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ประจ าตัวสอบ………………………. 
ข้อสอบจ าลอง 

การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
ครั้งท่ี ครั้งท่ี 25 ( 2/25556 ) 

วิชา  การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ ( ส่วนอัตนัย ) 

วันที่   กรกฎาคม  2556              เวลา  13.00 – 17.00  น. 
สถานที่ทดสอบ   -                                        ข้อสอบมี    3   ข้อ                                   
แยกสมุดค าตอบข้อละ 1 เล่ม      
................................................................................................................................................................................... 

    
ข้อ 3.   

3.1 การควบคุมระบบสารสนเทศ            (10 คะแนน) 
 

ก.   ในฐานะผู้สอบบัญชี สิ่งที่ควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และกิจกรรมการควบคุมของ
หน่วยงานสารสนเทศให้บอกมา 3 ข้อ 

ข.   ให้ระบุการสอบทานการควบคุมของหน่วยงานสารสนเทศ ของกิจการที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ประมวลผลมา 3 ข้อ  

 
3.2 การควบคุมระบบสารสนเทศ            (10 คะแนน) 

 
ก.   ให้บอกแนวทางการตรวจสอบ การควบคุมการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทางกายภาพ

(Physical Access)  3 ข้อ 
ข.   ให้บอกแนวทางการตรวจสอบ การควบคุมการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเชิงตรรกะ

(Logical  Access)    2 ข้อ 
 ค.   ให้ระบุนโยบายการใช้รหัสผ่านที่ดี (Pass word) มา  3 ข้อ 
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แนวค าตอบข้อสอบจ าลอง 
การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ครั้งท่ี 25 (2/25556) 
วิชา  การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ 

 
ข้อ 3.  การวิเคราะห์ประเด็น 3.1 เป็นวิธีการสอบทานและประเมินความเสี่ยงบทที่2 ซึ่งการท าความเข้าใจและสอบ

ทานควรเลือกเร่ืองที่ส าคัญๆ  3.2  ถ้าท่อง POS4D ได้ก็สามรถท าได้ไม่ยาก รวมทั้ง Policy  Password  
 

3.1 การควบคุมระบบสารสนเทศ       
ก. ในฐานะผู้สอบบัญชี สิ่งที่ควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และกิจกรรมการควบคุมของ

หน่วยงานสารสนเทศดังนี้ 
1) ขอบเขตการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล เช่น ประเภทรายการที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์  
ขอบเขตและลักษณะของการประมวลข้อมูลที่ท าด้วยคอมพิวเตอร์ 
2) การจัดองค์การ และการแบ่งสายงานและหน้าที่ 
-มีการแบ่งแยกงานอย่างชัดเจน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างงานพัฒนาระบบงานกับงานปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  ซึ่งการแบ่งแยกหน้าที่งานควรแบ่งทั้งเชิงโครงสร้าง และเชิงหน้าที่ความรับผิดชอบ 

-มีการจัดวางต าแหน่งงานสารสนเทศอย่างเหมาะสม โดยวิเคราะห์จากลักษณะการใช้ระบบสารสนเทศ
ขององค์กร 

3) การพัฒนาและดูแลระบบงาน 
-มีการก าหนดกระบวนกาพัฒนาและเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบงานที่ชัดเจนซึ่งประกอบด้วยการก าหนด
เป้าหมายขอบเขต การรวบรวมความต้องการ การออกแบบและจัดท า ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการ
ทางธุรกิจ 
-มีกระบวนการทดสอบระบบงานอย่างเหมาะสม เช่น การทดสอบโปรแกรม (Unit Test) การทดสอบ
ระบบ(Integrated Test)  และการทดสอบเพื่อตรวจรับระบบโดยผู้ใช้งาน (User Acceptance Test)  
 

ข. การสอบทานการควบคุมของหน่วยงานสารสนเทศ ของกิจการท่ีใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล  
1) การจัดองค์การ และการแบ่งสายงาน   

สอบทานโครงสร้างงานสารสนเทฯศ และค าอธิบายหน้าที่งานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามี
การแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสม ซึ่งค านึงถึงหลักการ การแบ่งแยกหน้าที่งานสารสนเทศที่ส าคัญ 
ดังนี้  
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   เจ้าหน้าที่สารสนเทศไม่ควรด าเนินการในงานที่รับผิดชอบโดยผู้ใช้งาน เช่น การน าเข้าข้อมูล และ
การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลักของระบบงาน เป็นต้น 
 งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จะต้องแยกจากงานพัฒนาและเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบสารสนเทศ  

 
2) การพัฒนาและดูแลระบบงาน 

 ตรวจสอบการอนุมัติการริเริ่มโครงการ หรือการขอให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบสารสนเทศ ว่ามี
 การอนุมัติอย่างเหมาะสม เช่น การอนุมัติโดยเจ้าของระบบงาน หรือคณะกรรมการสารสนเทศ เป็น
ต้น 

3) ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
สอบทานความมีอยู่จริงและความครบถ้วนเหมาะสมของขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบการ
ปฏิบัติตาม ขั้นตอนการปฏิบัติงานว่ามีการปฏิบัติอย่างครบถ้วนสม่ าเสมอ ซึ่งควรครอบคลุมการ
ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้  

    การเปิดปิดระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงานสารสนเทศ  
   การประมวลผลสิ้นวัน  
   การส ารองข้อมูลและการน าข้อมูลส ารองกลับมาใช้  
   การจัดพิมพ์และแจกจ่ายรายงาน  
 

3.2 การควบคุมระบบสารสนเทศ       
ก. แนวทางการตรวจสอบ การควบคุมการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทางกายภาพ(Physical 

Access)   
1) สังเกตการณ์ว่าการจัดให้ห้องคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม  เช่น ไม่พลุกพล่านด้วยคน 
2) สังเกตการณ์ว่ามีการติดต้ังระบบควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์  บันทึกการเข้าออกของ
บุคลากรแต่ละคน เช่น ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมเข้าออกแบบอิเล็คทรอนิคส์  
3) สอบทานว่ามีการจัดให้มีระเบียบในการให้และยกเลิกบัตรหรืออุปกรณ์อ่ืน  ๆ ที่ใช้ในการเปิดปิด
ประตูเข้าออกห้องคอมพิวเตอร์ 
 

ข.    แนวทางการตรวจสอบ การควบคุมการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเชิงตรรกะ(Logical  
Access)  2 ข้อ 
1) สอบทานความมีอยู่จริง ของกระบวนการบริหารจัดการในการให้หรือยกเลิกสิทธิ ซึ่งกระบวนการ
บริหารจัดการในการให้หรือยกเลิกสิทธิควรคลอบคลุม การขอสิทธิส าหรับพนักงานใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงสิทธิการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านและการยกเลิกสิทธิกรณีที่พนักงานลาออกหรือเปลี่ยนแปลง
หน้าที่งานเป็นต้น 
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2) ทดสอบบันทึกรหัสผ่านผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบงานที่ก าลังทดสอบ ระบบงานนั้นจะต้องปฏิเสธการ
ให้เข้าถึงระบบงาน  และถ้าทดสอบบันทึกรหัสผ่านผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบงานนั้น  ระบบงานจะต้อง
อนุญาตให้เข้าถึงระบบงานที่ก าลังทดสอบดังกล่าว 

ค.   นโยบายการใช้รหัสผ่านที่ดี (Pass word)  
1) ต้องมีการก าหนดอายุการใช้งานของ  Password (Password Aging)  เช่น 30 วัน หรือ 60 วัน เป็นต้น 
2) ต้องก าหนด Password ให้ยากแก่การคาดเดา( Password Complexity) โดยผสมข้อมูลหลายประเภท 
อาจใช้ตัวเลข สัญลักษณ์ ตัวอักษรเล็ก-ใหญ่  ผสมกัน  เช่น  O?M!123* ห้ามตั้งตามชื่อเล่น หรือวันเกิด
ตัวเอง   
 3) ต้อง ลบ Password  ทิ้งหรือเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ เมื่อพนักงานลาออก หรือย้ายหน่วยงานเนื่องจากเป็น
ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์กับหน่วยงานนั้นแล้ว 

 
 
 


