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ประจาํตวัสอบ………………………. 
ขอ้สอบจาํลอง 

การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
คร้ังท่ี 33 ( 1/2559 ) 

วชิา  การสอบบญัชี 1 ใหม่ ( คอมพิวเตอร์ ) 
วนัท่ี   มีนาคม  2559              เวลา  13.00 – 17.00  น. 

สถานท่ีทดสอบ   -                                   ขอ้สอบมี    3   ขอ้ 
...................................................................................................................................................... 
ขอ้ 3 บริษทั ใชร้ะบบ online ขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า มีสาํนกังาน สาขา ทัว่ประทศ ผูส้อบบญัชีสมัภาษณ์ผูจ้ดัการระบบ

สารสนเทศ  สรุปไดไ้ดด้งน้ี  
 1. ผูจ้ดัการระบบสารสนเทศ    ผูจ้ดัการแผนกบญัชีและการเงิน  ร่วมประชุมและขออนุมติัแผนงานระยะเวลา3ปีจาก

ผูบ้ริหารระดบัสูง  ส่วนผูจ้ดัการดา้นอ่ืนค่อยมาประชุมตามโครงการท่ีรับผิดชอบ  
2. กิจการไม่มีคณะกรรมการสารสนเทศ และไม่มีการกาํหนดนโยบายดา้นต่างๆของระบบสารสนเทศ 
3. พนกังานฝ่ายสารสนเทศทุกคนสามารถเขา้ออกหอ้งปฏิบติัการ โดยใชบ้ตัรพนกังานในการเขา้ออก 
4. โปรแกรมเมอร์ทาํการขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงระบบ เม่ือโปรแกรมเมอร์แกไ้ขทดสอบแลว้ ทาํการข้ึนระบบและติดตามผล

จากผูใ้ช ้
5. สถานท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่และสาขาอยูใ่กลก้บัพ้ืนท่ีท่ีเคยนํ้ าท่วม กิจการจึงใชว้ธีิก่อกาํแพงใหสู้ง   ผูส้อบบญัชีได้

สอบถามผูบ้ริหารไดค้าํตอบวา่ผูบ้ริหารตระหนกัถึงเร่ืองน้ีเน่ืองจากกงัวลถึงการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกิจการ 
ใหท้าํ 
1. ระบุความเส่ียง  และผลกระทบ ขอ้ละ 2 คะแนน    ( 10 คะแนน ) 

2.ระบุวธีิการควบคุมมาขอ้ละ2 วธีิ  ( 10 คะแนน ) 
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แนวคาํตอบข้อ  

ข้อ 3  วเิคราะห์ประเดน็  ขอ้สอบไดอ้อกประเด็นใหม่ๆท่ีไม่ค่อยไดอ้อกเพ่ิมเติม เช่น แผน และนโยบายดา้นสารสนเทศ  

แผนการกูร้ะบบสารสนเทศ  

เหตุการณ์ ความเส่ียง ผลกระทบ วธีิการควบคุม 

1. ผูจ้ดัการระบบ

สารสนเทศ    ผูจ้ดัการแผนก

บญัชีและการเงิน  ร่วม

ประชุมและขออนุมติั

แผนงานระยะเวลา3ปีจาก

ผูบ้ริหารระดบัสูง  โดยไม่มี

ฝ่ายอ่ืนร่วมประชุม 

1. แผนงาน และการ

ดาํเนินการดา้นสารสนเทศ 

อาจไม่สอดคลอ้งกบั

แผนงานทางธุรกิจ 

2. ระบบงานสารสนเทศ 

อาจไม่สามารถเช่ือมโยงกนั

และไม่เอ้ือต่อการดาํเนินการ

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

การใชร้ะบบสารสนเทศไม่

เป็นไปในแนวทางเดียวกนั  

หรือขาดระบบสารสนเทศท่ี

สามารถเช่ือมโยงกนั  ทาํให้

เกิดผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลทางธุรกิจ 

 

1.การกาํหนดผูรั้บผิดชอบ

ในการวางแผนงานดา้น

สารสนเทศ คือ ผูบ้ริหาร

ระดบัสูง   ผูบ้ริหารสายงาน

อ่ืน และผูบ้ริหารสายงาน

สารสนเทศ 

2. จดัใหมี้กระบวนการ

วางแผนงานสารสนเทศ เช่น 

ทาํความเขา้ใจกลยทุธ์ความ

ตอ้งการทางธุรกิจ  วเิคราะห์

ความแตกต่างเป้าหมายกบั

ระบบปัจจุบนั เป็นตน้ 

3. มีการอนุมติั  การส่ือสาร

และควบคุมแผนงาน

สารสนเทศ 

4.การติดตามการดาํเนินงาน

ตามแผนงานสารสนเทศ 

2. กิจการไม่มีคณะกรรมการ

สารสนเทศ และไม่มีการ

กาํหนดนโยบายดา้นต่างๆ

ของระบบสารสนเทศ 

1. การดาํเนินการดา้น

สารสนเทศอาจไม่เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั 

2. การดาํเนินงานไม่เป็นไป

ตามแผนท่ีกาํหนดไว ้ 

ทาํใหแ้ผนงานสารสนเทศ

และการลงทุนดา้น

สารสนเทศ อาจไม่

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

ทางธุรกิจขององคก์ร ทาํให้

เกิดผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลทางธุรกิจ 

 

 

1.ควรกาํหนดใหมี้

คณะกรรมการสารสนเทศ

เพ่ือใหรั้บผิดชอบในการ

อนุมติั และควบคุมแผนดา้น

สารสนเทศ ใหส้อดคลอ้ง

กบัแผนงานทางธุรกิจ 

2. กิจการควรกาํหนด

นโยบายสารสนเทศ  อนุมติั

โดยผูบ้ริหารระดบัสูงของ

องคก์ร  และมีการ

ประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการ 

พร้อมทั้งติดตามการ

ปฏิบติังานวา่เป็นไปตาม

นโยบายหรือไม่ 
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3. พนกังานฝ่ายสารสนเทศ

ทุกคนสามารถเขา้ออก

หอ้งปฏิบติัการ โดยใชบ้ตัร

พนกังานในการเขา้ออก 

 อาจทาํใหบุ้คคลท่ีไม่ไดรั้บ

อนุญาต หรือไม่เก่ียวขอ้งเขา้

หอ้งปฏิบติัการได ้ มีความ

เส่ียงทรัพยสิ์นอาจถูกทาํลาย 

ระบบคอมพิวเตอร์ใน

หอ้งปฏิบติัการไม่ปลอดภยั  

อาจมีการทาํลายทรัพยสิ์น  

ระบบคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์พว่ง 

1. ควรจาํกดัการสิทธิการเขา้

ใชห้อ้งปฏิบติัการ ใหเ้ฉพาะ

พนกังานฝ่ายสารสนเทศ

เก่ียวขอ้งเท่านั้น 

2. ควรมีระบบการควบคุม

การเขา้-ออก ( Control 

System )หอ้งปฏิบติัการ

คอมพิวเตอร์ เช่น  มีกลอ้ง 

CCTV  รวมทั้งควบคุมใหมี้

บนัทึกตารางเวลาบุคคลท่ี

เขา้-ออกหอ้งปฏิบติัการ

คอมพิวเตอร์ทุกคร้ัง  

4.โปรแกรมเมอร์ทาํการขอ

แกไ้ขเปล่ียนแปลงระบบ   

ทดสอบ และนาํข้ึนใชเ้ลย 

1. มีการเปล่ียนแปลงแกไ้ข

ระบบงานโดยผูท่ี้ไม่ไดรั้บ

อนุญาต (โปรแกรมเมอร์ ) 

2.ระบบงานยงัมีขอ้บกพร่อง

หลงัจากนาํมาใชง้านแลว้ 

3. ระบบงานใหม่อาจไม่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ทางธุรกิจ 

มีผลกระทบต่อความถูกตอ้ง

ของโปรแกรมท่ีมีการแกไ้ข  

ทาํใหผ้ลลพัธ์จากการ

ประมวลผลไม่ถูกตอ้ง ส่งผล

กระทบต่อความถูกตอ้งของ

รายงานทางการเงินและ

รายงานทางการบริหาร 

1. มีการขอ และอนุมติัการ

เปล่ียนแปลงแกไ้ข

ระบบงานสารสนเทศโดยใช้

ใบคาํขอ จากผูใ้ช(้ User ) 

และอนุมติัโดยผูบ้ริหารท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 

2. ศึกษาผลกระทบท่ีอาจ

เกิดข้ึนก่อนเร่ิมลงมือ

เปล่ียนแปลงแกไ้ข 

3. การวเิคราะห์และ

ออกแบบ สอดคลอ้งกบั

หลกัการควบคุมภายในท่ีดี 

4. การเปล่ียนแปลงแกไ้ข

จะตอ้งไดรั้บการทดสอบ

และลงนามรับรองก่อนใช้

งานโดยหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ไม่ใช่ 

โปรแกรมเมอร์ เช่น การทาํ 

UAT  

5. ตอ้งมีการควบคุมการ

โอนยา้ยระบบหรือโปรแกม

ท่ีแกไ้ขไปใชง้าน 
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5.สถานท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่

และสาขาอยูใ่กลก้บัพ้ืนท่ีท่ี

เคยนํ้ าท่วม กิจการจึงใชว้ธีิ

ก่อกาํแพงใหสู้ง    

1.อาจเกิดอุบติัเหตหุรือ

อุบติัภยั ทาํใหเ้กิดผลเสียหาย

ต่อคอมพิวเตอร์และ ระบบ

เครือข่าย ทาํใหธุ้รกิจ

หยดุชะงกั 

2. ไม่สามารถกูร้ะบบ

สารสนเทศ หรือระบบ

เครือข่ายภายในระยะเวลาท่ี

เหมาะสม หรือไม่สามารถกู้

ระบบสารสนเทศกลบัมาใช้

ใหม่ไดเ้ลย 

มีผลกระทบต่อความ

ต่อเน่ืองในการใชร้ะบบ

สารสนเทศในการสนบัสนุน

การทาํงานของธุรกิจ ก็อาจ

ส่งผลกระทบต่อความอยู่

รอดขององคก์ร 

 

1. ประเมินความเส่ียงท่ี

ระบบคอมพิวเตอร์อาจ

หยดุชะงกั และจดัใหก้าร

ป้องกนั  ไม่ใหค้วามเส่ียง

ต่าง ๆ เกิดข้ึน 

2. ประเมินผลกระทบท่ีอาจ

เกิดข้ึนถา้ระบบหยดุชะงกั 

เพ่ือกาํหนดเป็นเป้าหมายใน

การกูร้ะบบ 

3. จดัทาํกลยทุธ์ในการกู้

ระบบสารสนเทศ 

ประกอบดว้ย การสาํรอง

ขอ้มูล การจดัหาสถานท่ี

สาํรองเพ่ือใชใ้นการกูร้ะบบ 

และแผนในการกู ้

4. การสาํรองขอ้มูลควร

จะตอ้งสอดคลอ้งกบั

ระยะเวลาท่ีจะตอ้งกูร้ะบบ 

5. ขอ้มูลสาํรองควรเก็บไว้

ทั้งในและนอกสถานท่ี 

6. เตรียมศูนยค์อมพิวเตอร์

สาํรองแบบ Hot site เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัระยะเวลาใน

การกูร้ะบบของกิจการซ่ึง

เป็นระบบ Online 

7. มีทางเลือกในการจดัหา

หรือจดัสร้างศูนยส์าํรอง

ขอ้มูล 

8. เตรียมบุคลากรและ

ขั้นตอนการกูร้ะบบ

สารสนเทศ 

9. ทาํการทดสอบแผนกู้

ระบบสารสนเทศอยา่ง

สมํ่าเสมอ และปรับปรุงแผน

ให ้Update 

 


