขอมูล ขนาดขอมูล  คําอธิบาย ตัวอยาง 

Email varchar 100 อีเมล 
a.suwann@chiangmai.
ac.th 

maj_id int 4 รหัสหนวยงาน 0 
pos_id int 4 รหัสตําแหนง 14 
education varchar 100 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท 

 
ตาราง 4.16 แสดงรายละเอียดของตาราง order_detail 

 
ช่ือตาราง order_detail  

คําอธิบาย รายละเอียดแผนประจําป  
primary key order_id  
foreign key head_id  

ฟลด ชนิดขอมูล ขนาดขอมูล  คําอธิบาย ตัวอยาง 
order_id int 4 รหัสแผนประจําป 8 
order_no int 4 รหัสรายละเอยีด 10 
order_seq float 4 หมายเลขหวัขอ 1.0 
head_id int 4 รหัสหัวขอหลัก 26 
show_seq char 1 แสดงหมายเลขหัวขอ Y 
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ตาราง 4.17 แสดงรายละเอียดของตาราง order_head 
 

ช่ือตาราง order_head  

คําอธิบาย หัวขอแผนประจําป  

primary key head_id  

ฟลด ชนิดขอมูล ขนาดขอมูล  คําอธิบาย ตัวอยาง 
head_id int 4 รหัสหัวขอหลัก 26 
head_no float 4 หมายเลขหวัขอหลัก 1.0 
head_name varchar 100 หัวขอหลัก หนวยรับตรวจ 
show_no char 1 แสดงหมายเลขหนา N 
order_preform int 4 ใชแบบฟอรมที่ 2 

 
ตาราง 4.18 แสดงรายละเอียดของตาราง order_main 

 
ช่ือตาราง order_main  
คําอธิบาย ขอมูลแผนการตรวจประจําป  
primary key order_id  
foreign key user_id  

ฟลด ชนิดขอมูล ขนาดขอมูล  คําอธิบาย ตัวอยาง 
order_id int 4 รหัสแผน 13 

order_name varchar 100 หัวขอเร่ือง 
แผนการตรวจสอบ
ประจําปงบประมาณ 
2551 

user_id int 6 รหัสผูสราง 27 
order_number varchar 20 หมายเลขเอกสาร 1 
order_date date 8 วันที่ออกเอกสาร 07-01-51 

order_date_end Date 8 
วันที่ส้ินสุดแผนการ
ตรวจสอบ 

30-09-51 

order_copy int 4 ฉบับที่ 2551 
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ตาราง 4.18 แสดงรายละเอียดของตาราง order_main (ตอ) 
 

ฟลด ชนิดขอมูล ขนาดขอมูล  คําอธิบาย ตัวอยาง 
budget1 float 4 งบประมาณแผนดิน 46,900.00 
budget2 float 4 งบประมาณรายได 140,000.00 
budget_total float 4 รวมงบประมาณ 186,900.00 

 
ตาราง 4.19 แสดงรายละเอียดของตาราง order_person 

 
ช่ือตาราง order_person  
คําอธิบาย ขอมูลผูที่ไดรับมอบหมายงาน  

primary key order_id  

foreign key member_id  

ฟลด ชนิดขอมูล ขนาดขอมูล  คําอธิบาย ตัวอยาง 
order_id int 4 รหัสแผนประจําป 11 
member_id int 4 รหัสผูรับผิดชอบ 115 
post_name varchar 100 ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน 
post_class int 4 ระดับ 6 
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ตาราง 4.20 แสดงรายละเอียดของตาราง plan_department 
 

ช่ือตาราง plan_department  

คําอธิบาย หนวยงานที่ตรวจสอบ  
primary key plan_id  

foreign key dep_id  

ฟลด ชนิดขอมูล ขนาดขอมูล  คําอธิบาย ตัวอยาง 
plan_id int 4 รหัสกิจกรรม 14 
dep_id int 4 รหัสผูรับผิดชอบ 34 
plan_seq int 4 ลําดับที่ 1 
show_seq character 1 แสดงหมายเลขหัวขอ N 
plan_start date 8 วันที่เร่ิมตน 07-01-51 
plan_end date 8 วันที่ส้ินสุด 07-01-51 

 
ตาราง 4.21 แสดงรายละเอียดของตาราง plan_detail 

 
ช่ือตาราง plan_detail   
คําอธิบาย รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน  
primary key plan_id  

foreign key phead_id  

ฟลด ชนิดขอมูล ขนาดขอมูล  คําอธิบาย ตัวอยาง 
plan_id int 4 รหัสแผน 1 
plan_no int 4 รหัสรายละเอยีดแผน 3 
plan_seq int 4 หมายเลขหวัขอ 1 
phead_id int 4 รหัสหัวขอ 3 

phead_name varchar 100 ช่ือหัวขอ 
ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 



 43 

ตาราง 4.21 แสดงรายละเอียดของตาราง plan_detail (ตอ) 
 

ฟลด ชนิดขอมูล ขนาดขอมูล  คําอธิบาย ตัวอยาง 

plan_desc text 150 เนื้อหา 
ตรวจนับเงนิ
คงเหลือประจาํวัน 

show_seq char 1 แสดงหมายเลขหัวขอ Y 
plan_start date 8 วันที่เร่ิมตน 07-01-51 
plan_end date 8 วันที่ส้ินสุด 07-01-51 

 
ตาราง 4.22 แสดงรายละเอียดของตาราง plan_head 

 
ช่ือตาราง plan_head  

คําอธิบาย หัวขอแผนการปฏิบัติงาน  

primary key phead_id  

ฟลด ชนิดขอมูล ขนาดขอมูล คําอธิบาย ตัวอยาง 
phead_id int 4 รหัสหัวแผนงาน 3 
phead_no float 4 หมายเลขแผนงาน 1.0 

phead_name varchar 100 หัวแผนงาน 
ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน 

pshow_no char 1 แสดงหมายเลขหนา N 
plan_preform int 4 ใชแบบฟอรมที่ 1 
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ตาราง 4.23 แสดงรายละเอียดของตาราง plan_main 
 

ช่ือตาราง plan_main  

คําอธิบาย แผนการปฏิบัติงาน  
primary key plan_id  
foreign key user_id  

ฟลด ชนิดขอมูล ขนาดขอมูล  คําอธิบาย ตัวอยาง 

plan_id int 4 
รหัสแผนการ
ตรวจสอบ 

15 

act_id int 4 กิจกรรมที่ตรวจสอบ 9 

act_name varchar 100 
ช่ือกิจกรรมที่
ตรวจสอบ 

การตรวจนับเงินสด
คงเหลือประจาํวัน 

user_id int 4 รหัสผูสราง 27 
plan_member varchar 4 เลขที่เอกสาร 2551 
plan_date date 8 วันที่สรางเอกสาร 07-01-51 

plan_name varchar 100 กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
การตรวจนับเงินสด
คงเหลือประจาํวัน 

rpt_date1 date 8 
วันที่สงรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

07-01-51 

rpt_date2 date 8 
วันที่ช้ีแจงผลการ
ตรวจสอบ 

07-01-51 

rpt_date3 date 8 
วันที่สงรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

07-01-51 
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ตาราง 4.24 แสดงรายละเอียดของตาราง positions 
 

ช่ือตาราง positions  

คําอธิบาย ขอมูลตําแหนง  

primary key pos_id  

ฟลด ชนิดขอมูล ขนาดขอมูล  คําอธิบาย ตัวอยาง 
pos_id int 4 รหัสตําแหนง 16 
pos_name varchar 100 ช่ือตําแหนง นักตรวจสอบภายใน 
pos_class int 4 ระดับ 6 

 
ตาราง 4.25 แสดงรายละเอียดของตาราง users 

 
ช่ือตาราง users  

คําอธิบาย ขอมูลผูใช  

primary key user_id  

ฟลด ชนิดขอมูล ขนาดขอมูล  คําอธิบาย ตัวอยาง 
user_id int 4 รหัสผูใช 134 
username varchar 30 ช่ือผูใชระบบ amphawan 
password varchar 30 รหัสผาน jaoh 
staus varchar 30 สถานะผูใชระบบ member 

que_forget text 25 
คําถามกรณีลืม
รหัสผาน 

ช่ือจริง 

ans_forget text 25 คําตอบ amphawan 
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