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  ประจําตัวสอบ………………………. 

ขอสอบจําลอง 

การทดสอบความรูของผูขอข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต  

คร้ังท่ี 22 (2/2555 ) 

วิชา  การสอบบัญชีท่ีประมวลผลโดยคอมพิวเตอร ( สวนอัตนัย ) 

วันที่    กรกฎาคม  2555             เวลา  13.00 – 17.00  น. 

สถานที่ทดสอบ   -                                    ขอสอบมี    3   ขอ                                   

แยกสมุดคําตอบขอละ 1 เลม      

............................................................................................................................................................. 

 
กิจการไดเปลี่ยนแปลงระบบจัดทําเงินเดือนโดยนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการประมวลผลแทน ทานใน

ฐานะผูสอบบัญชีจะใหคําแนะนําในเร่ืองน้ีอยางไร 
 

 
ก. การพัฒนาระบบเงินเดือนพนักงาน                                                                          ( 10 คะแนน) 

 
 
การควบคุมทั่วไปที่พึงมี  4 ขอ (ขอใหอธิบายอยาง
ละเอียด 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

ระบุความเสี่ยงจากการขาดการควบคุมภายในทั่วไป ที่มี
ตอระบบเงินเดือน มา 3 ขอ 

1. 
2. 
3. 
 

การทดสอบการควบคุมทั่วไป มา 3 ขอ 1. 
2. 
3. 
 

  
 

ข. การแกไขเปล่ียนแปลงระบบการจัดทํารายงานทางการเงิน                                      ( 10 คะแนน) 
 

 
การควบคุมทั่วไปที่พึงมี  4 ขอ (ขอใหอธิบายอยาง
ละเอียด 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

ระบุความเสี่ยงจากการขาดการควบคุมภายในทั่วไป ที่มี
ตอระบบงาน มา 3 ขอ 

1. 
2. 
3. 
 

การทดสอบการควบคุมทั่วไป  มา 3 ขอ 1. 
2. 
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3. 
 
 

 
 
 
 
 

แนวคําตอบขอสอบจําลอง 

การทดสอบความรูของผูขอข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คร้ังท่ี 22 ( 2/2555 ) 

วิชา  การสอบบัญชีท่ีประมวลผลโดยคอมพิวเตอร 

 

การวิเคราะหประเด็น   การตอบการควบคุม  ความเส่ียง และการทดสอบการควบคุมของการพัฒนาระบบเงินเดือนพนักงาน  

และการแกไขเปล่ียนแปลงระบบการจัดทํารายงานทางการเงิน    ใชหลักการที่คลายๆกันเปล่ียนเพียงช่ือของระบบงานเทานั้น                                                                                                 

 

ก. การพัฒนาระบบเงินเดือนพนักงาน                                                                           

การควบคุมทั่วไป   1. กระบวนการบริหารโครงการพัฒนาระบบเงินเดือน

พนักงานที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการวางแผน การ

ติดตามผลการดําเนินโครงการ การสื่อสารภายใน

โครงการ เปนตน 

2.กําหนดกระบวนการพัฒนาระบบงานท่ีชัดเจน ซึ่ง

ประกอบดวยการกําหนดเปาหมายขอบเขต การรวบรวม

ความตองการ (Analysis) การออกแบบ(Design) และ

จัดทํา (Construction)ซึ่งสอดคลองกับความตองการทาง

ธุรกิจอยางชัดเจน และตองครอบคลุมความตองการ 

3.มีกระบวนการทดสอบระบบงาน(Testing) อยาง

เหมาะสม เชน การทดสอบโปรแกรม (Unit Test) การ

ทดสอบระบบ(Integrated Test)  และการทดสอบเพื่อ

ตรวจรับระบบโดยผูใชงาน (User Acceptance Test)  

4.มีกระบวนการจัดเตรียมการนําระบบงานมาใชงาน

(Implementation) อยางเหมาะสม ครอบคลุม การ

เตรียมขอมูลหรือการแปลงขอมูล และการยายโปรแกรม

ไปใชงานจริง 
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ความเส่ียง  1. ระบบงานที่พัฒนาใหมอาจไมสอดคลองกับความตองการทาง

ธุรกิจ 

2. ระบบงานที่พัฒนาใหมยังมีขอบกพรองหลังจากนํามาใชงาน

แลว 

3. กระบวนการพัฒนาระบบงานขาดประสิทธิภาพ สงผล

ใหการพัฒนาลาชา และใชงบประมาณเกินจากที่กําหนด 

 

การทดสอบการควบคุมทั่วไป  1.ตรวจสอบการอนุมัติการริเริ่มโครงการพัฒนาระบบ

เงินเดือนพนักงาน   วามีการอนุมัติอยางเหมาะสม                                                                  

เชน การอนุมัติโดยเจาของระบบงาน หรือคณะกรรมการ

สารสนเทศ เปนตน 

2.สอบทานความมีอยูจริง และความเหมาะสมของ

กระบวนการทดสอบ และสอบทานการดําเนินการ

ทดสอบ เพื่อใหมั่นใจวามีการดําเนินการอยางเหมาะสม 

ครอบคลุม การวางแผนการทดสอบ การดําเนินการ

ทดสอบ และการอนุมัติการทดสอบ 

3.ตรวจสอบวากอนนําระบบไปใชงาน มีการทดสอบและ

รับรองผลการทดสอบโดยผูบริหารหรือตัวแทนผูใชงาน 

และผลการทดสอบที่ยังไมไดรับการยอมรับโดยผูใชงาน  

ไดมีการดําเนินการแกไขและทดแทนอยางครบถวนแลว  

 

  

 

ข. การแกไขเปลี่ยนแปลงระบบการจัดทํารายงานทางการเงิน                                       

 

การควบคุมทั่วไป  1.จะตองมีการขอและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแกไขระบบ

การจัดทํารายงานทางการเงิน  อยางเปนทางการ ซึ่งเปน

แบบฟอรมที่เตรียมไวลวงหนา โดยมีการบันทึก

รายละเอียดอยางชัดเจน เชนผูขอ ผูอนุมัติ วันที่ขอ วันที่

ตองการใหแลวเสร็จ เหตุผลของการแกไข 

2.กําหนดกระบวนเปลี่ยนแปลงแกไขระบบการจัดทํา
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รายงานทางการเงิน   งานที่ชัดเจน ซึ่งประกอบดวยการมี

การศึกษาความเปนไปไดทางเทคนิค การวิเคราะหและ

ออกแบบ 

3.มีกระบวนการทดสอบระบบการจัดทํารายงานทางการเงิน  

(Testing)ที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขอยางเหมาะสม เชน 

การทดสอบโปรแกรม (Unit Test) การทดสอบระบบ

(Integrated Test)  และการทดสอบเพื่อตรวจรับระบบ

โดยผูใชงาน (User Acceptance Test)  

4. มีการปรับปรุงแกไขเอกสารประกอบระบบงาน

สารสนเทศทั้งหมดใหสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงแกไข

และเพื่อการจัดใหมีการควบคุมที่ดีในกระบวนการการ

เปลี่ยนแปลงแกไขระบบการจัดทํารายงานทางการเงิน   

 

ความเส่ียง 1.ความไมสอดคลองตอความตองการทางธุรกิจของ

ระบบการจัดทํารายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไข 

2.ระบบการจัดทํารายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง

แกไขยังมีขอบกพรองหลังจากนํามาใชงานแลว 

3.กระบวนการเปลี่ยนแปลงแกไขระบบการจัดทํารายงาน

ทางการเงิน  ขาดประสิทธิภาพ สงผลใหการเปลี่ยนแปลง

แกไขลาชา และใชงบประมาณเกินจากที่กําหนด 

 

การทดสอบการควบคุมทั่วไป   1.ตรวจสอบการอนุมัติการขอใหมีการเปลี่ยนแปลงแกไข

ระบบการจัดทํารายงานทางการเงิน  วามีการอนุมัติอยาง

เหมาะสม เชน การอนุมัติโดยเจาของระบบงาน  เปนตน 

2.สอบทานความมีอยูจริง และความเหมาะสมของ

กระบวนการทดสอบระบบการจัดทํารายงานทางการเงินที่มี

การเปลี่ยนแปลงแกไข และสอบทานการดําเนินการ

ทดสอบ เพื่อใหมั่นใจวามีการดําเนินการอยางเหมาะสม 

ครอบคลุม การวางแผนการทดสอบ การดําเนินการ

ทดสอบ และการอนุมัติการทดสอบ 

3.ตรวจสอบวากอนนําระบบไปใชงาน มีการทดสอบและ
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รับรองผลการทดสอบโดยผูบริหารหรือตัวแทนผูใชงาน 

และผลการทดสอบที่ยังไมไดรับการยอมรับโดยผูใชงาน  

ไดมีการดําเนินการแกไขและทดแทนอยางครบถวนแลว 
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