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International Standard on Quality Management (ISQM)

	 เม่ื่�อวัันท่ี่�	17	ธัันวัาคมื่	พ.ศ.	2563	International	Auditing	and 
Assurance	Standards	Board	 (IAASB)	 ได้้เผยแพร่่มื่าตร่ฐานเก่ี่�ยวักัี่บ 
กี่าร่บริ่หาร่คุณภาพสำำานักี่งานสำอบบัญช่ี	ซ่ึ่�งม่ื่	2	ฉบับท่ี่�สำำาคัญ	ได้้แก่ี่	ISQM1 
กี่าร่บริ่หาร่คุณภาพสำำาหรั่บสำำานักี่งานท่ี่�ให้บริ่กี่าร่ด้้านกี่าร่ตร่วัจสำอบ 
หร่่อกี่าร่สำอบที่านงบกี่าร่เงินหร่่องานให้ควัามื่เช่ี�อมัื่�นอ่�นตลอด้จนบริ่กี่าร่
เก่ี่�ยวัเน่�อง	และ	 ISQM2	กี่าร่สำอบที่านคุณภาพงาน	 ซ่ึ่�งจะม่ื่ผลบังคับใช้ี 
ในต่างปร่ะเที่ศวัันท่ี่�	15	 ธัันวัาคมื่	พ.ศ.2565	 (ยังไม่ื่ได้้กี่ำาหนด้วัันบังคับใช้ี 
ในปร่ะเที่ศไที่ย)	 แที่นท่ี่�มื่าตร่ฐานกี่าร่ควับคุมื่คุณภาพฉบับท่ี่�	 1	 ท่ี่�ใช้ีอย่่ 
ในปัจจุบัน	โด้ยม่ื่วััตถุุปร่ะสำงค์	2	ปร่ะกี่าร่เช่ีนเดิ้มื่	ค่อเพ่�อให้สำำานักี่งานและ
บุคลากี่ร่ของสำำานักี่งานปฏิิบัติตามื่มื่าตร่ฐานวิัชีาช่ีพและข้อกี่ำาหนด้ท่ี่�เก่ี่�ยวัข้อง 
และเสำนอร่ายงานผ้่สำอบบัญช่ีให้เหมื่าะสำมื่กัี่บสำถุานกี่าร่ณ์	 นอกี่จากี่น่� 
ยงัม่ื่มื่าตร่ฐานกี่าร่สำอบบัญช่ีร่หัสำ	220	ว่ัาด้้วัยควัามื่รั่บผิด้ชีอบของผ้่สำอบบัญช่ี 
ในกี่าร่บริ่หาร่คุณภาพในร่ะดั้บของงานตร่วัจสำอบสำำาหรั่บกี่าร่ตร่วัจสำอบ 
งบกี่าร่เงิน	 ซ่ึ่�งม่ื่สำาร่ะสำำาคัญสำอด้คล้องกัี่บมื่าตร่ฐาน	 ISQM1	และ	2	 ดั้งนั�น 
บที่ควัามื่น่�จะกี่ล่าวัถุ่งสำาร่ะสำำาคัญเฉพาะของมื่าตร่ฐานกี่าร่บร่ิหาร่คุณภาพ 
ในร่ะดั้บสำำานักี่งานสำอบบัญช่ีแต่ละฉบับ	ดั้งน่�

ISQM1 การบริหารคุุณภาพสำำานัักงานั มีี 8 องค์ุประกอบ ได้้แก่

กี่ร่ะบวันกี่าร่ปร่ะเมื่ินควัามื่เสำ่�ยงของสำำานักี่งาน	
Firm’s	Risk	Assessment	Process

กี่าร่กี่ำากี่ับด้่แลและผ่้นำา
Governance	and	Leadership	

ข้อกี่ำาหนด้ด้้านจร่ร่ยาบร่ร่ณ
ท่ี่�เก่ี่�ยวัข้อง	Relevant
Ethical	Requirements

กี่าร่ตอบรั่บและกี่าร่คงไว้ั 
ซ่ึ่�งควัามื่สัำมื่พันธ์ักัี่บล่กี่ค้า
และงานท่ี่�ม่ื่ลักี่ษณะเฉพาะ 
Acceptance	and
Continuance

สำาร่สำนเที่ศและกี่าร่สำ่�อสำาร่
Information	and	Communication

กี่ร่ะบวันกี่าร่ติด้ตามื่ผล
และแก้ี่ไข	Monitoring	and

Remediation	Process

กี่าร่ปฏิิบัติงาน	Engagement	
Performance

ที่รั่พยากี่ร่	Resources

โดย รศ. ดร.สมพงษ์์  พรอุุปถััมภ์์
ร่องคณบด่้ฝ่่ายกี่าร่เงินและบัญช่ี

คณะพาณิชียศาสำตร์่และกี่าร่บัญช่ี	จุฬาลงกี่ร่ณ์มื่หาวิัที่ยาลัย
กี่ร่ร่มื่กี่าร่ในคณะกี่ร่ร่มื่กี่าร่วิัชีาช่ีพบัญช่ีด้้านกี่าร่สำอบบัญช่ี	

สำภาวิัชีาช่ีพบัญช่ี	ในพร่ะบร่มื่ร่าช่ีปถัุมื่ภ์	



ภาพองค์ปร่ะกี่อบของ	ISQM1	ท่ี่�มื่า:	IAASB	2020

	 กี่าร่บริ่หาร่คุณภาพโด้ยใช้ี	Risk-Based	Approach,	
Principles-Based	Approach		สำำานักี่งานต้อง	(1)	กี่ำาหนด้
วััตถุุปร่ะสำงค์ด้้านคุณภาพ	 (Quality	Objectives:	QO)	
ค่อ	 ผลลัพธ์ัท่ี่�ต้องกี่าร่บร่ร่ลุในแต่ละองค์ปร่ะกี่อบจากี่
ร่ะบบบริ่หาร่คุณภาพของสำำานักี่งาน	 ISQM1	 อธิับาย 
Outcome-Based	Quality	Objectives	 ในองค์ปร่ะกี่อบ 
สำำา นักี่งานต้องกี่ำาหนด้วััตถุุปร่ะสำงค์ คุณภาพเพิ�มื่เติมื่ 
ท่ี่�สำำานักี่งานพิจาร่ณาว่ัาม่ื่ควัามื่จำาเป็นผ่านร่ะบบกี่าร่บริ่หาร่
คุณภาพ	System	of	Quality	Management	 (SOQM)		
(2)	สำำานักี่งานต้องร่ะบุและปร่ะเมิื่นควัามื่เส่ำ�ยงด้้านคุณภาพ 
(Quality	Risks:	QR)	สำำานักี่งานเข้าใจเง่�อนไข	เหตุกี่าร่ณ์หร่่อ
สำถุานกี่าร่ณ์	กี่าร่กี่ร่ะที่ำาหร่่อกี่าร่ไม่ื่กี่ร่ะที่ำาท่ี่�จะม่ื่ผลกี่ร่ะที่บ 
ในที่างลบต่อกี่าร่บร่ร่ลุวััตถุุปร่ะสำงค์ด้้านคุณภาพ	สำำานักี่งาน
จะเน้นท่ี่� ลักี่ษณะและสำถุานกี่าร่ณ์ของสำำานักี่งานและ 
งานตร่วัจสำอบท่ี่�ปฏิิบัติ	 (3)	 สำำานักี่งานต้องออกี่แบบและ 
ตอบสำนอง	(Responses)	ควัามื่เส่ำ�ยงท่ี่�สำำานักี่งานได้้ปร่ะเมิื่นไว้ั 
ดั้งนั�น	มื่าตร่ฐานฉบับน่�จะม่ื่ลักี่ษณะท่ี่�เป็น	Scalability	 ค่อ 
ม่ื่ควัามื่ย่ด้หยุ่นในกี่าร่ปรั่บใช้ีตามื่ขนาด้ของสำำานักี่งาน 
สำอบบัญช่ีไม่ื่ว่ัาจะเป็นสำำานักี่งานขนาด้ใหญ่หร่่อสำำานักี่งาน
ขนาด้เล็กี่ท่ี่� ม่ื่ควัามื่เส่ำ�ยงแตกี่ต่างกัี่นไปตามื่บริ่บที่ของ
สำำานักี่งาน

	 สำำานักี่งานโด้ยผ้่บริ่หาร่สำำานักี่งานต้องม่ื่ควัามื่มุ่ื่งมัื่�น 
ต่อกี่าร่สำร่้างวััฒนธัร่ร่มื่ท่ี่�เน้นเร่่�องคุณภาพในสำำานักี่งาน 
โด้ยอาศัยบุคลากี่ร่ของสำำานักี่งานเป็นแร่งขับเคล่�อน	นอกี่จากี่น่� 
สำำานักี่งานควัร่ให้ควัามื่สำำาคัญกัี่บคุณภาพในกี่าร่ตัด้สิำนใจ 
เชิีงกี่ลยุที่ธ์ัของสำำานักี่งาน	 ร่วัมื่ถุ่งกี่าร่ด้ำาเนินงานและ 
ด้้านกี่าร่เงิน	 กี่าร่บร่ิหาร่คุณภาพเชิีงรุ่กี่นั�นต้องอาศัย
กี่ร่ะบวันกี่าร่ปร่ะเมิื่นควัามื่เส่ำ�ยงกัี่บกี่าร่ติด้ตามื่ผลและ 
กี่าร่แก้ี่ไขปัญหา	

	 สำำานักี่งาน	 บุคลากี่ร่และบุคคลอ่�นต้องม่ื่ 
ควัามื่เข้าใจข้อกี่ำาหนด้ด้้านจร่ร่ยาบร่ร่ณของ 
ผ้่สำอบบัญช่ีและนำาไปปฏิิบัติอย่างถุ่กี่ต้อง

	 สำำานักี่งานต้องได้้ข้อม่ื่ลเก่ี่�ยวักัี่บควัามื่ซ่ึ่�อสัำตย์ 
และจ ริ่ยธัร่ร่มื่ของ ล่กี่ ค้ า ท่ี่� จ ะ ใช้ี ตั ด้ สิำน ใจ 
ในกี่าร่รั่บงานหร่่อคงไว้ัซ่ึ่�งควัามื่สัำมื่พันธ์ักัี่บล่กี่ค้า

	 บุคลากี่ร่ม่ื่ควัามื่เข้าใจและม่ื่ควัามื่รั่บผิด้ชีอบ 
ในงานของตน	และกี่าร่บริ่หาร่คุณภาพ	กี่าร่ควับคุมื่
ด่้แลและกี่าร่สำอบที่านงานอย่างเหมื่าะสำมื่

	 ตามื่ร่ะบบบร่ิ หาร่ คุณภาพสำำา นั กี่ ง าน 
ม่ื่ควัามื่หมื่ายท่ี่�กี่ว้ัางข่�น	 ซ่ึ่�งร่วัมื่	3	องค์ปร่ะกี่อบ	
ได้้แก่ี่	ที่รั่พยากี่ร่บุคคล	ที่รั่พยากี่ร่ที่างเที่คโนโลย่	
และที่รั่พยากี่ร่ที่างปัญญา

ข้้อกำาหนัด้ด้้านัจรรยาบรรณทีี่�เกี�ยวข้้อง

การปฏิิบัติิงานั

ที่รัพยากร

การติอบรับและการคุงไว้
ซ่ึ่�งคุวามีสัำมีพันัธ์์กับลูกคุ้า

กระบวนัการประเมิีนัคุวามีเสีำ�ยง
ข้องสำำานัักงานั

การกำากับดู้แลและผูู้้นัำา



	 ISQM1	 เน้นเร่่�องกี่าร่ไหลของข้อม่ื่ล 
อย่างต่อเน่�องทัี่�งร่ะดั้บภายในสำำานักี่งานและ
ร่ะดั้บงานตร่วัจสำอบ	และผลักี่ดั้นให้สำำานักี่งาน
สำร้่างร่ะบบสำาร่สำนเที่ศ	ซ่ึ่�งต้องสำร้่างวััฒนธัร่ร่มื่
องค์กี่ร่ในกี่าร่แลกี่เปล่�ยนข้อม่ื่ลข่าวัสำาร่และ
สำำา นักี่งานต้องม่ื่กี่าร่ส่ำ�อสำาร่กัี่บหน่วัยงาน
ภายนอกี่	 ร่วัมื่ถุ่งผ้่ม่ื่หน้าท่ี่�กี่ำากัี่บด่้แลในกี่ร่ณ่ 
ท่ี่�สำำานักี่งานตร่วัจสำอบงบกี่าร่เงินของบริ่ษัที่ 
จด้ที่ะเบ่ยน						

	 สำำานักี่งานตอ้งติด้ตามื่ร่ะบบบร่หิาร่คณุภาพ
ทัี่�งหมื่ด้	ปรั่บลักี่ษณะ	ร่ะยะเวัลาและขอบเขต 
ของกิี่จกี่ร่ร่มื่กี่าร่ติด้ตามื่	ตามื่ปัจจัยท่ี่�กี่ำาหนด้
ไว้ัใน	 ISQM1	ปร่ะเมิื่นสิำ�งท่ี่�ตร่วัจพบ	และร่ะบุ
ข้อบกี่พร่่อง	 และปร่ะเมื่ินควัามื่รุ่นแร่งของ 
ข้อบกี่พร่่อง	โด้ยสำำานักี่งานต้องตร่วัจสำอบต้นตอ 
(Root	Cause)	 ของข้อบกี่พร่่องและหาที่าง
จัด้กี่าร่แ ก้ี่ ไข ปัญหาอ ย่า ง เหมื่าะสำมื่และ 
ม่ื่ปร่ะสำิที่ ธิัภาพ	 โด้ยอาศัยภาวัะ ผ้่นำาของ
สำำานักี่งานเป็นแร่งขับเคล่�อน	ผ้่บริ่หาร่สำำานักี่งาน
ควัร่ปร่ะเมิื่นร่ะบบกี่าร่บริ่หาร่คุณภาพสำำานักี่งาน
อย่างน้อยปีละครั่�ง	 ว่ัาร่ะบบดั้งกี่ล่าวัช่ีวัยให้
สำำานักี่งานบร่ร่ลุวััตถุุปร่ะสำงค์ด้้านคุณภาพหร่่อไม่ื่	
และต้องม่ื่กี่าร่แก้ี่ไขหากี่ผลลัพธ์ัไม่ื่เป็นท่ี่�น่าพอใจ						

	 กี่าร่เปล่�ยนแปลงท่ี่�สำำาคัญค่อ	กี่าร่ขยายควัามื่กี่าร่ปฏิิบัติงานใน	ISQM1 
โด้ยเป็นเร่่�องของกี่าร่สำอบที่านคุณภาพ	และกี่ล่าวัถุ่งเกี่ณฑ์์ในกี่าร่เล่อกี่บุคคล 
ท่ี่�จะเป็นผ้่สำอบที่านคุณภาพ	ซ่ึ่�งปร่ะกี่อบด้้วัย	3	ส่ำวัน	ได้้แก่ี่

	 ทัี่� งน่� 	 กี่าร่ท่ี่�จะเป็นผ้่สำอบที่านคุณภาพในงานสำอบบัญช่ีกี่ร่ณ่ท่ี่�
ตนเองเคยเป็นผ้่สำอบบัญช่ีมื่าก่ี่อน	 ต้องม่ื่	 Cooling-Off	 Period	 2	 ปี
หร่่อนานกี่ว่ัาถุ้าเป็นไปตามื่ข้อกี่ำาหนด้ด้้านจร่ร่ยาบร่ร่ณ	 และม่ื่เวัลา 
เพ่ยงพอท่ี่�จะเป็นผ้่สำอบที่านคุณภาพและช่ีวังร่ะยะเวัลาท่ี่�สำอบที่านนั�น 
จะเริ่�มื่ตั�งแต่กี่าร่วัางแผน	กี่าร่ปฏิิบัติงานและจนถุ่งกี่าร่ร่ายงาน
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สำารสำนัเที่ศและการส่ำ�อสำาร

กระบวนัการติิด้ติามีผู้ลและแก้ไข้

ISQM2 การสำอบที่านัคุุณภาพงานั

ม่ื่ควัามื่ร้่่ควัามื่สำามื่าร่ถุ	ม่ื่เวัลาเพ่ยงพอในกี่าร่สำอบที่าน
และม่ื่อำานาจในกี่าร่ปฏิิบัติงานอย่างเพ่ยงพอ

ปฏิิบัติตามื่ข้อกี่ำาหนด้จร่ร่ยาบร่ร่ณท่ี่�เก่ี่�ยวัข้อง
ร่วัมื่ถุ่งควัามื่เป็นอิสำร่ะและควัามื่เท่ี่�ยงธัร่ร่มื่

ปฏิิบัติตามื่ข้อกี่ำาหนด้ของกี่ฎหมื่ายท่ี่�เก่ี่�ยวัข้องเก่ี่�ยวักัี่บ
กี่าร่เล่อกี่ผ้่สำอบที่านคุณภาพ	มื่าตร่ฐานได้้อธิับาย
ควัามื่รั่บผิด้ชีอบของผ้่สำอบที่านคุณภาพเก่ี่�ยวักัี่บ
ลักี่ษณะ	ขอบเขตและร่ะยะเวัลาของงานท่ี่�ปฏิิบัติ


