ปที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558

สวัสดีครับ/คะ...ทานผูอานจุลสารตรวจสอบภายในทุกทานในฉบับนี้ทางทีมงาน
กองบรรณาธิการขอประชาสัมพันธเรื่องการเปลี่ยนแปลงตำแหนงผูอำนวยการสำนักงาน
ตรวจสอบภายใน โดยมหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง ดร.สุรสิทธิ์ ขวัญบุญบำเพ็ญ อาจารยประจำ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เขามารักษาราชการแทนผูอำนวยการสำนักงาน
ตรวจสอบภายใน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เปนตนไป
ฉบับนี้กองบรรณาธิการไดนำเสนอเกี่ยวกับการตรวจสอบทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเปนการเตรียมความพรอมสำหรับการเขารับตรวจทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปงบประมาณ 2559 (1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 59) และเกร็ดความรูเรื่องวิธีการปองกันภัยรายบนโลกออนไลนแลวพบกับสาระดีๆ
ในฉบับตอไปครับ/คะ

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
สหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ หรือ ไอแฟค (International Federation of Accountants : IFAC) ไดใหความหมาย
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ไวดังนี้
“เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ผลิตภัณฑฮารดแวรและซอฟทแวร การปฏิบัติการดานระบบสารสนเทศ กระบวนการ
ดานบริหารจัดการ และทรัพยากรมนุษยรวมทั้งทักษะที่จำเปนในการที่จะประยุกตผลิตภัณฑและกระบวนการที่กลาวมาใหเขากับ
ภาระงานการผลิตสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งการจัดการและการควบคุมสารสนเทศ”

ความหมายของการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit : IT Audit) หมายถึง กระบวนการของการรวบรวม
หลักฐานและประเมินหลักฐานที่ได เพื่อใชในการพิจารณาเกี่ยวกับความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูล การปกปองดูแลทรัพยสิน
การรักษาความลับ การดำเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคกรอยางมีประสิทธิผล และการใชทรัพยากรอยางคุมคาและ
มีประสิทธิภาพ

ความจำเปนในการควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อองคกรใชเทคโนโลยีสารสนเทศ องคกรมีความจำเปนในการ
ควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อปองกันขอมูลสูญหาย ขอมูลที่อยูในระบบคอมพิวเตอร
หรือระบบการสื่อสารโทรคมนาคมมีโอกาสสูญหายไดงาย องคกรตอง
มีการควบคุมภายในที่ดีเพื่อปองกัน และแกไขกรณีขอมูลสูญหาย
2. เพื ่ อ ความเชื ่ อ ถื อ ได ถ ู ก ต อ งและครบถ ว นของสารสนเทศ
ขอมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผิดพลาดยอมทำใหผูบริหารและผูใช
สารสนเทศนั้นตัดสินใจแกปญหาตางๆ อยางผิดพลาดตามไปดวย
ที่มา: หนังสือการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
โดย จันทนา สาขากร นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ
และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

3. เพื่อปองกันการใชคอมพิวเตอรในทางที่มิชอบหรือทุจริต
องคกรจะไดรับผลเสียหายจากการใชคอมพิวเตอรในทางที่ไมถูกตอง
หรือระบบคอมพิวเตอรไมสามารถทำงานได เกิดการหยุดชะงัก
4. เพื่อปกปองรักษาทรัพยสินเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน
ฮารดแวร ซอฟทแวรของบุคลากรดานคอมพิวเตอรใหปลอดภัย
5. เพื่อรักษาความลับของขอมูลและสารสนเทศโดยเฉพาะ
ที่สำคัญและเปนเรื่องลับ

แนวทางการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางการตรวจสอบ (Audit Guideline) มี 4 ขั้นตอนคือ
1. การศึกษาทำความเขาใจ (Obtaining an Understanding) เพื่อจดบันทึกกิจกรรมภายใตวัตถุประสงคของการควบคุม
และระบุวิธีการหรือมาตรการควบคุมที่กำหนดไววามีหรือไม โดยการสัมภาษณผูบริหารและพนักงานเพื่อใหเกิดความเขาใจ จดบันทึก
กระบวนการใชทรัพยากรเทคโนโลยีที่สอบถามมา และยืนยันความเขาใจดวยการทดสอบแบบติดตามรายการ (Walk-through Test)
2. การประเมินการควบคุม (Evaluating the Control) เพื่อประเมินประสิทธิผลของมาตรการควบคุมที่กำหนดไว หรือระดับ
ของการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม
3. การประเมินการปฏิบัติงาน (Assessing Compliance) เพื่อใหแนใจวามาตรการควบคุมที่กำหนดไว หรือระดับของ
การบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม
4. การพิสูจนยืนยันความเสี่ยง (Substantiating the Risk) เพื่อพิสูจนหรือยืนยันใหเห็นถึงความเสี่ยงของวัตถุประสงคของ
การควบคุมที่ไมมีอยู โดยการใชเทคนิคการวิเคราะหเปรียบเทียบและการปรึกษาหารือกับแหลงอื่น วัตถุประสงคคือการสนับสนุน
ขอสรุปของผูตรวจสอบภายใน และการแจงใหผูบริหารทราบเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป
ที่มา: หนังสือการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
โดย จันทนา สาขากร นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ
และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

เรื่อง วิธีการปองกันภัยรายบนโลกออนไลน
เมื่อโลกอินเตอรเน็ตเขามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น ภัยรายก็มาเยือนถึงตัวไดแบบไมเวนวัน จึงนำเสนอเทคนิคปองกันภัยคุกคาม
ออนไลน ที่ใครก็ทำได มาใหรับทราบกัน ดังนี้
1. ตั้งสติกอนเปดเครื่อง กอนเปดเครื่องคอมพิวเตอร ใหรูตัวเสมอวาเราอยูที่ไหน ที่บาน ที่ทำงาน หรือที่สาธารณะ และ
ระมัดระวังการใชงานคอมพิวเตอร ตั้งแตเริ่มเปดเครื่อง คือกอน Login เขาใชงานคอมพิวเตอร ตองมั่นใจวาไมมีใครแอบดู Password
ของเราได เมื่อไมไดอยูหนาจอคอมพิวเตอร ควรล็อคหนาจอใหอยูในสถานะที่ตองใสคา Login ปองกันไมใหผูอื่นเขาใชเครื่องคอมพิวเตอร
ของเราไดอยางสะดวก อยาประมาทในการใชงานอินเตอรเน็ตควรตระหนักไววาขอมูลความลับและความเปนสวนตัวของเราอาจถูกเปดเผย
ไดเสมอในโลกออนไลน แมเราจะระมัดระวังมากเพียงใดก็ตาม

2. กำหนด Password ที่ยากแกการคาดเดา ควรมีความยาวไมต่ำกวา
8 ตัวอักษร และใชอักขระพิเศษ ไมตรงกับความหมายในพจนานุกรม เพื่อให
เดาไดยากมากขึ้น และการใชงานอินเตอรเน็ตทั่วไป เชน การ Login ระบบ
E-mail ระบบสนทนาออนไลน (Chat) ระบบเว็บไซตที่เราเปนสมาชิกอยู
ทางที่ดีควรใช Password ที่ตางกันบางพอใหจำได หรือมีเครื่องมือชวยจำ
Password เขามาชวย
3. สังเกตขณะเปดเครื่อง วามีโปรแกรมไมพึงประสงครันมาพรอมๆ
กับการเปดเครื่องหรือไม ถาดูไมทัน ใหสังเกตระยะเวลาบูตเครื่อง หากนาน
ผิดปกติ อาจเปนไปไดวาเครื่องคอมพิวเตอรติดปญหาจากไวรัส หรืออื่นๆ ได
4. หมั่นตรวจสอบและอัพเดต OS หรือซอฟตแวรที่ใช ใหเปนเวอรชั่นปจจุบัน โดยเฉพาะโปรแกรมปองกันภัยในเครื่อง
และควรใชระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย นอกจากนี้ควรอัพเดตอินเตอรเน็ตบราวเซอร ใหทันสมัย
อยูเสมอ เนื่องจาก Application Software สมัยใหมมักพึ่งพาอินเตอรเน็ตบราวเซอร กอใหเกิดชองโหวใหมๆ ใหภัยคุกคามเจาะผาน
บราวเซอร สรางปญหาใหเราได
5. ไมลงซอฟตแวรมากเกินจำเปน จนเกินศักยภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร ซอฟตแวรที่จำเปนตองลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร ไดแก
– อินเตอรเน็ตบราวเซอร เพื่อใชเปดเว็บไซตตางๆ
– E-mail เพื่อใชรับสงขอมูลและติดตอสื่อสาร
– โปรแกรมสำหรับงานดานเอกสาร โปรแกรมตกแตงภาพ เสียง วิดีโอ
– โปรแกรมปองกันไวรัสคอมพิวเตอร
หากจำเปนตองใชโปรแกรมอื่น ควรพิจารณาใชโปรแกรมที่ผาน Web Application เชน Chat VoIP เปนตน หรือบันทึก
โปรแกรมลงบน Thumb Drive เพื่อรันจากภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร
6. ไมควรเขาเว็บไซตเสี่ยงภัย เว็บไซตประเภทนี้ ไดแก
– เว็บไซตลามกอนาจาร
– เว็บไซตการพนัน
– เว็บไซตที่มีหัวเรื่อง “Free” แมกระทั่ง Free Wi-Fi ที่เราคิดวาไดเลนอินเตอรเน็ตฟรี แตอาจเปนแผนของ Hacker
ใหเรามาใชระบบ Wi-Fi ก็เปนได ใหคิดเสมอวา “ไมมีของฟรีในโลก” หากมีการใหฟรีก็ตองมีของตางตอบแทน เชน โฆษณาแฝง เปนตน
7. สังเกตความปลอดภัยของเว็บไซตที่ใหบริการธุรกรรมออนไลน
8. ไมเปดเผยขอมูลสวนตัวลงบนเว็บ Social Network ชื่อที่ใชควรเปนชื่อเลนหรือฉายาที่กลุมเพื่อนรูจัก
9. ศึกษาถึงขอกฎหมายเกี่ยวกับการใชสื่ออินเตอรเน็ต ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฯ
โดยมีหลักการงายๆ ที่จะชวยใหสังคมออนไลนสงบสุข คือ ใหคิดถึงใจเขาใจเรา หากเราไมชอบสิ่งใด ก็ไมควรทำสิ่งนั้นกับผูอื่น เวลา
แสดงความคิดเห็นบนกระดานแสดงความคิดเห็น (Webboard) การรับสง E-mail หรือการกระทำใดๆ กับขอมูลบนอินเตอรเน็ต
ที่มา : http://www.armamentfairbelgrade.com/

ถาม : ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีอะไรบาง
ตอบ : ในกรณีที่ระบบสารสนเทศใชคอมพิวเตอรมีความสำคัญ ผูตรวจสอบภายในควรมีความรู

และความเขาใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอร ซึ่งอาจมีอิทธิพลตอการประเมิน
ความเสี่ยงและลักษณะของการควบคุมภายใน ในสภาพแวดลอมของระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอร
รวมถึงสิ่งตอไปนี้
1. การไมมีหลักฐานการติดตามรายการหรือขาดรองรอยการตรวจสอบ ในกรณีที่เปนระบบงานที่ซับซอนซึ่งมีการประมวลผล
ขอมูลหลายขั้นตอน ผูตรวจสอบภายในไมสามารถหาหลักฐานที่สมบูรณในการติดตามรายการได
2. การประมวลผลขอมูลที่เปนแบบเดียวกันสำหรับรายการบัญชีที่เหมือนกัน ขอผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม หรือขอผิดพลาด
ที่เปนระบบ โดยปกติแลวจะทำใหทุกรายการที่ไดประมวลผลขอมูลผิดพลาดเหมือนกันหมด
3. การขาดการแบงแยกหนาที่ บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งสามารถเขาถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร การประมวลผลอาจอยูในฐานะ
ที่จะปฏิบัติหนาที่ ซึ่งไมสมควรปฏิบัติโดยคนเดียว
4. โอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาดและรายการผิดปกติ โอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาดโดยคนเปนผูกระทำในการพัฒนา บำรุงรักษา
และจัดการประมวลผลในระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอรอาจมีมากกวาในระบบที่ใชมือ
5. การกอใหเกิดรายการหรือจัดการประมวลผลรายการอัติโนมัติ การอนุมัติรายการอาจจะไมมีการบันทึกในลักษณะเดียวกับ
รายการในระบบที่ใชมือ การอนุมัติรายการเหลานี้โดยผูบริหารอาจถือวาเกิดขึ้น เมื่อผูบริหารยอมรับการออกแบบระบบสารสนเทศ
ที่ใชคอมพิวเตอร ตลอดจนการดัดแปลงแกไขระบบที่ใชคอมพิวเตอรในภายหลัง
6. การควบคุมอื่นที่ขึ้นอยูกับการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร การประมวลผลดวยคอมพิวเตอรอาจมีการจัดทำรายงานและ
ผลลัพธอื่นเพื่อนำมาใชในการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมในระบบที่ใชมือ ดังนั้นประสิทธิผลของวิธีการควบคุมในระบบที่ใชมือจะขึ้นอยู
กับประสิทธิผลของการควบคุมเกี่ยวกับความถูกตองครบถวนของการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร
7. โอกาสที่จะเพิ่มการควบคุมดูแลโดยผูบริหาร การควบคุมที่เพิ่มขึ้นอาจชวยใหโครงสรางการควบคุมภายในโดยรวมของ
กิจการดีขึ้น
8. โอกาสที่จะใชเทคนิคการตรวจสอบโดยใชคอมพิวเตอรชวย (Computer-Assisted Audit Tools and Techniques : CAATs)
ความเสี่ยงและการควบคุมที่เปนผลจากการใชระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอรมีโอกาสที่จะสงผลกระทบตอการประเมินความเสี่ยง
ของผูตรวจสอบภายใน ตลอดจนลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ
หากทานมีขอติชมหรือตองการแสดงความคิดเห็นหรือมีปญหาเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
ติดตอไดที่ : 0-2942-6900 ตอ 7052
E-mail : cruaudit@gmail.com
Website : http://www.chandra.ac.th/audit/
บรรณาธิการ : ดร.สุรสิทธิ์ ขวัญบุญบำเพ็ญ
กองบรรณาธิการ : นายปฐวี ฉลวย นางสาวเทียมตา พรหมสิทธิ์ นางสาวชยาภา อัตชู นางสาวรัชฎาภรณ สนเนตร
และ นางสาวรัตติกาล มูลศรี

