
 

ข้อสอบ 1  1/2561 ( แก้ไข 24 มิ.ย.61 ) 

ข้อ 3 บริษัท ทําธุรกิจให้เช่าซือ้ แบง่กลุม่ลกูค้ามีลกู 4 กลุม่  Platinum, Gold, Silver,ทัว่ไป   แตล่ะประเภทลกูค้ามีการให้

สทิธิประโยชน์และอตัราดอกเบีย้ตา่งกนั บริษัทมีสองระบบคือระบบ DD กบัระบบ ERP  โดยระบบ DD จะเป็นโปรแกรม

หน้าบ้าน (Front office) สง่ข้อมลูแบบ Batch ไปให้ ระบบ  ERP ท่ีเป็นโปรแกรมหลงับ้าน( Back  office) เก่ียวกบับญัชี

และการเงินตอนเท่ียงคืน 

คาํส่ัง 

3.1  ถ้าต้องการตรวจสอบอตัราดอกเบีย้  ทา่นจะแบง่กลุม่ตวัอย่างออกเป็นก่ีกรณี    อะไรบ้าง      เพราะเหตใุด  

3.2 .จากความรู้การควบคมุทัว่ไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT General Control) ให้ระบวุิธีการตรวจสอบ 

วตัถปุระสงค์เพ่ือให้มัน่ใจวา่ข้อมลูระบบหน้าบ้านและหลงับ้าน ถกูต้องครบถ้วน 

แนวคาํตอบ 

ข้อ 3.1 การตรวจสอบอตัราดอกเบีย้  

1)  การตรวจสอบอตัราดอกเบีย้ สามารถแบง่กลุม่ตวัอยา่งการตรวจสอบได้ 4 กรณี 

2)  กลุม่ตวัอยา่ง 4 กรณี  ได้แก่  

 Platinum   Gold            Silver         ทัว่ไป    

วธีิการการตรวจสอบโดยโปรแกรมตรวจสอบสาํเร็จรูปดงันี ้

2.1 ) ใช้คําสัง่  statistics หาคา่เฉล่ียของแต่ละกลุม่(ประเภทลกูค้า)เพ่ือกําหนดรายการท่ีมี

สาระสําคญั   

2.2 ) ใช้คําสัง่ Extract เลือกรายการท่ีมีสาระสําคญั โดยเรียกฟิลด์รหสัลกูค้า  ช่ือลกูค้า  ประเภท

ลกูค้า  อตัราดอกเบีย้  ยอดหนีค้งเหลือ   

2.3 ) จดัทํารายงานผลลพัธ์จาก  คําสัง่ Extract   เพ่ือตรวจสอบปรียบเทียบกบันโยบายการให้อตัรา

ดอกเบีย้และสิทธิประโยชน์กบัลกูค้าแตล่ะกลุม่(ประเภทลกูค้า) 

3) เหตผุลการแบง่กลุม่ตรวจสอบเป็น 4 กรณี  เน่ืองจากลกูค้าแตล่ะกลุม่(ประเภทลกูค้า) มีอตัราดอกเบีย้และ

สทิธิประโยชน์ไมเ่ทา่กนั 
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หมายเหตุ : ผู้ ท่ีสอบผา่นบอกวา่ บางคนตอบมาตรฐาน 530 แตถ้่ามีการแบง่กลุม่ตวัอยา่งออกเป็นส่ีกรณีตามข้างต้นก็ได้

คะแนนเหมือนกนัคะ่  

ข้อ 3.2 วิธีการตรวจสอบ เพ่ือให้ม่ันใจว่าข้อมูลระบบหน้าบ้านและหลังบ้าน ถูกต้องครบถ้วน ดงันี ้

วตัถุประสงค์การตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ข้อมลูระบบหน้าบ้าน(Front office)และหลงับ้าน( Back  office)  ถกูต้อง

ครบถ้วน  

1.ตรวจสอบการควบคุมโครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศโปรแกรมหน้าบ้าน (Front office) และระบบ  ERP 

โปรแกรมหลงับ้าน( Back  office)  ดงัตอ่ไปนี ้

- ตรวจสอบการอนมุติัการริเร่ิมโครงการ วา่มีการอนมุติัอยา่งเหมาะสม เช่น   อนมุติัโดยเจ้าของระบบงาน  หรือ

คณะกรรมการสารสนเทศ เป็นต้น 

 - ตรวจสอบการกําหนดทีมงาน วา่ประกอบด้วยผู้บริหาร หรือ เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องอยา่งครบถ้วน 

 - ตรวจสอบวา่มีการกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของทีมงานอยา่งชดัเจน 

- ตรวจสอบการดําเนินโครงการเพ่ือให้มัน่ใจวา่ มีการกําหนดวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน 

  - สอบทานวา่มีผู้ ท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้จดัการโครงการ  ซึง่มีทกัษะในการบริหารโครงการ 

  - สอบทานวา่มีการจดัให้มีโครงสร้างของทีมงานพฒันาระบบท่ีเหมาะสม 

  - สอบทานวา่มีการจดัให้มีการวิเคราะห์เพ่ือกําหนดวิธีการพฒันาระบบงานสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

  - สอบทานวา่มีการจดัให้มีกระบวนการติดตามความคืบหน้า  และการส่ือสารภายในโครงการสม่ําเสมอ 

  - สอบทานความมีอยูจ่ริง และความเหมาะสม ของกระบวนการทดสอบ และสอบทานการดําเนินการทดสอบ 

เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีการดําเนินการอยา่งเหมาะสม 

 - ตรวจสอบวา่ก่อนนําระบบโปรแกรมหน้าบ้าน (Front office) และระบบ  ERP โปรแกรมหลงับ้าน( Back  

office) ไปใช้งาน มีการทดสอบ Unit Test, Integrated Test , User Acceptance Test ( UAT ) และรับรอง

รับรองผลการทดสอบโดยผู้บริหาร และผลการทดสอบท่ียงัไมไ่ด้รับการยอมรับโดยผู้ใช้งาน ได้มีการดําเนินการ

แก้ไขและทดสอบอยา่งครบถ้วนแล้ว       

-  ตรวจสอบการเตรียมการก่อนนําระบบงานมาใช้งาน วา่มีการอนมุติัและดําเนินการโอนย้ายระบบอยา่ง

เหมาะสม 
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- สอบทานความเหมาะสมของกระบวนการบริหารโครงการวา่มีการดําเนินการติดตามดําเนินการโครงการอยา่ง

เหมาะสม 

แนวทางการสรุปผลการตรวจสอบ 

 การควบคุมในส่วนน้ีมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล  กต่็อเม่ือระบบมีการควบคุมกระบวนการพฒันา  

มีการทดสอบ  กําหนดวิธีการบริหารโครงการ 

2. ตรวจสอบการควบคุมด้านการปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร์  

- สอบทานความมีอยูจ่ริงและความครบถ้วนเหมาะสมของ ขัน้ตอนการปฏิบติังาน และตรวจสอบการปฏิบติัตามขัน้ตอน 

การปฏิบติังาน  เช่น 

 - การเปิดปิดระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

 - การประมวลผลสิน้วนั 

 - การสาํรองขอ้มูลและนาํขอ้มูลสาํรองกลบัไปใช ้( Backup and Recovery ) 
- กาํหนดระเบียบการปฏิบติังานท่ีชดัเจนสาํหรับการสาํรองขอ้มูล และนาํขอ้มูลสาํรองกลบัมาใช ้
- มีการจดัเกบ็ขอ้มูลสาํรองไวใ้นท่ีปลอดภยั ทั้งภายในและนอกสถานท่ี 
- ผูค้วบคุมงานปฏิบติัการระบบสารสนเทศสอบทานตารางการสาํรองขอ้มูล วา่ครบถว้นถูกตอ้ง 
- จดัทาํตารางการสาํรองขอ้มลูและโปรแกรม 

 

- ตรวจสอบวา่มีการสอบทานการปฏิบติังานข้างต้นโดยผู้ควบคมุงานอยา่งตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอ 

 - สอบทานแผนงานการฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกบัความต้องการในการปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

แนวทางการสรุปผลการตรวจสอบ 

 การควบคุมในส่วนน้ีมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล  กต่็อเม่ือระบบมีการควบคุมการกําหนดขัน้ตอนการ

ทํางาน  มีการสอบทาน  ฝึกอบรม  จดัเก็บส่ือสํารองข้อมลูแยก 

3.การตรวจสอบการควบคุมด้านการบริหารจัดการข้อมูล 

-  ตรวจสอบวา่มีการกําหนดเจ้าของข้อมลู เช่น มีการกําหนดความเป็นเจ้าของข้อมลูอยา่งเหมาะสม  มีการ

กําหนดบทบาทของเจ้าของข้อมลูอยา่งชดัเจน 

 -  ตรวจสอบวา่มีการแบง่ประเภทข้อมลู 

 -  สอบทานวา่มีการกําหนดประเภทของข้อมลูตามระดบัความสําคญั 
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 -  สอบทานวา่มีการจดัเก็บและสํารองข้อมลู 

 -  ตรวจสอบวา่มีกระบวนการติดตาม  

 -  ตรวจสอบวา่มีการจดัทําโครงสร้างของข้อมลู 

 -  สอบทานวา่มีการจดัทําผงัโครงสร้างของข้อมลูโดยรวมขององค์กร  

4. การตรวจสอบการควบคุมด้าน Logical Access 

 1. สอบทานความมีอยูจ่ริง ของกระบวนการบริหารจดัการในการใหห้รือยกเลิกสิทธิ ซ่ึงกระบวนการบริหาร

จดัการในการใหห้รือยกเลิกสิทธิควรคลอบคลุม การขอสิทธิสาํหรับพนกังานใหม่ การเปล่ียนแปลงสิทธิการเปล่ียนแปลง

รหสัผา่นและการยกเลิกสิทธิกรณีท่ีพนกังานลาออกหรือเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีงานเป็นตน้ 

2. ตรวจสอบการปฏิบติัตามกระบวนการบริหารจดัการในการใหห้รือยกเลิกสิทธิ โดยสุ่มตวัอยา่งจากเอกสารการ

ขอสิทธิ การเปล่ียนแปลง หรือการยกเลิกสิทธิ แลว้ตรวจสอบวา่มีการอนุมติั และดาํเนินการอยา่งเหมาะสม และเป็นไปตาม

ระเบียบปฏิบติัหรือไม่ 

3. สอบทานวา่ระบบมีการตรวจตวัตนผูท่ี้เขา้ใชร้ะบบงาน (Authentication) เช่น มีการใชร้หสัผา่น (Password) 

เพ่ือแสดงสิทธ์ิเขา้ใชร้ะบบงาน หรือ 

 ทดสอบป้อนรหสัผา่น (Password) ท่ีไม่ถกูตอ้ง   ระบบงานจะตอ้งปฏิเสธ หากทดสอบป้อนรหสัผา่น (Password) 

ท่ีถกูตอ้ง   ระบบงานจะตอ้งอนุมติัการทาํรายการ 

4. สอบทานวา่ระบบมีการตรวจสอบสิทธิในการใชง้าน (Authorization)ของผูใ้ชใ้นการทาํรายการต่างๆ เช่น 

การบนัทึก   การแกไ้ข หรือการอนุมติัรายการ หรือ 

ทดสอบป้อนรหสัผา่น (Password)ของผูท่ี้ไม่มีสิทธิแกไ้ขรายการ   ระบบงานจะตอ้งปฏิเสธ หากทดสอบป้อน

รหสัผา่น (Password)ของผูท่ี้มีสิทธิแกไ้ขรายการ    ระบบงานจะตอ้งอนุมติัการทาํรายการ 

5.  ตรวจสอบระบบมีการบนัทึกกิจกรรมการใชง้าน(Audit Logging) เพ่ือใหส้ามารถตรวจสอบได ้และช่วยใหเ้กิด

ร่องรอยการตรวจสอบ (Audit Trial) สาํหรับรายการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบสารสนเทศ   รวมทั้งมีการสอบทานร่องรอย

การตรวจสอบ(Audit Trial)  อยา่งสมํ่าเสมอ  

 

แนวทางการสรุปผลการตรวจสอบ 

 การควบคุมในส่วนน้ีมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล  กต่็อเม่ือระบบมีการควบคุมการเขา้ถึงระบบงาน เช่น 

ระบบบงัคบัใหผู้ใ้ชร้ะบุรหสัผา่น (Password) ใหถ้กูตอ้งก่อนเขา้ใชง้าน  

 
หมายเหตุ : ผู้ ท่ีสอบผา่นบอกวา่เขาเลือก 3 เร่ืองได้แก่ 1. Segregation  2. Logical Access ( 4A )               
3. Backup and Recovery 

..........................................................................    จบ       ............................................................................... 
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