
 

สงวนลิขสิทธ์ิ โดยอ.พฒันา  บุญสุข  อนุญาตเผยแพร่เป็นความรู้เพ่ือใชใ้นการสอบ   www.tuecpa.com  โทร . 089-1600-632 
PC Center คุณภาพยนืยนัรายช่ือผูส้อบผา่นจริง 

 

คร้ังที ่34 ข้อ 1 ( 2/2559 ) 

ขอ้ 1 

ก. ใหอ้ธิบายแนวทางการควบคุมการแบ่งแยกหนา้ท่ีงานภายในศูนยค์อมพิวเตอร์ท่ีสาํคญัโดยสงัเขป มา 5 ขอ้ (5 คะแนน) 

และใหอ้ธิบายแนวทางการตรวจสอบของระบบการแบ่งแยกหนา้ท่ีงานท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ระบบมีอยูจ่ริงและ

มีประสิทธิผล  (5 คะแนน) 

ข. ใหอ้ธิบายแนวทางการตรวจสอบดา้นการรักษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศ ทางกายภาพมา 5 ขอ้ (5 คะแนน) และ 

ทางเชิงตรรกะ (5 คะแนน) 
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แนวคําตอบข้อ  คร้ังที ่34 (21/2559 )  

ข้อ 1  วเิคราะห์ประเดน็  เนน้หนกัไปท่ี Test of control ของแต่ละเร่ือง จะข้ึนคาํวา่ สอบทาน หรือตรวจสอบก็ได ้ตาม

แนวทางตาํราสภา ในขณะน้ี 

 

ก. 1) แนวทางการควบคุมการแบ่งแยกหน้าทีง่านภายในศูนย์คอมพวิเตอร์ทีสํ่าคญั 

1.1) การจดัวางตาํแหน่งของสายงานสารสนเทศ 

 การจดัวางตาํแหน่งงานดา้นสารสนเทศนั้น ส่ิงท่ีควรคาํนึงถึงเป็นลาํดบัแรกก็คือลกัษณะการใชง้าน

สารสนเทศขององคก์ร กล่าวคือถา้องคก์รใชร้ะบบสารสนเทศ ในกระบวนการทาํงานแทบทุกกระบวนการทาํงาน

และทุกสายงาน ก็ควรจดัวางตาํแหน่งงานสารสนเทศใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งสูงในองคก์ร เช่น จดัใหอ้ยูใ่นระดบั

เดียวกนักบัผูบ้ริหารสายงานอ่ืน ๆ และข้ึนตรงกบัผูบ้ริหารระดบัสูง ดงัแสดงไวใ้นภาพ ตวัอยา่งของผงัโครงสร้าง

องคก์รแสดงตาํแหน่งของสายงานสารสนเทศ กรณีข้ึนตรงกบัผูบ้ริหารระดบัสูง 

 ทั้งน้ีเพ่ือเอ้ือใหมี้การบริการดา้นสารสนเทศท่ีเท่าเทียมกนั และทาํใหก้ารประสานงานระหวา่งผูบ้ริหาร

สายงานสารสนเทศ และผูบ้ริหารสายงานอ่ืน ๆ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 1.2) การแบ่งแยกหน้าทีง่านสารสนเทศ ถา้ในองคก์รส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย 

- งานพฒันาระบบงาน (System Development) 

- งานปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (Computer Operation) 

- งานบริหารเทคโนโลยพ้ืีนฐาน (Technology Infrastructure Management) 

- งานบริหารระบบเครือข่าย (Computer Network Management) 

- งานรักษาความปลอดภยั (Security) 

- งานควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 

งานดงักล่าวขา้งตน้ ถา้สามารถแยกออกจากกนัได ้ก็จะทาํใหก้ารควบคุมสามารถทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากข้ึน แตใ่นความเป็นจริงคงจะแบ่งแยกไดเ้ฉพาะองคก์รท่ีมีขนาดใหญ่ หรือมีการลงทุนดา้นระบบ

สารสนเทศท่ีสูงเท่านั้น  

สาํหรับองคก์รท่ีมีขนาดเลก็และมีการใชร้ะบบสารสนเทศ ในปริมาณท่ีนอ้ยจะไม่สามารถแบ่งแยกงาน

ต่าง ๆ เหล่าน้ีไดทุ้กงาน แต่ก็ยงัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งแบ่งแยกหนา้ท่ีสาํหรับงานท่ีสาํคญับางงาน เช่นงานพฒันา

ระบบงาน และงานดา้นการปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ส่วนงานดา้นอ่ืน ๆ นั้นอาจจะพิจารณาใหอ้ยูใ่นส่วนใดส่วน

หน่ึงภายในสองงานดงักล่าว 

ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งแยกงานพฒันาระบบงานและงานปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ออกจากกนัก็เพราะวา่

ความตอ้งการในการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ของ 2 กลุ่มงานน้ีแตกตา่งกนั โดยท่ีงานพฒันาระบบงานนั้นตอ้งการใช้

ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเตรียมไวส้าํหรับการพฒันาระบบงานเท่านั้น ในขณะท่ีงานปฏิบติัการคอมพิวเตอร์จาํเป็น

จะตอ้งใชร้ะบบงานท่ีเก็บขอ้มูลจริงและประมวลผลขอ้มูลจริง ซ่ึงถา้ใหผู้พ้ฒันาระบบงานทาํหนา้ท่ีปฏิบติัการ

คอมพิวเตอร์ดว้ย ก็จะตอ้งใหสิ้ทธิในการเขา้ถึงระบบงานจริงดว้ย ซ่ึงอาจเป็นสาเหตท่ีุเอ้ือต่อการเปล่ียนแปลง

แกไ้ขโปรแกรมหรือขอ้มูลท่ีส่อไปในทางทุจริตได ้

1.3) งานทีค่วรพจิารณาให้อยู่นอกฝ่ายสารสนเทศ 

งานท่ีสาํคญั 2 งานท่ีในปัจจุบนัมีแนวโนม้ท่ีจะจดัวางตาํแหน่งไวภ้ายนอกสายงานสารสนเทศ คืองานดา้นการ

รักษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศ และงานดา้นการควบคุมคุณภาพงานสารสนเทศ 
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- สาํหรับงานดา้นการรักษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศ นั้น ถา้จดัใหอ้ยูภ่ายนอกสายงานสารสนเทศจะทาํให้

การรักษาความปลอดภยัเขม้แขง็มากข้ึน โดยท่ีผูบ้ริหารความปลอดภยัระบบสารสนเทศ ไม่ไดข้ึ้นตรงกบัผู ้

บริหารงานสารสนเทศ ทาํใหก้ารดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในงานสารสนเทศจะไดรั้บการควบคุมดูแลดา้นความ

ปลอดภยัท่ีเป็นอิสระมากข้ึน  

- สาํหรับงานดา้นการควบคุมคุณภาพ ซ่ึงประกอบดว้ยการควบคุมคุณภาพของระบบงานสารสนเทศท่ีพฒันาโดย

สายงานพฒันาระบบสารสนเทศ และคุณภาพของการใหบ้ริการต่าง ๆ ดา้นสารสนเทศต่อผูใ้ชง้านในองคก์ร ซ่ึงถา้

งานควบคุมคุณภาพยงัอยูภ่ายใตก้ารบริหารงานของฝ่ายสารสนเทศ อาจทาํใหก้ารควบคุมคุณภาพขาดความเป็น

อิสระ ซ่ึงมีผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพของงานสารสนเทศดงักล่าว 

 

2) แนวทางการตรวจสอบของระบบการแบ่งแยกหน้าทีง่านภายในศูนย์คอมพวิเตอร์ทีสํ่าคญั 

2.1) สอบทานโครงสร้างงานสารสนเทฯศ และคาํอธิบายหนา้ท่ีงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีการ

แบ่งแยกหนา้ท่ีงานอยา่งเหมาะสม ซ่ึงคาํนึงถึงหลกัการ การแบ่งแยกหนา้ท่ีงานสารสนเทศท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

- เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศไม่ควรดาํเนินการในงานท่ีรับผิดชอบโดยผูใ้ชง้าน เช่น การนาํเขา้ขอ้มูล และการปรับปรุง

แฟ้มขอ้มูลหลกัของระบบงาน เป็นตน้ 

- งานปฏิบติัการคอมพิวเตอร์จะตอ้งแยกจากงานพฒันาและเปล่ียนแปลงแกไ้ขระบบสารสนเทศ 

2.2) สอบทานการจดัวางตาํแหน่งงานสารสนเทศวา่อยูใ่นตาํแหน่งท่ีเหมาะสมซ่ึงสามารถใหบ้ริการและส่ือสารกบั

หน่วยงานดา้นผูใ้ชร้ะบบอยา่งเหมาะสม เช่น ในกรณีท่ีมีการใชส้ารสนเทศในทุกสายงานธุรกิจ ผูบ้ริหารงาน

สารสนเทศไม่ควรรายงานโดยตรงกบัผูบ้ริหารสายงานใดสายงานหน่ึง แตค่วรรายงานโดยตรงกบัผูบ้ริหาร

ระดบัสูงข้ึนไป เป็นตน้ 

 

แนวทางการสรุปผลการตรวจสอบ  

 การท่ีจะสรุปไดว้า่การควบคุมในส่วนน้ีมีความเพียงพอและมีประสิทธิผลก็ต่อเม่ือ มีการแบ่งแยกหนา้ทีงานอยา่ง

ชดัเจน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งผูพ้ฒันาและเปล่ียนแปลงระบบงาน กบัผูป้ฏิบติัการคอมพิวเตอร์ และ

ถา้ไม่มีการแบ่งแยกท่ีชดัเจน  ก็ควรมีการควบคุมทดแทน เช่น การสอบทานการทาํงานโดยบุคคลอ่ืน สาํหรับงานท่ีขาดการ

แบ่งแยกหนา้ท่ี 

ข.  

แนวทางการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศทางกายภาพ 

1. สอบทานวา่มีการจดัใหห้อ้งคอมพิวเตอร์อยูใ่นสถานท่ีท่ีเหมาะสม เช่น ไม่เป็นท่ีท่ีพลุกพล่านดว้ยผูค้น

จาํนวนมากและถา้อยูใ่นอาคาร ก็ไม่ควรอยูช่ั้นท่ีสูงหรือตํ่าเกินไป 

2. สอบทานวา่มีการออกแบบแบ่งเป็นสดัส่วนตามความตอ้งการดา้นการรักษาความปลอดภยั และตาม

ลกัษณะการใชง้าน เช่น ส่วนเฉพาะสาํหรับพนกังานปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ หรือส่วนเฉพาะของ

เจา้หนา้ท่ีเครือข่าย    เป็นตน้ 

3. สอบทานวา่มีการติดตั้งระบบควบคุมการเขา้ออกศูนยค์อมพิวเตอร์ซ่ึงสามารถบนัทึกการเขา้ออกของ

บุคลากรแต่ละคนได ้เช่นการติดตั้งอุปกรณ์การควบคุมการเขา้ออกแบบอิเลค็ทรอนิคส์ เป็นตน้ 
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4. สอบทานวา่มีการจดัใหมี้ระเบียบการในการใหแ้ละยกเลิกบตัรหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นการเปิดปิด

ประตูเขา้ออกหอ้งคอมพิวเตอร์ 

5. สอบทานวา่มีการจดัใหมี้การติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ควบคุมสภาวะแวดลอ้มของการทาํงานของ

ระบบคอมพิวเตอร์ในหอ้งคอมพิวเตอร์อยา่งเพียงพอ เช่นมีการติดตั้งระบบปรับอุณหภูมิ ความช้ืนและ

คล่ืนแม่เหลก็ และอุปกรณ์ในการควบคุมความคงท่ีและจดัใหมี้ไฟฟ้าใชอ้ยา่งต่อเน่ือง 

แนวทางการสรุปผลการตรวจสอบ 

การท่ีจะสรุปไดว้า่การควบคุมในส่วนน้ีมีความเพียงพอและมีประสิทธิผลก็ต่อเม่ือมีการควบคุม 

การเขา้ถึงหอ้งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 

แนวทางการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศเชิงตรรกะ 

 1. สอบทานความมีอยูจ่ริง ของกระบวนการบริหารจดัการในการใหห้รือยกเลิกสิทธิ ซ่ึงกระบวนการบริหาร

จดัการในการใหห้รือยกเลิกสิทธิควรคลอบคลุม การขอสิทธิสาํหรับพนกังานใหม่ การเปล่ียนแปลงสิทธิการเปล่ียนแปลง

รหสัผา่นและการยกเลิกสิทธิกรณีท่ีพนกังานลาออกหรือเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีงานเป็นตน้ 

2. ตรวจสอบการปฏิบติัตามกระบวนการบริหารจดัการในการใหห้รือยกเลิกสิทธิ โดยสุ่มตวัอยา่งจากเอกสารการ

ขอสิทธิ การเปล่ียนแปลง หรือการยกเลิกสิทธิ แลว้ตรวจสอบวา่มีการอนุมติั และดาํเนินการอยา่งเหมาะสม และเป็นไปตาม

ระเบียบปฏิบติัหรือไม ่

3. สอบทานวา่ระบบมีการตรวจตวัตนผูท่ี้เขา้ใชร้ะบบงาน (Authentication) เช่น มีการใชร้หสัผา่น (Password) 

เพ่ือแสดงสิทธ์ิเขา้ใชร้ะบบงาน  

4. สอบทานวา่ระบบมีการตรวจสอบสิทธิในการใชง้าน (Authorization)ของผูใ้ชใ้นการทาํรายการต่างๆ เช่น 

การบนัทึก   การแกไ้ข หรือการอนุมติัรายการ 

5.  ตรวจสอบระบบมีการบนัทึกกิจกรรมการใชง้าน(Audit Logging) เพ่ือใหส้ามารถตรวจสอบได ้และช่วยใหเ้กิด

ร่องรอยการตรวจสอบ (Audit Trial) สาํหรับรายการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบสารสนเทศ   รวมทั้งมีการสอบทานร่องรอย

การตรวจสอบ(Audit Trial)  อยา่งสมํ่าเสมอ  

 

แนวทางการสรุปผลการตรวจสอบ 

 การท่ีจะสรุปไดว้า่การควบคุมในส่วนน้ีมีความเพียงพอและมีประสิทธิผลก็ต่อเม่ือระบบมีการควบคุมการเขา้ถึง

ระบบงาน เช่น ระบบบงัคบัใหผู้ใ้ชร้ะบุรหสัผา่น (Password) ใหถู้กตอ้งก่อนเขา้ใชง้าน  

 


