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คํานํา 

 
หนังสือการตรวจสอบและการควบคุมภายในจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนตําราประกอบการเรียนการสอนวิชา     

AC 404 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน สําหรับนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
เนื้อหาในหนังสือเลมนี้กลาวถึงความสําคัญของการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่มีตอกิจการ        

พื้นฐานความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบและการควบคุมภายใน ตลอดจนวิธีการตรวจสอบภายใน การวางแผนการ
ตรวจสอบภายใน การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การจัดระบบการควบคุม
ภายใน 

ผูเรียบเรียงขอกราบขอบพระคุณ คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผูวาการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  
และดร.สุธา เจียรนัยกุลวานิช  ตลอดจนผูที่มิไดเอยนาม ณ ที่นี้ที่กรุณาใหคําแนะนําและการสนับสนุนที่เปน
ประโยชนอยางมากตอการจัดทําหนังสือเลมนี้ ผูเรียบเรียงหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนสําหรับ
นักศึกษาและผูที่สนใจทั่วไป หากมีขอบกพรองประการใด ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียวและยินดีรับฟง
ขอแนะนําตางๆ เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงเนื้อหาในหนังสือใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
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