
บทท่ี 5 
การออกแบบจอภาพ 

 
การออกแบบจอภาพของระบบสารสนเทศสําหรับการตรวจสอบภายใน ของสํานักงาน

ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนการออกแบบในสวนของการรับขอมูลเขา (Input 
Design) และสวนของการออกแบบสวนแสดงผลขอมูล (Output Design) เปนการพัฒนาโปรแกรม
ที่มีการทํางานบนเว็บแอพพลิเคชัน ดังนั้น การออกแบบในสวนการทํางานของผูใชงานระบบ  
(User Interface) จึงตองออกแบบการรับขอมูลเขาและสวนแสดงผลของขอมูลในลักษณะของ
หนาจอ (Web Page) ซ่ึงการออกแบบนี้เปนสวนสําคัญที่จะสามารถทําใหผูใชระบบสามารถใชงาน
ได โดยสามารถอธิบายได ดังนี้ 
 
5.1 โครงสรางโปรแกรม 

เพื่อใหเปนการงายตอการทําความเขาใจการทํางานของโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้น เปนการ
ออกแบบการทํางานของระบบ ซ่ึงการทํางานของโปรแกรมแตละโมดูลไดตามระดับของผูใชงาน 

ระบบ มีรายละเอียดดังนี ้
 

 
รูป 5.1 แสดงโครงสรางการทํางานของโปรแกรม 
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1) ขอมูลหลัก โดยขอมูลเหลานี้จะถูกเพิ่ม แกไข ลบโดยผูดูแลระบบ ประกอบดวย 
- ขอมูลประเภทหนวยงาน 
- ขอมูลตําแหนง 
- ขอมูลหนวยงาน  
- ขอมูลสมาชิก 
- ขอมูลผูใช  

2) สิทธิ์การใชงานระบบ คือ ขอมูลของผูใชระบบทั้งหมด ขอมูลเหลานี้จะถูกเพิ่ม แกไข 
ลบ โดยผูดูแลระบบ 

3) แผนการตรวจสอบประจําป โดยขอมูลเหลานี้จะถูกเพิ่ม แกไข ลบ ประกอบดวย 
- หัวขอแผนประจําป 
- ขอมูลแผนการตรวจสอบประจําป 
- รายละเอยีดแผนการตรวจสอบประจําป  
- ผูที่ไดรับมอบหมายการตรวจ  

4) แผนการปฏิบัติงาน โดยขอมูลเหลานี้จะถูกเพิ่ม แกไข ลบ ประกอบดวย 
- ขอมูลกิจกรรม 
- รายละเอยีดกจิกรรม 
- หัวขอขอมูลกิจกรรม  
- หนวยงานทีต่รวจสอบ 
- รายละเอยีดแผนการปฏิบัติงาน 
- หัวขอแผนการปฏบิัติงาน 
- ขอมูลแผนการปฏิบัติงาน  

5) การมอบหมายปฏิบัติงาน โดยขอมูลเหลานี้จะถูกเพิ่ม แกไข ลบ ประกอบดวย 
- ขอมูลใบมอบหมายงาน 
- ขอมูลผูที่ไดรับมอบหมายงาน 
- ขอมูลการปฏิบัติงาน 

6) การติดตามและรายงาน โดยขอมูลเหลานี้จะถูกเพิ่ม แกไข ลบ ประกอบดวย 
- ขอมูลการติดตามผล 

7) ระบบการเงินรับ ขอมูลเหลานี้จะถูกเพิ่มโดยผูดูแลระบบ และผูใชงานจะเปนผูทําการ 
แกไข ลบ ประกอบดวย 

- ขอมูลการเงินรับ 
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8) ระบบสินทรัพยถาวร ขอมูลเหลานี้จะถูกเพิ่มโดยผูดูแลระบบ และผูใชงานจะเปนผูทํา
การ แกไข ลบ ประกอบดวย 

- ขอมูลสินทรัพยถาวร 
 
5.2 จอภาพหลัก 

เปนจอภาพที่แสดงรูปภาพเว็บไซต ขอมูลเว็บไซต มีสวนที่เชื่อมตอหนวยงาน ดังรูป 5.2 
 

 

  
 

รูป 5.2 การออกแบบจอภาพหลัก 
 
จากรูป 5.2 ไดออกแบบจอภาพโดยแบงจอภาพออกเปน 4 สวน ซ่ึงสามารถอธิบายการ

ทํางานในแตละสวนดังนี้ 
สวนที่ 1  สวนแสดงสัญลักษณของเว็บไซต 
สวนที่ 2  สวนเขาสูระบบของผูใชและผูดูแลระบบ 
สวนที่ 3  สวนการทํางานหลักของระบบ 
สวนที่ 4  สวนที่ใชแสดงเมนูเพื่อเชื่อมตอหนวยงาน 
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5.3 จอภาพการทํางานของผูใช 
หนาจอการทํางานของผูใช เปนการแบงงานตามประเภทของงานที่ตองการเขาใชซ่ึงแบง

ตามประเภทไดทั้งหมด 6 สวนคือ ขอมูลหลัก การวางแผนประจําป แผนการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่
ตรวจสอบ รายงานผล สวนการเชื่อมตอหนวยงาน ดังรูป 5.3 
 

 

  
 

รูป 5.3 จอภาพการทํางานของผูใช 
  

จากรูป 5.3 ไดออกแบบจอภาพโดยแบงจอภาพออกเปน 16 สวน สามารถอธิบายการ
ทํางานแตละสวนดังนี้ 

สวนที่ 1 สวนแสดงสัญลักษณของเว็บไซต 
สวนที่ 2 เมนู “ขอมูลหนวยงาน” เชื่อมโยงไปยังจอภาพแสดงขอมูลหนวยงาน 
สวนที่ 3 เมนู “ขอมูลการปฏิบัติงาน” เชื่อมโยงไปยังจอภาพแสดงขอมูลการปฏิบัติงาน 
สวนที่ 4 เมนู “ออกจากระบบ” ใชในการออกจากระบบเมื่อทํางานเสร็จ 
สวนที่ 5 เมนู “แผนการตรวจสอบ” เชื่อมโยงไปยังจอภาพแสดงขอมูลแผนการตรวจสอบ

ประจําป 
สวนที่ 6 เมนู “ใบมอบหมายฯ” เชื่อมโยงไปยังจอภาพแสดงใบมอบหมายงาน 
สวนที่ 7 เมนู “ขอมูลแผนการปฏิบัติงาน” เชื่อมโยงไปยังจอภาพแสดงขอมูลกิจกรรม  
สวนที่ 8 เมนู “กิจกรรมที่ตรวจสอบ” เชื่อมโยงไปยังจอภาพแสดงกิจกรรมที่ตรวจสอบ 
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สวนที่ 9 เมนู “Data Receipt” เชื่อมโยงไปยังจอภาพแสดงรายการการรับเงิน 
สวนที่ 10 เมนู “Data Asset” เชื่อมโยงไปยังจอภาพแสดง Data Asset 
สวนที่ 11 เมนู “การติดตามผล” เชื่อมโยงไปยังจอภาพแสดงการติดตามผลการตรวจสอบ 
สวนที่ 12 เมนู “รายงานผลการตรวจสอบ” เชื่อมโยงไปยังจอภาพแสดงรายงานผลการ

ตรวจสอบ 
สวนที่ 13 เมนู “สรุปผูที่ไดรับมอบหมาย” เชื่อมโยงไปยังจอภาพแสดงรายงานสรุปผูที่

ไดรับมอบหมาย 
สวนที่ 14 เมนู “สรุปหนวยงาน” เชื่อมโยงไปยังจอภาพแสดงรายงานสรุปหนวยงานที่

ตรวจสอบ 
สวนที่ 15 สวนแสดงขอความเมื่อเขาสูระบบการทํางาน 
สวนที่ 16 สวนเชื่อมตอหนวยงาน 

  
5.3.1 จอภาพขอมูลหนวยงาน  
เปนการเขาสูระบบขอมูลหนวยงาน จะมีการออกแบบหนาจอการรับขอมูลเขา และ

แสดงผลการตรวจสอบภายในครั้งสุดทายที่มีการเขาตรวจสอบภายในในแตละปงบประมาณที่มีการ
เขาตรวจสอบ วันที่เขาตรวจของหนวยรับตรวจ ดังรูป 5.4 โดยสามารถอธิบายสวนประกอบตางๆ 
ไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

รูป 5.4 จอภาพขอมูลหนวยงาน 
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หมายเลข 1  ปุมสําหรับเพิ่มขอมูล 
หมายเลข 2  ปุมสําหรับแสดงขอมูลถัดไป 

 
5.3.2 จอภาพการเพิ่มขอมูลหนวยงาน  
เปนจอภาพที่ใชในการเพิ่มขอมูลหนวยงานตามที่ผูตรวจสอบภายในบันทึก  ดังรูป 5.5 โดย

สามารถอธิบายสวนประกอบตางๆ ไดดังนี้ 
 

 

 

 

 
รูป 5.5 จอภาพการเพิ่มขอมลูหนวยงาน 

 
หมายเลข 1  ชองกรอกขอมูลประกอบดวย ประจําปงบประมาณ วันที่เขาตรวจ 
หมายเลข 2  ปุมสําหรับบันทึกขอมูล พรอมแสดงผลการเพิ่มขอมูล 
หมายเลข 3  สวนแสดงขอมูลที่มีอยู และที่บันทึกเพิ่ม 
หมายเลข 4  ปุมสําหรับกลับไปเขาสูหนาจอขอมูลหนวยงาน (ดังรูป 5.4) 

 
5.3.3 จอภาพขอมูลการปฏบิัติงาน 
เปนหนาจอการแสดงขอมูลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ที่ไดรับมอบหมายให

ปฏิบัติงาน ไดแก โครงการเลขที่ หนวยงานรับตรวจ ผูที่ไดรับมอบหมาย วันที่เร่ิมปฏิบัติงาน วันที่
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ส้ินสุดการปฏิบัติงาน วันที่สงรายงานผลการตรวจสอบ ดังรูป 5.6 โดยสามารถอธิบายสวนประกอบ
ตางๆ ไดดังนี้ 
 

 

  
 

รูป 5.6 จอภาพแสดงขอมูลการปฏิบัติงาน 
 

5.3.4 สวนออกจากระบบ 
เปนหนาจอแสดงเมื่อมีการออกจากระบบฐานขอมูล เหมือนกันกับการเขาสูระบบ ดังรูป 

5.2 
5.3.5 จอภาพขอมูลแผนการตรวจสอบ 
เปนการเขาสูระบบแผนการตรวจสอบ ซ่ึงแผนการตรวจสอบที่ผูตรวจสอบภายในจัดทําขึ้น

ไวลวงหนามีรอบระยะเวลา 1 ป จะมีการออกแบบหนาจอเพื่อรับขอมูลเขาสูระบบ ไดแก การ
บันทึก/ปรับปรุงขอมูลเร่ืองที่จะตรวจสอบ วัตถุประสงคในการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ 
จํานวนหนวยรับตรวจ ระยะเวลาในตรวจสอบ ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่
ใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และแสดงขอมูลรายละเอียดของแผนการตรวจสอบประจําป ดังรูป 
5.7 โดยสามารถอธิบายสวนประกอบตางๆ ไดดังนี้ 
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รูป 5.7 หนาจอขอมูลแผนการตรวจสอบประจําป 

 
หมายเลข 1  ปายแสดงชื่อแบบฟอรม 
หมายเลข 2  สวนแสดงเงื่อนไขที่ผูใชกําหนด 
หมายเลข 3  ปุมคําสั่ง “แกไขขอมูล” 
หมายเลข 4  ปุมคําสั่ง “เพิ่มขอมูลรายละเอียด” 
หมายเลข 5  ปุมคําสั่ง “เพิ่มผูรับผิดชอบ” 
หมายเลข 6  ปุมคําสั่ง “เพิ่มขอมูล” 

 
5.3.6 จอภาพการแกไขขอมูลแผนการตรวจสอบ 
แสดงหนาจอการแกไขแบบฟอรมแผนการตรวจสอบ ดังรูป 5.8 โดยสามารถอธิบาย

สวนประกอบตางๆ ไดดังนี้ 
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รูป 5.8 จอภาพแกไขแบบฟอรมแผนการตรวจสอบประจําป 

 
หมายเลข 1  แถบแสดงชื่อแกไขแบบฟอรม 
หมายเลข 2  ชองกรอกขอมูลประกอบดวย หัวขอเร่ือง หมายเลขเอกสาร วันที่ออก

เอกสาร ประจําปงบประมาณ งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได 
หมายเลข 3  ปุมคําสั่ง “บันทึกขอมูล” 
หมายเลข 4  ปุมคําสั่ง “ลางขอมูล” 
หมายเลข 5  ปุมคําสั่งกลับไปเขาสูหนาจอขอมูลแผนการวางแผนประจําป  

 
5.3.7 จอภาพการเพิ่ม/ลบรายละเอียดขอมูลแผนการตรวจสอบ 
แสดงหนาจอการการเพิ่ม/ปรับปรุงรายละเอียดแบบการวางแผนประจําป สามารถแบงเปน

หัวขอหลักวัตถุประสงค หนวยรับตรวจ เร่ืองที่ตรวจสอบ ระยะเวลาของขอมูลที่ตรวจสอบ ดังรูป 
5.9 - 5.10 โดยสามารถอธิบายสวนประกอบตางๆ ไดดังนี้ 
 
 
 
 



 56 

 

 

 

 
รูป 5.9 จอภาพรายละเอียดแบบฟอรมวางแผนประจําป 

 
หมายเลข 1  แถบแสดงชื่อ 
หมายเลข 2 ปุมคําสั่ง  “การเพิ่มขอมูล” ประกอบดวย  วัตถุประสงคในการ

ตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ  หนวยรับตรวจ เร่ืองที่ตรวจสอบ ระยะเวลาของขอมูลที่
ตรวจสอบ  

หมายเลข 3  ปุมคําสั่งกลับไปเขาสูหนาจอขอมูลแผนการวางแผนประจําป (ดังรูป 
5.7) 
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รูป 5.10 จอภาพการเพิ่ม/ลบขอมูลรายละเอียด (หัวขอหลัก-วัตถุประสงค) 
 

หมายเลข 1  ชองกรอกขอมูลประกอบดวย หมายเลขหวัขอ คําอธิบาย 
หมายเลข 2  ปุมคําสั่ง “เพิ่มขอมูล” พรอมแสดงผลการเพิ่มขอมูล 
หมายเลข 3  สวนแสดงขอมูลที่มีอยู และที่บันทึกเพิ่ม 
หมายเลข 4  ปุมคําสั่ง “ลบขอมูล” 
หมายเลข 5  ปุมคําสั่งกลับไปเขาสูหนาจอรายละเอียดแบบฟอรมวางแผนประจําป 

(ดังรูป 5.9) 
 

5.3.8 จอภาพการเพิ่ม/ลบรายละเอียดขอมูลแผนการตรวจสอบ (หัวขอหลัก-หนวยรับ
ตรวจ) เปนจอภาพที่ใชในการเพิ่ม/ลบขอมูลหนวยงานรบัตรวจ ซ่ึงจะมีจอภาพเหมือนกับดังรูป 5.10 

5.3.9 จอภาพการเพิ่ม/ลบรายละเอียดขอมูลแผนการตรวจสอบ (หัวขอหลัก-เร่ืองที่
ตรวจสอบ เปนจอภาพทีใ่ชในการเพิ่ม/ลบขอมูลเร่ืองที่ตรวจสอบ ซ่ึงจะมีจอภาพเหมือนกับดังรูป 
5.10 

5.3.10 จอภาพการเพิ่ม/ลบรายละเอียดขอมูลแผนการตรวจสอบ (หัวขอหลัก-ระยะเวลา) 
เปนจอภาพที่ใชในการเพิ่ม/ลบขอมูลระยะเวลา ซ่ึงจะมีจอภาพเหมือนกบัดังรูป 5.10 
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5.3.11 จอภาพใบมอบหมายงาน 
เปนการเขาสูระบบใบมอบหมายการปฏิบัติงาน เมื่อไดจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป

เสร็จเรียบรอยแลว ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในจะตองมอบหมายใหผูตรวจสอบภายใน
ดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว จะออกแบบเพื่อรับขอมูลเขาสูระบบ ไดแก 
การบันทึก/ปรับปรุงขอมูลใบมอบหมายการปฏิบัติงาน และแสดงขอมูลรายงานใบมอบหมายการ
ปฏิบัติงาน ไดแก โครงการเลขที่ ช่ือโครงการ/หนวยรับตรวจ วัน/เดือน/ป ผูที่ไดรับมอบหมาย 
ขอแนะนําพิเศษ วันเริ่มปฏิบัติงาน วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน วันสงรายงานผลการตรวจสอบ 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผูมอบหมาย ดังรูป 5.11 โดยสามารถอธิบายสวนประกอบตางๆ ไดดังนี้ 
 

 

 
 

 
รูป 5.11 จอภาพใบมอบหมายงาน 

 
หมายเลข 1  ปายชื่อแบบฟอรม 
หมายเลข 2  สวนแสดงขอมูลช่ือโครงการ / หนวยงานที่เขาตรวจสอบ 
หมายเลข 3  ปุมคําสั่ง “เพิ่มขอมูล” 
หมายเลข 4  ปุมคําสั่ง “แสดงขอมูลถัดไป” 
หมายเลข 5  ปุมคําสั่ง “เลือกผูรับผิดชอบ” 
หมายเลข 6  ปุมคําสั่ง “พิมพใบมอบหมายการปฏิบัติงาน” 
หมายเลข 7  ปุมคําสั่ง “แกไขขอมูล” 
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5.3.12 จอภาพการเพิ่ม/แกไขใบมอบหมายงานการปฏิบัตงิาน 
แสดงหนาจอการเพิ่มขอมูลใบมอบหมายการปฏิบัติ ดังรูป 5.12 โดยสามารถอธิบาย

สวนประกอบตางๆ ไดดังนี้ 
 

 

 
 

 
รูป 5.12 จอภาพการเพิ่ม/แกไขใบมอบหมายการปฏิบัติงาน 

 
หมายเลข 1 ปายแสดงชื่อแบบฟอรม 
หมายเลข 2  ชองกรอกขอมูลประกอบดวย โครงการเลขที่ ช่ือโครงการ/หนวยรับ

ตรวจ วัน/เดือน/ป ผูมอบหมาย วันเริ่มปฏิบัติงาน วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน วันสงรายงานผลการ
ตรวจสอบ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ขอแนะนําพิเศษ 

หมายเลข 3  ปุมคําสั่ง “เพิ่มหัวขอ”  
หมายเลข 4  ปุมคําสั่ง “ลางขอมูล” 
หมายเลข 5  ปุมคําสั่งกลับไปเขาสูหนาจอหลักใบมอบหมายการปฏิบัติงาน (ดัง

รูป 5.11) 
 

5.3.13 จอภาพการเพิ่ม/ลบผูท่ีไดรับมอบหมายในใบมอบหมายงานการปฏิบตัิงาน 
แสดงหนาจอการเพิ่ม/ลบขอมูลผูที่ไดรับมอบหมาย ดังรูป 5.13 โดยสามารถอธิบาย

สวนประกอบตางๆ ไดดังนี้ 
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รูป 5.13 จอภาพการเพิ่ม/ลบผูที่ไดรับมอบหมายในใบมอบหมายการปฏิบัติงาน 

 
หมายเลข 1  ชองเลือกขอมูลประกอบดวย เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ตําแหนง 
หมายเลข 2  ปุมคําสั่ง “เพิ่มขอมูล” พรอมแสดงผลการเพิ่มขอมูล 
หมายเลข 3  สวนแสดงขอมูลที่มีอยู และที่บันทึกเพิ่ม 
หมายเลข 4  ปุมคําสั่ง “ลบขอมูล” 
หมายเลข 5  ปุมคําสั่งกลับไปเขาสูหนาจอใบมอบหมายงาน (ดังรูป 5.11) 

 
5.3.14 จอภาพขอมูลกิจกรรม 
เปนการเขาสูระบบแผนการปฏิบัติงาน ซ่ึงผูตรวจสอบภายในจัดทําแผนการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการตรวจสอบจากผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน โดย
ผูตรวจสอบภายในจะตองวางแผนการปฏิบัติงานขึ้นลวงหนา ทําการกําหนดประเด็นการตรวจสอบ 
วัตถุประสงคในการปฏิบัติงานกอนการเขาตรวจสอบ จึงจะทําใหการปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผล
สําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย จะออกแบบเพื่อรับขอมูลเขาสูระบบ ไดแก การบันทึก/ปรับปรุงขอมูล
ประเด็นและวัตถุประสงค และแสดงขอมูลกิจกรรมการปฏิบัติงาน ดังรูป 5.14 โดยสามารถอธิบาย
สวนประกอบตางๆ ไดดังนี้ 
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รูป 5.14 จอภาพขอมูลกิจกรรม 

 
หมายเลข 1  ปายแสดงชื่อแบบฟอรม 
หมายเลข 2  สวนแสดงเงื่อนไขที่ผูใชกําหนด 
หมายเลข 3  ปุมคําสั่ง “เพิ่มขอมูล” ประกอบดวย ประเด็นการตรวจสอบและ

วัตถุประสงค 
หมายเลข 4  ปุมคําสั่ง “แสดงขอมูลถัดไป” 
 

5.3.15 จอภาพกิจกรรมที่ตรวจสอบ 
เปนการออกแบบการกําหนดกิจกรรมที่ตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานในแตละเร่ือง

หรือกิจกรรม โดยใหระบุขอบเขตการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงาน จะออกแบบเพื่อรับขอมูล
เขาสูระบบ ไดแก การบันทึก/ปรับปรุงขอมูลกิจกรรมที่ตรวจสอบ  ประกอบดวย ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน จํานวนวันในการตรวจสอบ ผูรับผิดชอบการตรวจ หนวยรับตรวจ วิธีการตรวจสอบ 
และแสดงขอมูลกิจกรรมที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ รูปภาพ ดังรูป 5.15 โดยสามารถอธิบาย
สวนประกอบตางๆ ไดดังนี้ 
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รูป 5.15 จอภาพกิจกรรมที่ตรวจสอบ 

 
หมายเลข 1  ปายชื่อแบบฟอรม 
หมายเลข 2  สวนแสดงเงื่อนไขที่ผูใชกําหนด 
หมายเลข 3  ปุมคําสั่ง “แกไขขอมูล” 
หมายเลข 4  ปุมคําสั่ง “เพิ่มขอมูล”  
หมายเลข 5  ปุมคําสั่ง “เลือกหนวยรับตรวจ” 
หมายเลข 6  ปุมคําสั่ง “เลือกรูปภาพ” 
หมายเลข 7  ปุมคําสั่ง “แสดงขอมูลถัดไป” 

 
5.3.16 จอภาพรายการขอมูลการเงินรับ (Data Receipt) 
เปนการเขาระบบการเงินรับ ซ่ึงขอมูลการเงินรับ เปนสวนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบ

ในกิจกรรมการตรวจนับเงินสด และการเก็บรักษาเงิน และการรับ การนําสงเงิน และการบันทึก
บัญชี เพื่อนํามาตรวจสอบความถูกตองครบถวนของรายการทางการเงิน ขอมูลการเงินรับดังกลาว
เปนการนําเขาขอมูล (Import) จากระบบระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดย
เกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ (ระบบงานการเงิน) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม จะออกแบบเพื่อ
รับขอมูลเขาสูระบบ ไดแก การบันทึก/ปรับปรุงขอมูลการเงินรับ และแสดงสรุปรายการการรับเงิน
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ในแตละวัน แยกประเภทของรายการการรับเงิน พรอมทั้งแสดงยอดรวมจํานวนเงินรับทั้งหมด ดัง
รูป 5.16  
 

 
 

รูป 5.16 จอภาพแสดงรายการรับเงิน (Data Receipt) 
 

หมายเลข 1  ปายชื่อแบบฟอรม 
หมายเลข 2  สวนแสดงเงื่อนไขที่ผูใชกําหนด 
หมายเลข 3  ปุมคําสั่ง “พิมพรายงาน” 

 
5.3.17 จอภาพแสดงผลรายการขอมูลการเงินรับ (Data Receipt) 
หนาจอแสดงผลรายการการเงินรับ ดังรูป 5.17 โดยสามารถอธิบายสวนประกอบตางๆ ได

ดังนี้ 
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รูป 5.17 จอภาพแสดงผลรายการการรับเงิน (Data Receipt) 
 

หมายเลข 1  ปายชื่อแบบฟอรม 
หมายเลข 2  สวนแสดงขอมูล  
หมายเลข 3  ปุมคําสั่ง “แกไขขอมูล”  
หมายเลข 4  ปุมคําสั่ง “ลบขอมูล” 
หมายเลข 5  ปุมคําสั่งกลับไปเขาสูหนาจอภาพแสดงรายการรับเงิน (Data Receipt) 

(ดังรูป 5.16) 
 

5.3.18 จอภาพการแกไข/ปรับปรุงรายการการเงินรับ (Data Receipt) 
แสดงหนาจอการแกไข/ปรับปรุงรายการการเงินรับ ดังรูป 5.18 โดยสามารถอธิบาย

สวนประกอบตางๆ ไดดังนี้ 
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รูป 5.18 จอภาพแสดงการแกไข / ปรับปรุงรายการการรับเงิน (Data Receipt) 
 

หมายเลข 1  สวนแสดงรายละเอียดขอมูลรายการการรับเงิน 
หมายเลข 2  ชองกรอกขอมูล 
หมายเลข 3  ปุมคําสั่ง “ตกลง”  
หมายเลข 4  ปุมคําสั่ง “ลางขอมูล” 
หมายเลข 5  ปุมคําสั่งกลับไปเขาสูหนาจอภาพแสดงรายการรับเงิน (Data Receipt) 

(ดังรูป 5.16) 
 

5.3.19 จอภาพแสดงรายการขอมูลสินทรัพยถาวร (Data Receipt) 
เปนการเขาสูระบบสินทรัพยถาวร ซ่ึงขอมูลสินทรัพยถาวร เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

ตรวจสอบในกิจกรรมการควบคุมครุภัณฑ และการตรวจสอบพัสดุประจําป เพื่อนํามาตรวจสอบ
การมีอยูจริงของครุภัณฑ ความถูกตองครบถวนของรายการสินทรัพยถาวร ขอมูลสินทรัพยถาวร
ดังกลาวเปนการนําเขาขอมูล (Import) จากระบบระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ (ระบบสินทรัพยถาวร) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม จะ
ออกแบบเพื่อรับขอมูลเขาสูระบบ ไดแก การบันทึก/ปรับปรุงขอมูลสินทรัพยถาวร และแสดง
รายการครุภัณฑที่มีการจัดซื้อจัดจางประจําป ดังรูป 5.19 
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รูป 5.19 จอภาพแสดงรายงานสินทรัพยถาวร (Data Asset) 
 

หมายเลข 1  ปายชื่อแบบฟอรม 
หมายเลข 2  สวนแสดงเงื่อนไขที่ผูใชกําหนด 
 

5.3.20 จอภาพแสดงผลรายการขอมูลสินทรัพยถาวร (Data Asset) 
เปนจอภาพแสดงผลรายการขอมูลสินทรัพยถาวร ซ่ึงจะมีจอภาพเหมือนกับ จอภาพ

แสดงผลรายการการรับเงิน (Data Receipt) ดังรูป 5.17 
5.3.21 จอภาพการแกไข/ปรับปรุงรายการขอมูลสินทรัพยถาวร (Data Asset) 
เปนจอภาพการแกไข/ปรับปรุงรายการขอมูลสินทรัพยถาวร ซ่ึงจะมีจอภาพเหมือนกับ

จอภาพแสดงการแกไข/ปรับปรุงรายการการรับเงิน (Data Receipt) ดังรูป 5.18 
5.3.22 จอภาพสวนการติดตามผล 
เปนการเขาสูระบบการติดตามและรายงานผล ซ่ึงเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบวาผูรับตรวจและผูบริหารไดปฏิบัติตามขอเสนอแนะใน
รายงานผลการตรวจสอบหรือไม ขอบกพรองที่พบไดรับการแกไขอยางเหมาะสมแลวหรือยัง และ
หนวยรับตรวจดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในที่ผูบริหารส่ังการหรือไม จะ
ออกแบบเพื่อรับขอมูลเขาสูระบบ ไดแก การบันทึก/ปรับปรุงขอมูลการติดตามผลการตรวจสอบ 
และแสดงชื่อหนวยรับตรวจ วันที่ที่ช้ีแจงผลการตรวจสอบของหนวยรับตรวจ ซ่ึงจะมีจอภาพ
เหมือนกับจอภาพขอมูลหนวยงาน ดังรูป 5.4  



 67 

5.3.23 จอภาพการแกไข/ปรับปรุงรายการการติดตามผล 
เปนจอภาพการแกไข/ปรับปรุงรายการการติดตามผล ซ่ึงจะมีจอภาพเหมือนกับจอภาพ

แกไขแบบฟอรมแผนการตรวจสอบประจําป ดังรูป 5.8 
5.3.24 จอภาพสวนรายงานผลการตรวจสอบ 
เปนการออกแบบหนาจอในการรายงานผลการตรวจสอบ ซ่ึงจะมีการแสดงรายงานจากการ 

upload ภาพรายงานผลการตรวจสอบของหนวยรับตรวจ ดังรูป 5.20 
 

 
 

รูป 5.20 จอภาพแสดงรายการรายงานผลการตรวจสอบ 
 
5.3.25 จอภาพสวนสรุปผูท่ีไดรับมอบหมาย 
เปนการออกแบบหนาจอในการรายงานสรุปผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายในตามใบมอบหมายการปฏิบัติงาน โดยผูตรวจสอบภายในสามารถเลือกวันที่ เดือน ปที่
ตองการเพื่อใหระบบแสดงขอมูลรายงาน ซ่ึงจะมีจอภาพเหมือนกับจอภาพการเพิ่ม/แกไขใบ
มอบหมายการปฏิบัติงาน ดังรูป 5.12 

5.3.26 จอภาพสวนสรุปหนวยงาน 
เปนการออกแบบหนาจอในการรายงานสรุปหนวยงานที่ตรวจสอบตามใบมอบหมายการ

ปฏิบัติงาน โดยผูตรวจสอบภายในสามารถเลือกวันที่ เดือน ปที่ตองการเพื่อใหระบบแสดงขอมูล
รายงาน ซ่ึงจะมีจอภาพเหมือนกับจอภาพการเพิ่ม/แกไขใบมอบหมายการปฏิบัติงาน  ดังรูป 5.12 
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5.4 จอภาพการทํางานของผูใชระดับสูง 
หนาจอการทํางานของผูใชระดับสูง โดยที่หนาจอของการเขาสูการทํางานของระบบนั้น จะ

เปนสวนการทํางานของผูตรวจสอบภายในที่ทําหนาที่เปนผูดูแลระบบเทานั้น ซ่ึงหนาจอการทํางาน
ของผูใชระดับสูง แบงงานตามประเภทของงานที่ตองการเขาใชเหมือนกับผูใช การออกแบบหนาจอ
ของผูใชระดับสูง จะเปนการบริหารระบบฐานขอมูลสามารถแบงเปนงานยอย คือ บันทึก แกไข 
ปรับปรุง ลบขอมูลในสวนหัวขอหลักการวางแผนประจําป หัวขอแผนการปฏิบัติงาน หัวขอ
กิจกรรม และการอัพโหลดไฟล ดังรูป 5.21 

  

 

  

 
รูป 5.21 จอภาพการทํางานของผูใชระดับสูง 

 
จากรูป 5.21 ไดออกแบบจอภาพโดยแบงจอภาพออกเปน 4 สวน สามารถอธิบายการ

ทํางานแตละสวนดังนี้ 
สวนที่ 1  เมนู “หัวขอหลัก” เชื่อมโยงไปยังจอภาพแสดงขอมูลการวางแผนประจําป 
สวนที่ 2  เมนู “หัวขอแผนการปฏิบัติงาน” เชื่อมโยงไปยังจอภาพแสดงขอมูลหัวขอ

แผนการปฏิบัติงาน 
สวนที่ 3  เมนู “ขอมูลแผนการปฏิบัติงาน” เชื่อมโยงไปยังจอภาพแกไขแผนการตรวจสอบ 
สวนที่ 4  เมนู “หัวขอกิจกรรม” เชื่อมโยงไปยังจอภาพแสดงขอมูลหัวขอกิจกรรม 
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5.4.1 จอภาพสวนหัวขอหลัก 
เปนจอภาพแสดงหัวขอหลัก ซ่ึงจะมีจอภาพเหมือนกับจอภาพขอมูลตําแหนง ดังรูป 5.27 
5.4.2 จอภาพสวนการเพิ่มหัวขอหลัก 
เปนจอภาพการเพิ่มหัวขอหลัก ซ่ึงจะมีจอภาพเหมือนกับจอภาพการเพิ่มขอมูลตําแหนง ดัง

รูป 5.28 
5.4.3 จอภาพสวนการแกไขหัวขอหลัก 
เปนจอภาพการแกไขหัวขอหลัก ซ่ึงจะมีจอภาพเหมือนกับจอภาพการเพิ่มขอมูลตําแหนง 

ดังรูป 5.28 
5.4.4 จอภาพสวนหัวขอแผนการปฏิบตังิาน 
เปนจอภาพแสดงหัวขอแผนการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะมีจอภาพเหมือนกับจอภาพขอมูล

ตําแหนง ดังรูป 5.27 
5.4.5 จอภาพสวนการเพิ่มหัวขอแผนการปฏิบตัิงาน 
เปนจอภาพการเพิ่มหัวขอแผนการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะมีจอภาพเหมือนกับจอภาพการเพิ่ม

ขอมูลตําแหนง ดังรูป 5.28 
5.4.6 จอภาพสวนการแกไขหัวขอแผนการปฏิบัตงิาน 
เปนจอภาพการแกไขหัวขอแผนการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะมีจอภาพเหมือนกับจอภาพการเพิ่ม

ขอมูลตําแหนง ดังรูป 5.28 
5.4.7 จอภาพสวนขอมูลแผนการปฏิบตังิาน 
แสดงหนาจอขอมูลแผนการปฏิบัติงาน ดังรูป 5.22 โดยสามารถอธิบายสวนประกอบตางๆ 

ไดดังนี้ 
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รูป 5.22 จอภาพขอมูลกิจกรรมแผนการปฏิบัติงาน 
 

หมายเลข 1  ปายชื่อแบบฟอรม 
หมายเลข 2  สวนแสดงเงื่อนไขที่ผูใชกําหนด 
หมายเลข 3  ปุมคําสั่ง “แกไขหัวขอขอมูลกิจกรรม” 
หมายเลข 4  ปุมคําสั่ง “เพิ่มขอมูล” ประกอบดวย ประเด็นการตรวจสอบและ

วัตถุประสงค 
หมายเลข 5  ปุมคําสั่ง “เพิ่มหัวขอขอมูลกิจกรรม” 
หมายเลข 6  ปุมคําสั่ง “ลบหัวขอขอมูลกิจกรรม” 
หมายเลข 7  ปุมคําสั่ง “แสดงขอมูลถัดไป” 
 

5.4.8 จอภาพสวนการแกไขขอมูลแผนการปฏิบัตงิาน 
แสดงหนาจอการแกไขขอมูลแผนการปฏิบัติงาน ดังรูป 5.23 โดยสามารถอธิบาย

สวนประกอบตางๆ ไดดังนี้ 
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รูป 5.23 จอภาพการแกไขขอมูลแผนการปฏิบัติงาน 

 
หมายเลข 1  ชองกรอกแกไขแผนการตรวจสอบ  
หมายเลข 2  ปุมคําสั่ง “Browse” เพื่อทําการ Upload รูปภาพวิธีการตรวจสอบตาม

แผนการตรวจสอบ 
หมายเลข 3  ปุมคําสั่ง “ตกลง” และ “ลางขอมูล” 
หมายเลข 4  ปุมคําสั่งกลับไปเขาสูหนาจอหัวขอขอมูลกิจกรรม  
 

5.5 จอภาพการทํางานของผูดูแลระบบ 
การออกแบบหนาจอของผูดูแลระบบ จะเปนการบริหารระบบฐานขอมูลสามารถแบงเปน

งานยอย คือ บันทึก แกไข ปรับปรุง ลบขอมูลในสวนขอมูลสมาชิก ขอมูลตําแหนง ขอมูลประเภท
หนวยงาน ดังรูป 5.24 
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รูป 5.24 จอภาพการทํางานของผูดูแลระบบ 

 
จากรูป 5.24 ไดออกแบบจอภาพโดยแบงจอภาพออกเปน 4 สวน สามารถอธิบายการ

ทํางานแตละสวนดังนี้ 
สวนที่ 1  สวนแสดงสัญลักษณของเว็บไซต 
สวนที่ 2  เมนู “ขอมูลสมาชิก” เชื่อมโยงไปยังจอภาพแสดงขอมูลสมาชิก 
สวนที่ 3  เมนู “ขอมูลตําแหนง” เชื่อมโยงไปยังจอภาพแสดงขอมูลตําแหนง 
สวนที่ 4  เมนู “ขอมูลประเภทหนวยงาน” เชื่อมโยงไปยังจอภาพแสดงขอมูลประเภท

หนวยงาน 
 
5.5.1 จอภาพสวนขอมูลสมาชิก 
แสดงหนาจอขอมูลสมาชิก ดังรูป 5.25 โดยสามารถอธิบายสวนประกอบตางๆ ไดดังนี้ 
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รูป 5.25 จอภาพขอมูลสมาชิก 

 
หมายเลข 1  ปายชื่อแบบฟอรม 
หมายเลข 2  สวนแสดงขอมูลสมาชิกที่บันทึกอยูในฐานขอมูล 
หมายเลข 3  ปุมคําสั่ง “แกไขขอมูล” 
หมายเลข 4  ปุมคําสั่ง “เพิ่มขอมูลสมาชิก” 
หมายเลข 5  ปุมคําสั่ง “ลบขอมูล” 

 
5.5.2 จอภาพสวนการเพิ่มขอมูลสมาชิก 
แสดงหนาจอการเพิ่มขอมูลสมาชิก ดังรูป 5.26 โดยสามารถอธิบายสวนประกอบตางๆ ได

ดังนี้ 
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รูป 5.26 จอภาพการเพิ่มขอมลูสมาชิก 
 

หมายเลข 1  ชองกรอกขอมูลประกอบดวย คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล ช่ือผูใช 
รหัสผาน ยืนยัน Password สถานะ ประวัติการศึกษา ตําแหนง e-mail เบอรโทรศัพท ที่อยู จังหวัด 
รหัสไปรษณีย คําถามกรณีลืมรหัสผาน คําตอบ 

หมายเลข 2  ปุมคําสั่ง “ตกลง” และ “ลางขอมูล” 
หมายเลข 3  ปุมคําสั่งกลับไปเขาสูหนาจอขอมูลสมาชิก (ดังรูป 5.25) 

 
5.5.3 จอภาพสวนการแกไขขอมูลสมาชิก 
เปนจอภาพแสดงการแกไขขอมูลตําแหนง ซ่ึงจะมีจอภาพเหมือนกับจอภาพการเพิ่มขอมูล

สมาชิก ดังรูป 5.26 
5.5.4 จอภาพสวนขอมูลตําแหนง 
แสดงหนาจอขอมูลตําแหนง ดังรูป 5.27 โดยสามารถอธิบายสวนประกอบตางๆ ไดดังนี้ 
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รูป 5.27 จอภาพขอมูลตําแหนง 

 
หมายเลข 1  ปายชื่อแบบฟอรม 
หมายเลข 2  สวนแสดงขอมูลตําแหนงทีบ่ันทึกอยูในฐานขอมูล 
หมายเลข 3  ปุมคําสั่ง “เพิ่มขอมูลตําแหนง” 
หมายเลข 4  ปุมคําสั่ง “แกไขขอมูล” 
หมายเลข 5  ปุมคําสั่ง “ลบขอมูล” 

 
5.5.5 จอภาพสวนการเพิ่มขอมูลตําแหนง 
แสดงหนาจอการเพิ่มขอมูลตําแหนง ดังรูป 5.28 โดยสามารถอธิบายสวนประกอบตางๆ 

ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 76 

 

 

 
 

 
รูป 5.28 จอภาพการเพิ่มขอมลูตําแหนง 

 
หมายเลข 1  ชองกรอกเพิ่มขอมูลประกอบดวย ช่ือตําแหนง ลําดับความสําคัญ 
หมายเลข 2  ปุมคําสั่ง “เพิ่มตําแหนง” และ “ลางขอมูล” 
หมายเลข 3  ปุมคําสั่งกลับไปเขาสูหนาจอขอมูลตําแหนง  

 
5.5.6 จอภาพสวนการแกไขขอมูลตําแหนง 
เปนจอภาพการแกไขขอมูลตําแหนง ซ่ึงจะมีจอภาพเหมือนกับจอภาพการเพิ่มขอมูล

ตําแหนง ดังรูป 5.28 
5.5.7 จอภาพสวนขอมูลประเภทหนวยงาน 
เปนจอภาพแสดงขอมูลประเภทหนวยงาน ซ่ึงจะมีจอภาพเหมือนกับจอภาพขอมูลตําแหนง 

ดังรูป 5.27 
5.5.8 จอภาพสวนการเพิ่มประเภทหนวยงาน 
เปนจอภาพการเพิ่มประเภทหนวยงาน ซ่ึงจะมีจอภาพเหมือนกับจอภาพการเพิ่มขอมูล

ตําแหนง ดังรูป 5.28 
5.5.9 จอภาพสวนการแกไขประเภทหนวยงาน 
เปนจอภาพการแกไขประเภทหนวยงาน ซ่ึงจะมีจอภาพเหมือนกับจอภาพการเพิ่มขอมูล

ตําแหนง ดังรูป 5.28 
 


