การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ : Information Technology Audit by อ.บุญเกียรติ เดชะวรานนท์
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ กับผลกระทบต่ องานตรวจสอบ
ตัวอย่างของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีผลกระทบต่องานตรวจสอบ
1. Distributed Data Processing: การประมวลผลเชิงกระจาย
- Audit Implication: (Access to Data Program, Client / Server)
- Limit access to System: การจากัดการเข้าถึงระบบตามความจาเป็ น
- Transaction Completeness: ความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายการข้อมูล
2. Networking: เครื อข่าย (Lan , Wireless Lan)
- Limit access to the Network (as need basic) ต้องมีมาตรการจากัดการข้าใช้งานในเครื อข่ายตาม
ความจาเป็ นเท่านั้น
3. Real-time Systems: ระบบการประมวลผลทันที
ลดภาระงานเอกสารและได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ ว เช่นระบบ JIT, Auto ordering, POS – Point of sale
- No batch-type Control: ไม่รองรับการสอบทานผลรวมรายการทั้งหมด
- Transactions Authorization Control: การควบคุมอานาจอนุมตั ิรายการ
- Entity’s Access Control: จากัดการใช้ Real time ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจาเป็ นเท่านั้น
- More Continuous Audit ต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง (การฝากและถอนเงินมาก ๆ ในเวลา
ใกล้เคียงกัน คือการฟอกเงิน)
4. End-User Computing: ผูใ้ ช้งานพัฒนาระบบงานขึ้ นใช้เอง (High-Level computer language, Packaged
software)
- Safeguarding of data Integrity: ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
- Unauthorized Access from the various work of control at user department: การเข้าถึงระบบโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากช่องทางต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับการควบคุมโดยผูใ้ ช้งาน
5. Internet: e-Commerce: อินเตอร์เน็ต (WWW, Web Application , Web Server)
- Unauthorized Access to the entity’s network: การเข้าถึงเครื อข่าย
- Need More Technology access controls form external, such as router & Firewall : ต้องใช้
เทคโนโลยีควบคุมการเข้าถึงเครื อข่ายที่เพียงพอ
- Need transaction Validation ความสมเหตุสมผลของรายการข้อมูลที่บนั ทึกเข้าระบบ
- Need Transaction Authorization control จากัดอานาจการอนุมตั ิรายการ
- Need transaction Completeness ความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายการข้อมูล
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2. กฎหมายด้ านเทคโนโลยีสารนเทศ
1. พรฎ.ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริ การการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ในเรื่ อง พรฏ.มีเรื่ องที่เกี่ยวข้อง “หลักเกณฑ์การเก็ฐรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ของผูใ้ ห้บริ การ
พ.ศ.2550” ซึ่ งพูดถึงการ forward ข้อมูลใด ๆ ที่เป็ นการทาให้ผอู ้ ื่นเสี ยหาย....จะมีความผิดทางกฎหมายด้วย
2. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
มีเนื้อหาที่น่าสนใจในส่ วนดังนี้
 มาตรา ๙ ทาให้เสี ยหาย ทาลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติ มซึ่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่นโดยมิ
ชอบ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี หรื อปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
 มาตรา ๑๐ กระทาให้การทางานของระบบคอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่นถูกระงับ ชะลอ จนไม่สามารถทางาน
ตามปกติได้ตอ้ งระวางโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี หรื อปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
 มาตรา ๑๒ การกระทาความผิดตามมาตรา ๙ หรื อมาตรา ๑๐
(๑) ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ประชาชน ไม่ว่าจะเกิ ดขึ้ นในทันที หรื อในภายหลัง และไม่ว่าจะเกิ ดขึ้ น
พร้อมกันหรื อไม่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิ บปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
(๒) กระทาโดยประการที่ น่าจะเกิ ดความเสี ยหายต่อข้อมูลหรื อระบบคอมพิวเตอร์ ที่ เกี่ยวกับการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศ ของสาธารณะ ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรื อกระทาต่อข้อมูล
หรื อระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้อ งระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามปี ถึงสิ บห้าปี
และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
(๓) การกระทาความผิดตาม (๒) เป็ นเหตุให้ผอู ้ ื่นถึงแก่ความตาย ต้องโทษจาคุกตั้งแต่สิบปี ถึงยี่สิบปี
3. กรอบงานด้ านการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Control Framework “COBIT”
“COBIT”
Control Objective Information & Related Technology
1. General Information on COBIT
 What is COBIT? การเชื่อมโยงกระบวนการทางานไปยังความต้องการหรื อเป้ าหมายทางธุรกิจ
มี Good Practices ของกลุ่มงาน และกระบวนการที่เป็ นเลิศฝังตาม Domain ทั้ง 4 Domains, มุ่งที่
Control and less on execution, ช่วยด้านการลงทุนระบบ IT และการส่ งมอบ สามารถวัดและ
ตัดสิ นสิ่ งที่ผิดพลาด
 Who does COBIT serve? Stakeholders และ ผูท้ ี่สนใจทัว่ ไปใน Value From IT Investments,
Internal & External, Stakeholders who provide the IT Services, Who have a control / risk
responsibility
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2. Main Characteristics of COBIT V.4.1
 Business Focus ความต้องการทางธุรกิจเป็ นตัวกาหนดให้มี IT Goals และ IT Enterprise
Architecture ให้สอดคล้องกัน
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IT Processes มี 34 กระบวนการ
IT Goals ต้ องสอดคล้ องกับ
Business Goals

 Process – Oriented ประกอบด้วย 4 Domain , 34 Process (4 Domains = Plan, Build, Run and
Monitor)
1

2

3

4

PLAN AND ORGANISE (PO)
(10 Process)

Strategy aligned? (กลยุทธ์ของ IT สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจ
หรื อไม่), optimum use of its resources? , IT objectives? , IT
risks? , quality of IT systems?
ACQUIRE AND IMPLEMENT (AI) (7 Deliver solutions that meet business needs? , delivered on time
Processes)
and within budget?, work properly, changes be made without
กระบวนการสร้างและนาไปใช้
upsetting
DELIVER AND SUPPORT (DS)
In line with business priorities? , costs optimized? , productively
(13 Processes)
and safely? , confidentiality, integrity and availability in place?
MONITOR AND EVALUATE (ME) (4 Performance measured? , manage internal controls? , linked back
Processes)
to business goals? , risk, control, compliance and performance
measured and reported
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Information criteria
1. Effectiveness
2. Efficiency
3. Confidentiality
4. Integrity
5. Available
6. Compliance
7. Reliable

4
1

1

3
2

PO1 Define a strategic IT plan.
PO2 Define the information architecture.
PO3 Determine technological direction.
PO4 Define the IT processes, organisation and relationships.
PO5 Manage the IT investment.
PO6 Communicate management aims and direction.
PO7 Manage IT human resources.
PO8 Manage quality.
PO9 Assess and manage IT risks.
PO10 Manage projects.
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Information Criteria

AI1 Identify automated solutions.
AI2 Acquire and maintain application software.
AI3 Acquire and maintain technology infrastructure.
AI4 Enable operation and use.
AI5 Procure IT resources.
AI6 Manage changes.
AI7 Install and accredit solutions and changes.
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DS1 Define and manage service levels.
DS2 Manage third-party services.
DS3 Manage performance and capacity.
DS4 Ensure continuous service.
DS5 Ensure systems security.
DS6 Identify and allocate costs.
DS7 Educate and train users.
DS8 Manage service desk and incidents.
DS9 Manage the configuration.
DS10 Manage problems.
DS11 Manage data.
DS12 Manage the physical environment.
DS13 Manage operations.
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Monitor and Evaluate Domain Mapping

ME1 Monitor and evaluate IT performance.
ME2 Monitor and evaluate internal control.
ME3 Ensure regulatory compliance.
ME4 Provide IT governance.
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 Control -Based
PO1 Process Owner →Assign an owner that responsibility is clear.
PO2 Repeatability →Define process repeatable.
PO3 Goals and Objectives →Establish clear goals and objectives
PO4 Roles and Responsibilities →Define unambiguous roles
PO5 Process Performance →Measure the performance
PO6 Policy, Plan and Procedures →Document, review, keep up to date, sign off and
communicate
The enterprise’s system of internal controls impacts IT at 3 levels:
• At the executive management level→business objectives, policies, overall approach to
governance and control
• At the business process level →combination of manual controls operated by the business
• At IT services level →IT general controls (เกี่ยวกับ COBIT)







COBIT IT Processes จะมองภาพในลักษณะเป็ น General IT controls ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
Application control
 Measurement-driven ถือว่ายากที่สุด เป็ นการวัด performance ของ IT มี 6 ระดับ คือ
0 Non-exist
1 Initial
2 Repeatable
3 Defined
4 Managed
5 Optimized
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- Mgt. Processes are not applied at all (ไม่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)
- Processes are ad-hoc and disorganized (มีบา้ งแต่ยงั ยุง่ เหยิง ไม่ Update ไม่มี
Standard)
- Processes follow a regular pattern (มีการทาและ Update แต่ไม่มีเอกสาร)
- Processes are documented and communicated (มีการจัดทาเป็ นเอกสาร มี
Standard และมีการสื่ อสาร)
- Processes are monitored and measured (สามารถวัดและติดตามผล มีการ
monitor รวมถึงพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา)
- Best practices are followed and automated (กระบวนการ IT ต่าง ๆ มีข้ นั ตอน
ชัดเจนอย่างดีที่สุดเหมาะที่สุดสาหรับองค์กร สามารถเป็ นแบบอย่างให้ใน
อุตสาหกรรมได้ มีค่มู ือมี workflow ชัดเจน มีเครื่ องมือต่าง ๆ ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ, คุณภาพ และมีประสิ ทธิ ผลอย่างดีเยื่ยม)
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4. การจัดการความเสี่ ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Risk Management Guideline
1. Enterprise Risk Management

คุณลักษณะของการกาหนดวัตถุประสงค์ ทดี่ .ี .... SMART
 Specific
ระบุได้ เฉพาะเจาะจงและชัดเจน
 Measurable
สามารถวัดได้
 Actionable
สามารถทาได้ หรือปฏิบัตไิ ด้ จริง
 Reality
สมเหตุสมผล
 Timely
มีการกาหนดระยะเวลา

ความเสี่ ยง คือ ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุเป้ าหมายขององค์กร ซึ่ งมี
โอกาสเกิด และส่ งผลให้เกิดความเสี ยหายในระดับที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม
และวิธีการดาเนินกิจการ และการบริ หารงานขององค์กร
อีก wording เพื่อให้เข้าใจง่าย....
“อะไรก็ตามที่เกิดขึน้ แล้ วเป็ นภัยคุกคามต่ อการบรรลุเป้ าหมายขององค์ กร..เรียกว่ า “ความเสี่ ยง”
ต้ องประเมินอย่ างน้ อยปี ละครั้ง เนื่องจาก ความเสี่ ยงจะเปลีย่ นตามเป้ าหมายของธุรกิจที่เปลีย่ นไป
การบ่ งชี้ความเสี่ ยง ต้องคุยกับเบอร์หนึ่ งของบริ ษทั นั้นจึงจะได้ขอ้ มูลที่น่าจะดีที่สุด
o ข้อมูลจากผูบ้ ริ หารระดับต่างๆ ที่มีความเข้าใจในเป้ าหมายขององค์การ หรื อหน่วยงาน
o กระบวนการหรื อกิจกรรม ที่ใช้สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์
o อุปสรรคต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการ หรื อกิจกรรมที่ใช้ในการบรรลุ
วัตถุประสงค์องค์กร หรื อหน่วยงาน
การประเมินความเสี่ ยง - มาจาก 2 ทาง
1. ผลกระทบ (Impact) – ระดับความรุ นแรง ความเสี ยหายต่อการอยูร่ อด การแข่งขัน สภาพ
คล่อง ชื่อเสี ยง บุคคลากร
2. โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) – โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความน่าจะเป็ น หรื อความถี่
การจัดการความเสี่ ยง (ความเสี่ ยง - การควบคุม = ความเสี ยหายในส่ วนที่เหลือ)
การควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมจะช่ วยให้ กิจการบรรลุวตั ถุประสงค์ ได้ จริง
Internal Audit ช่ วยให้ บริษทั บรรลุวตั ถุประสงค์ ได้ จริง
เป้ าหมายเปลีย่ นไป ความเสี่ ยงเปลีย่ นไป การควบคุมต้ องเปลีย่ นตาม
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การควบคุม เหมือนการติดเบรคของรถ รถก็เหมือนบริษทั เรานั่นแหล่ ะ ใครวิง่ ได้ แรงกว่ า เร็วกว่ า ใครก็
ชอบ แต่ ถ้ารถไม่ มเี บรคเลยหล่ะ ...ใครจะกล้ าขับรถคันนั้น
ทาอย่ างไรก็ได้ ให้ ความเสี่ ยงในส่ วนที่เหลือเป็ นความเสี่ ยงที่เราสามารถยอมรับได้ ....Acceptable risk
โดยการควบคุมมีดงั นี้
o AVOID คือการหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง โดยการยุติกิจกรรม หรื อการลดขนาดของกิจกรรม เป็ นต้น
o TRANSFER คือการโอนความเสี่ ยงให้กบั บุคคลอื่น เช่นการประกัน การทา Forward หรื อ Hedging และ
การ Outsource
o CONTROL คือการจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมต่าง ๆ เช่นการรักษาความปลอดภัย การสอบทาน เป็ นต้น
o ACCEPT คือการยอมรับความเสี่ ยง แต่มีการวางมาตรการรองรับเมื่อความเสี่ ยงต่าง ๆ เหล่านั้นเกิดขึ้น
5. การนา COBIT มาใช้ ในการจัดการความเสี่ ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือการ Mapping Process ในแต่ ละ
Domain ให้ เข้ ากับ IT Requirement ทั้ง 7 ข้ อ
กระบวนการจัดการความเสี่ ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.
2.
3.
4.

IT Risk Assessment ประเมินระดับความเสี่ ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ
IT Control Evaluation ประเมินระดับการควบคุม
Gap Analysis วิเคราะห์ช่องว่างของระดับความเสี่ ยงกับการควบคุม
Implementation Plan การวางแผนจัดการความเสี่ ยง

1. IT Risk Assessment (Objective): 7 Information Criteria (effectiveness, efficiency, integrity
availability, confidentiality, compliance, reliability)


Risk Identification ในแต่ ละ Criteria

Effectiveness
&Efficiency
-Poor management
(Planning & Policy)
-System (H/W &
technology)
- Skill of IT & non IT
- Processing
management
(design & executions)

Confidentiality

Availability

Reliability & Integrity

-Security management -System & Network - System design
(Policy & Procedure) design
(Input, Process, Output)
-System
- Hardware fails - Error
(H/W & Technology - External sabotage
&
- Viruses & Attack
network)
- No BCP, backup
- User awareness
& Recovery
- Hacker, Virus
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Assessment > Overall Business impacts & likelihood
Overall Business Impact
Financial Impacts
Damage to Reputations, due to unsecured systems
Interception to business operations
Lost of valuable assets (system & data)
Delay in decision Making process

Overall Likelihood
Network of business (Industry)
Organization Structure & culture
Network of the system (open or close new or outdate
technology)
Etc.

ให้คะแนน Impact และ Likelihood (0-4 หรื อ 1-5) แล้วนามารวมกัน โดย Link กับ 7 criteria .(หากใช้
จุดทศนิยม ต้องตัดสิ นให้ได้เป็ นจานวนเต็มว่า Criteria นั้นๆ มีความเสี่ ยง(Impacts &Likelihood) ออกมาเท่าไร
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Combine impact & likelihood

ข้อมูลดังกล่าวต้องได้จากผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั เพราะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จะเป็ นคนที่ ทราบดี
ที่สุดว่าอะไรจะ impact ต่อธุรกิจของบริ ษทั
2. IT Control Evaluation ดูตามที่ mapping process ต่ างๆ แต่ การประเมินตาม COBIT จะมีคะแนน 0-5 แต่ ใน
การประเมินการควบคุม ต้ องตัดให้ เหลือ 0-4 โดยรวม 3 และ 4 ไว้ ด้วยกัน และให้ 5 มาเป็ น 4
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ตัวอย่ าง :
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3. Gap Analysis
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4. Implementation Plan
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บทสรุ ป: Concept : คิดอย่ างเจ้ าของธุรกิจ คิดอย่างผูเ้ ป็ น consult เพื่อต้องการให้ลดความเสี่ ยง
อย่างไรให้มากที่สุด แต่การจะเสนอแนะว่าบริ หารความเสี่ ยงให้พฒั นาการควบคุมมากขนาดไหนนั้น ต้องดูว่า
บริ ษทั แต่ละบริ ษทั มีลกั ษณะการบริ หารแบบ Aggressive หรื อ Conservative ขนาดไหน Risk appetite รับได้
ขนาดไหน เพราะบางอย่างการมี control มากหรื อน้อยไปก็ไม่ดีข้ นั อยูก่ บั ลักษณะของบริ ษทั ด้วย....
วิธีการจัดลาดับแผนก็คือเลือกทาตัวที่มี Gap เยอะ ๆ ก่ อน และอันไหนที่ใช้ ความพยายาม (Effort)
น้ อยที่สุให้ เลือกทาอย่ างนั้นก่ อน ....High risk effort low
บริษทั ใดจะประเมินความเสี่ ยงได้ ดี แผนก Risk Management ควรต้ องให้ ความรู้ และความเข้ าใจต่ อ
MD ให้ เข้ าใจอย่ างถ่ องแท้ เพราะสิ่ งที่น่ากลัวอย่ างหนึ่งก็คือผู้บริหารอาจจะเข้ าใจ Risk Framework ได้ ไม่ ถ่อง
แท้ ......งานนี้เรื่ องใหญ่........สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website ของ ISACA ได้
6. การตรวจสอบควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. IT Audit Approach & Strategy: แนวทางและกลยุทธ์ การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Decision Process for IT Auditing *****
1. Review general control ให้ตรวจตาม COBIT
 Assess general control (walk through)
 Test of Controls ทดสอบการควบคุมที่มี หรื อถ้าไม่มีแล้วมีอะไรชดเชย ให้คะแนน
 Are general control reliable? ตกลงแล้วการควบคุมทัว่ ไปเชื่ อถือได้หรื อไม่
ต้อง update ข้อมูลก่อนตรวจว่าปี นี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหรื อไม่ ซึ่ งต้อง update ใน
Audit program ด้วย finding ปี ที่แล้วแก้ไขหรื อยัง ไปทดสอบในส่ วนที่เขาทาเพิ่มด้วย
2. Review application control : (การควบคุมงานเฉพาะอย่าง เช่น จัดซื้ อ , บัญชี)
 Assess application control เช่น การจากัดอานาจการอนุมตั ิ ลองทาเกินอานาจว่าระบบ
ยอมหรื อไม่ หรื อถ้ายอมต้องมี Approve
 Test of Controls
 Are application controls reliable?
3. Design Substantive test หาค่าความเสี ยหายที่ทาผิดไปแล้ว มีกี่ครั้ง มูลค่าเท่าไร หน้าที่ IA โดยตรง
 * หน้ าที่ของฝ่ าย IT คือ ข้ อ 1) + 2)
 ถ้ าข้ อ 1) ไม่ ผ่าน (ไม่ น่าเชื่อถือ) ไม่ ต้องทาข้ อ 2) ทาข้ อ 3) เลย
ความหมายคือถ้ า General control เละมาก ไม่ มปี ระโยชน์ ที่จะ test Application
control หยุดเลยไปทา Substantive test ดีกว่ า
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2. IT General Controls มี 5 องค์ ประกอบ

 IT Planning and organization

1. IT Planning มี IT Steering Committee มีหน้าที่กลัน่ กรองงาน IT เพื่อพัฒนาระบบให้สามารถ
สนับสนุนบริ ษทั ได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ และคณะกรรมการควรประกอบด้วยเบอร์ 1 ของ
business unit ที่ใช้ computer หรื อสารสนเทศเยอะ ๆ, วาง IT Strategic Plan โดยฝ่ ายบริ หาร,
วาง IT Strategic ขึ้นมาให้รองรับ Business Plan , มีแผนระยะสั้นระยะยาว, มีงบประมาณใน
การลงทุน IT Budget, มีการสื่ อสารวัตถุประสงค์ และติดตามผลทั้งนี้ การติดตามผลแบบไม่มี
paper ไม่มีลายลักษณ์อกั ษรแบบพูดปากเปล่า....น่ากลัว!!!! เพราะจินตนาการของแต่ละคนไม่
เหมือนกัน ไม่มีความชัดเจน ดังนั้นควรต้องมีการติดตามผลแบบมีลายลักษณ์อกั ษร
2. IT Organization control

A
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คนกลุ่ม A เป็ นประเภท programmer ซึ่ งต้องให้ทางาน programmer อย่างเดียว ห้ามไป
ทางานที่อื่น โดยเฉพาะงานกลุ่ม B เพราะเป็ นงาน operation โดยตรงของบริ ษทั ต้องแบ่งแยก
หน้าที่ระหว่างกลุ่ม A และ B อย่างชัดเจนไม่อย่างนั้น ...อันตราย !!!!!!!
Operations เช่น งาน Day end processing
Librarian = บรรณาธิ การ Tap back up
Operations, Librarian, Data backup เป็ นคนเดียวกันก็พอได้อยู่
Security admin กาหนดค่า parameter ต่าง ๆ ในระบบ
Database admin เป็ นคนควบคุมค่าความปลอดภัยของ data
 Development and Implementation Controls

1. Business Requirement (Completely & Clearly)
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สิ่ งที่น่าเป็ นห่ วงมาก ๆ คือพัฒนาแล้ วไม่ ตรงกับความ
ต้ องการของ user ....เพราะฉะนั้นต้ องควบคุมเรื่อง Business Requirement .ให้ ดจี ริง ๆ
ดังนั้นต้ องครบถ้ วนและชัดเจน ระหว่ าง user กับคนพัฒนาระบบต้ องให้ เข้ าใจตรงกัน
Project manager ควรเป็ น user ที่ต้องการ program นั้น ๆ ต้ องการเปลีย่ นระบบ
อย่ างไร user จะเป็ นคนบอกความต้ องการของตัวเองได้ ดที ี่สุด ....แต่ ถ้าถามแล้ วปรากฎว่ า
Project manager เป็ น programmer เอง....X ผิดตั้งแต่ แรกเลย
Audit Concern →Prototyping เหมือนแบบบ้ าน คือการเชิญ vendor มา present
ถึงคุณสมบัตติ ่ าง ๆ ของ program ใหม่ ของเขา ว่ าของเขามีดีอะไร
แล้ วสิ่ งดีส่วนใดที่จูงใจให้ บริษัทเราเปลีย่ นไปใช้ ของเขา
→User Signoff ....ยืนยัน ...ไม่ มไี ม่ ได้
2. Feasibility Study : ศึกษาความเป็ นไปได้ต่างๆ (Cost VS Benefit, Scoring, Agree Signoff)
Audit Concern →User agree and Signoff →รับรองทางเลือกและลงนาม
3. System Analysis and Design : พิมพ์เขียว ,Output Design(Screen/Report), Input Design,
Process Design
Audit Concern →Documentation + User Signoff
4. Coding Program → เป็ นเรื่ องของทีมพัฒนา
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5. Program Testing (Unit Test, System Test, User Acceptance Test - UAT) ต้องทดสอบทุก
หัวข้อที่ร้องขอไว้
Audit Concern- →UAT + User Signoff ...user ต้ อง test ทุก scenario ให้ ครบทุก
เงือ่ นไข และต้ องมี test scrip ของการทดสอบตั้งแต่ ข้อที่ 1 – 100 ของทุก ๆ Business
requirement
User อาจจะดูแค่ เรื่องประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล แต่ auditor ต้ องดูเรื่อง control,
security และเรื่อง confidentiality บรรดา vendor มัดไม่ ได้ คิดเรื่อง control design แต่
เราในฐานะ auditor ต้ องดูเรื่อง control design ด้ วย
Program ใดไม่ ทา UAT ……….Finding ได้ เลย
6. Data Conversion
Audit Concern → Reconciliation/Hash total Control (User จะต้องทา Reconciliation
เอง) Hash total control คือเวลาเขียน program จะใช้เลขฐาน 2 คือ 0,
1 โดยวิธีการคือของเดิมรวม Hash ได้เท่าไหร่ sum ยอดออกมาแล้ว
ของระบบเก่าต้องได้เท่ากันกับเลขฐาน 2 ของระบบใหม่
→User Signoff
7. System Implementation
Audit Concern →System Documentation
- Entities Relationship Diagram = ความสัมพันธ์การส่ งข้อมูลแต่ละหน่วยงาน
- DFD : Data flow Diagram = ทางเดิน input-Process-output
- Data Dictionary = คู่มือบอกว่า Data 1 Record ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
(แต่ละ field อยูต่ รงไหน)
→Training and Manual
8. Post Implementation Review :
IT จะมีการบันทึกว่ ามีปัญหาอะไรเกิดขึน้ บ้ าง จะได้ รวบรวมและแก้ ไขต้ นเหตุของปัญหา
ในกรณีที่พบว่ ามี change request เป็ จานวนมาก แล้ วเป็ นการขอในส่ วนที่ user ต้ องขออะไรใหม่ ๆ
อยู่เสมอ มันน่ าจะเป็ นสั ญญาณบอกว่ าอาจจะมีปัญหาที่ user requirement เพราะขอไม่ หยุดซะที
ตอนเขียน BR ตอนแรกอาจจะเขียนไม่ ครบตั้งแต่ แรก ถ้ า change request เจอ bug เยอะ ๆ แสดงว่ า
มีปัญญาตอน UAT
ทั้ง 8 ข้ อที่ผ่านมาจะต้ องเป็ นระดับระเบียบปฏิบัตกิ ารพัฒนาระบบสารสนเทศ เวลา
ตรวจสอบถ้ าดูแล้ วไม่ มขี ้ อใด....ให้ comment ได้ เลย......
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 Maintenance of Existing System Control

1. ตรวจโดยขอดูระเบียบปฏิบตั ิในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2. Changed detection program เป็ นสิ่ งที่ตรวจจับว่า program ใดมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง ถ้า
program เปลี่ยนจะรู ้ทนั ที
3. หากมี program เพิ่มเติม, มีการเปลี่ยนแปลง program หรื อมีการเปลี่ยนแปลงระบบอย่างมี
สาระแล้วต้องมี change request เช่น ถ้ามีใครมาเตะระบบหรื อ program ที่เกี่ยวกับเงิน ๆ
ทอง ๆ การคานวณดอกเบี้ย การโอนเงิน....ใครมาเตะต้องมีเหตุผล
4. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่ องใดก็ตามต้องมีการทา Change Request โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี การ
เปลี่ยน program เป็ นเรื่ องสาคัญมากๆ เสี่ ยงมากๆ ให้เทียบ source code ที่ละ record เลย
“All change to the source code should be related to the change request”
→ต้องมีฟอร์ม change Request
→มีกระบวนการเขียน change Request (มี 4 ขั้นตอนละเอียด)
→Changed detection program – Update Data
– Update Time
– Update Size.
ธุรกิจธนาคาร แม้วา่ จะมีการแบ่งแยกหน้าที่ชดั เจนขนาดไหน..แต่ถา้ Programmer เล่นบอล
Liverpool ...คนหน้าบ้านก็เล่นบอล Liverpool เหมือนกัน...อาจจะเกิดการฮั้วกันได้....
 Information Security Control

1. IT Security Policy and Procedure ต้องมีนโยบายความปลอดภัยและระเบียบปฏิบตั ิอย่าง
ชัดเจน ควรทาเป็ น checklist เพื่อกาหนดเรื่ องที่ตอ้ งมี ..ไม่มีไม่ได้ ...ทุกระบบงานต้องระบุ
ความเป็ นเจ้าของและหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน, แจงลาดับชั้นความสาคัญของ
ข้อมูล ระบุผทู ้ าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและความรับผิดชอบ, ผูใ้ ช้ได้รับการฝึ กด้านความ
ปลอดภัย, ลิขสิ ทธิ์ , ไวรัส, ทักษะของผูใ้ ช้
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2. User Access Control Feature (การเข้าถึงข้อมูลระบบงาน) กาหนด 1 user : 1 ID, Password
Control (0-8 หลัก, อายุ 30 – 90 วัน, Invalid sign-on 3-5 ครั้ง, การสแกนม่านตาหรื อนิ้วมือ,
การกาหนดสิ ทธิ์ ใช้งานเท่าที่จาเป็ น (Based on as need basis)

3. ผูใ้ ช้ request form on procedure
4. การเก็บ Logging and Monitoring : บางระบบจะต้องตั้งไว้วา่ ถ้า user ไม่เข้าระบบเกิน 90 วัน
แล้วให้ temporary distribute และควรออกรายงานด้วย หรื อกรณี ใครพยายาม sign in ระบบ
แล้วผิดบ่อย ๆ ...ควรรายงาน
5. ความปลอดภัยทางด้านกายภาพ เช่น ห้องคอม, สถานที่ = Low Profile, เข้าได้เฉพาะ Staff ที่
ทางานในนั้นเท่านั้น. ตรวจจับควัน, ความร้อน, ไฟ, ยกพื้นสูง (ใช้เดินสายไฟและแอร์) พริ้ น
เตอร์ไม่ควรอยูใ่ นห้อง, ถังดับเพลิง สาร FM200 (แทนฮารอน ซึ่ งทาลายสิ่ งแวดล้อม)
 Computer Operation Control

1. Key : คู่มือและขั้นตอนปฏิบตั ิ, Operation Schedule / Timetable, การ Control Procedure
ไม่ให้ขา้ มหรื อทาซ้ า
Concern: การทางานต้ อง run on schedule เท่ านั้น การควบคุมคือมีใครคอย monitor
หรือไม่ ว่า process ทั้งหมดยังคง run ไปตาม schedule ที่ควรเป็ น
2. Define Service Level Agreement (SLA), Data back-up procedure (วัน, เดือน, สัปดาห์)
3. การ Recovery from Operation Failure, กาหนดแผนกูร้ ะบบ IT : Disaster and Recovery
Plan (DRP) – เขียนแผนทดสอบ , ทดสอบ (Test) อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และแผนปรับปรุ ง
ให้ทนั กาล (update)
Concern: DRP เขียนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรหรือยัง จะคิดว่ าเป็ นอับดุลตลอดเวลาไม่ ได้ นะคะ
ต้ องเขียนเป็ น paper ชัดเจน ...เวลาเกิดความเสี ยหาย..อับดุล..ไม่ อยู่ตอบคาถามหรอกนะ
ถ้ ามีแผนแต่ ไม่ Test….ไร้ ประโยชน์ ....สาหรับการ test ถ้ าไม่ full test บริษทั จะต้ อง
รับผิดชอบความเสี่ ยงเอง..คาถามต่ อ..บริษทั จะรับต้ นทุนได้ ไหม
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3. Application Control มีวตั ถุประสงค์ 4 ประการ คือ (CAVR)
1. Completeness
ให้ความมัน่ ใจในความสมบูรณ์ของข้อมูลที่วิ่งไป
2. Accuracy
ถูกต้องตรงกันทุกประการ
3. Validity
ความสมเหตุสมผล
4. Restricted Access to Date and Physical Assets
จากัดการเข้าถึงข้อมูลและสิ นทรัพย์
ข้อมูลนาเข้า (Input Control) วิธีการ ที่มา และความถูกต้อง
การประมวลผล (Processing Control)
ข้อมูลผลลัพธ์ (Output Control)
คาถาม: การควบคุมใดที่สามารถทดแทนได้ ด้วย General control….ตอบ.Process control
คาถาม: ระหว่ าง input, process, output สิ่ งใดสาคัญที่สุด...ตอบ Input สาคัญสุ ด
****เจ้าหน้าที่ print cheque สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้หรื อไม่....ลองไปตรวจสอบดู

CAVR ทาโดยการควบคุมข้ อมูล

ควบคุมความผิดพลาดในการป้ อนข้อมูล (นับวัน, จานวนเงิน), ใช้แบบฟอร์มที่กาหนด (ไม่ซ้ า,
การยกเลิกและปรับปรุ ง)
ตัวอย่างการควบคุมความถูกต้องของรายการข้อมูลโดยทัว่ ไป ได้แก่
Limit Check – จากัดวงเงินในการถอนจากตู้ ATM
Range Check – ข้อมูลอายุของลูกค้าที่ต้ งั ไว้ เช่น 15 – 80 ปี
Sequence Check – เลขที่ใบเอกสารที่ไม่ควรซ้ าหรื อว่างไว้ได้
Check digit verification – การเช็คคานวณตัวเลขหลักสุ ดท้ายบัญชีธนาคาร
7.

Computer Assist Audit Techniques (CAATs) เทคนิคการใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยในการตรวจสอบ ใช้ ในการตรวจ
เพือ่ หาสาระในเชิงลึก (Substantive Test) มี 5 เทคนิค
1. GAS หรื อ Generalized Audit Software : เช่น ACL การใช้โปรแกรมประยุกต์ช่วยในการตรวจ การ
ใช้ GAS มีขอ้ ดี เช่น ประหยัดเวลา, โปรแกรมไม่ซบั ซ้อน, มีชุดคาสั่งประมวลแบบพื้นฐาน เช่น การ
จัดชั้นลูกหนี้ สิ นค้าคงคลัง และการคิ ดค่ าเสื่ อมราคาสะสม เป็ นต้น ประมวลผลข้อมูลได้ครั้ งละ
มาก ๆ ตามที่ตอ้ งการ เหมือนรถบรรทุก บรรทุกได้คราวละมาก ๆ แต่ขบั เร็ วไม่ได้, นากลับมาใช้ได้
อ่านข้อมูลได้หลายแบบ แต่การคานวณที่ซบั ซ้อนทาไม่ได้
2. Custom Audit Software : IA เขียนหรื อพัฒนาขึ้นเอง เพื่อนามาเปรี ยบเทียบกับ รายงานที่ประมวลผล
โดยระบบตามที่ตอ้ งการทดสอบ หมายถึง นา input มาใส่ ใน program ตรวจสอบแล้วเปรี ยบเทียบผล
กับรายงานของ user
3. Test Data : เป็ นการตรวจ program โดยใช้ data ของเราใส่ เข้าไปใหม่ เพื่อยืนยันว่า program ถูก
หรื อไม่ หรื อมีจุดผิดตรงที่ใดของ program การใส่ ขอ้ มูลเข้าไปในระบบงานจริ ง แล้วรอดูว่าระบบจะ
ประมวลผลออกมาอย่างไร (ผิด หรื อ ถูก), Test Script ทาได้ทีละคาสัง่ IA ควรศึกษาระบบงานให้
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เข้าใจโดยละเอียด, การ Test Data มักใช้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรม, ข้อมูลที่ นาไป
ทดสอบต้องไม่นาไปปนกับข้อมูลจริ งที่ องค์กรใช้งานอยู่ (Production), ไม่จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูล
ทดสอบมาก, เพื่อความรวดเร็ วในการวิเคราะห์ผล สรุ ปผลรวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ เช่น Three way
matching ลองใส่ ขอ้ มูล invoice ที่ผิดแล้วลองดูวา่ ใส่ เข้าไปแล้วมี exception report ออกมาหรื อไม่
ทั้งนี้ การทดสอบดังกล่าวต้องขึ้ นอยู่กบั ความสามารถของผูต้ รวจสอบด้วยว่าเก่งในการคิ ด
scenario ที่แปลก ๆ ได้ขนาดไหน
4. Integrated Test Facility (ITF) ทาบน Production Environment เป็ นการตรวจการปฏิบตั ิการงานของ
Functions ต่าง ๆใน Computer Application โดย IA ต้องจัดเตรี ยม Test Data และผลลัพธ์ไว้ล่วงหน้า,
การตรวจทาไปพร้อมกับ Production Run โดยใช้ Dummy Entity และ ITF Data จะถูกแยกจาก
Control Report ในงานประจา สามารถทาได้ตลอดเป็ นปี ๆ ก็ได้, เหมาะกับระบบงานที่ IA มีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาก่อนใช้งานจริ ง, ใช้ตรวจรับระบบงานจริ งที่ใช้อยูแ่ ต่มีการแก้ไข
5. Concurrent Auditing Techniques (ตรวจข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบงาน โดยเราเขียน Script เข้าไปใน
ระบบ)
- เขียน Script คาสัง่ เข้าไปในระบบ (แต่เมื่อ Test เสร็ จต้องออกจากระบบด้วย)
Snapshot
เช่น ถ้ามีการถอนเงินเยอะ ๆ ในช่วงเลือกตั้ง..หรื อแลกเงินแบงก์พนั เป็ นแบงก์ร้อยเยอะ ๆ
ให้ดึงข้อมูลออกมา
- ต้องมีการตั้งเงื่อนไขให้มากขึ้น จนกระทัง่ มัน่ ใจว่าเป็ นข้อมูลที่ผิดปกติจึงมีการ Report หรื อ
Warning
SCARF
- เป็ นระบบขนาดใหญ่ที่มีความฉลาดสามารถตัดสิ นใจได้
Expert System
เช่น ดูพฤติกรรมการบริ โภคแปลก ๆ เช่น บัตรเครดิต ถ้าปกติลกู ค้าคนนี้ใช้ซ้ื อของ Lotuses
Big C เป็ นปกติ อยูม่ าวันหนึ่งไปซื้ อทองซื้ อเพชร...reject รายการก่อน...ทั้งนี้จะ reject ทันที
หรื อไม่ข้ นั อยู่กบั นโยบายของบริ ษทั ด้วย เพราะบางทีอาจจะทาให้ลกู ค้าไม่ปลี้มก็ได้...
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