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(COMPETENCY-BASED ON HR FOR ISO IMPLEMENTATION) 

Functional/Technical competency (ความสามารถในต าแหน่งหน้าที่) 

              โดยข้อก าหนดของ ISO จะมุ่งเน้นมาที่ Functional / Technical competency เพราะเป็น competency ของ
พนกังานท่ีปฏิบตัิงานเก่ียวข้องระบบการจดัการมาตรฐาน ISO โดยตรง ซึง่มกัจะค้นหาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทกัษะ 
ประสบการณ์และการศกึษา โดยมากในการตรวจรับรองระบบ ISO จะขอดหูลกัฐานจากใบ Job description ,ประวตัิการ
ฝึกอบรมของพนักงานและการสมัภาษณ์หรือให้ทดลองปฏิบัติงานให้ดูเป็นตัวอย่างว่ามีความสามารถสอดคล้องกับ
ข้อก าหนดหรือไม ่

              หากพิจารณาจากข้อก าหนดของ ISO จะพบว่า ISO ไม่ได้บ่งชีช้ดัเจนว่าต าแหน่งใดต้องมี Competency อะไร
อย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ISO 9001:2000 ข้อ 6.2.1 “ บคุลากรที่ปฏิบตัิงานซึ่งมีผลกระทบต่อคณุภาพผลิตภณัฑ์ ต้องมี
ความสามารถที่เหมาะสมบนพืน้ฐานของการศึกษา การฝึกอบรม ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสม ” ใน ISO 
14001:2004 ข้อ 4.4.2 “ องค์กรต้องมัน่ใจว่าพนกังานหรือผู้ที่ท างานในนามขององค์กรซึ่งปฏิบตัิงานในสว่นที่อาจจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมอยา่งมีนยัส าคญัซึง่องค์กรได้ชีบ้ง่ไปแล้วต้องมีความสามารถบนพืน้ฐานของการศึกษา , 
การฝึกอบรมและประสบการณ์ที่เหมาะสม... ” สรุปโดยรวมคือ ISO บอกว่า ผู้ปฏิบตัิงานใดๆที่เก่ียวข้องกบัข้อก าหนดใด 
ต้องมี Competency ตามข้อก าหนดนัน้อยา่งเหมาะสม 

              หากสงัเกตให้ดี จะเห็นว่า Competency ในมุมมองของ ISO จะอยู่บนพืน้ฐานของการศึกษา, ทกัษะ, การ
ฝึกอบรมและประสบการณ์ ดงันัน้ผู้ เขียนขอจ าแนกเร่ือง Functional competency ในมมุมองของ ISO เป็น 2 มิติ คือ 

1. Functional competency ของต าแหนง่งานท่ี ISO ก าหนด 
2. Functional competency ของต าแหน่งงานที่ ISO ไม่ได้ก าหนดชดัเจนแต่อ้างอิงตามกฎหมายบงัคบั ( ISO 

14001:2004, OHSAS 18001) 



              โดยมองไปที่ต าแหน่งงานที่เก่ียวข้องกบั ISO ก่อนแล้วหลงัจากนัน้จึงจดัท า Competency list ของทกุต าแหน่ง
งานด้วยการแบง่ Competency เป็น 3 กลุม่หลกัคือ 

1. ทกัษะ (Skill) 
2. ความรู้ (Knowledge) 
3. ความสามารถหรือพฤติกรรม (Personal attribute) 

              สงัเกตให้ดีนะครับ ผู้ เขียนจะไม่เอาเร่ืองระดบัการศึกษาและประสบการณ์มาอยู่ในกลุม่ของ Competency list 
ด้วย เพราะคิดว่าทัง้สองเร่ืองสามารถแยกสว่นด้วยการน าไปใสใ่น Job description ได้และอีกประการหนึ่งคือทัง้เรือง
ระดบัการศกึษาและประสบการณ์เราสามารถก าหนดได้เองตามความเหมาะสมกบังานในปัจจบุนัหรือก าหนดไว้ตัง้แตแ่รก
รับสมคัรงานไปแล้ว 

Functional competency ของต าแหน่งงานที่ ISO ก าหนด 

              เนื่องจากข้อก าหนดของระบบมาตรฐานการจัดการต่างๆมีหลายข้อ ผู้ เขียนจะอ้างอิงเฉพาะ ISO 9001:2000 
และ ISO 14001:2004 เป็นหลกั โดยจะวงเลบ็ตอ่ท้ายมาตรฐาน เพื่อให้ผู้อา่นท่ีอยูใ่นระบบ ISO ไปสบืค้นอ้างอิงตอ่ไป 

1. ทกุต าแหนง่งานท่ีมีผลกระทบต่อระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001:2000 ( 6.2.1) สว่นใหญ่จะเป็นฝ่ายขาย ฝ่าย
ผลติและฝ่าย QC/QA 

2. ทกุต าแหน่งงานที่มีผลกระทบหรืออาจจะมีผลกระทบ (potential) ต่อประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนยัส าคญั 
(Significant environmental aspect) ISO 14001:2004 (4.4.2) 

3. ผู้แทนฝ่ายบริหาร (MR-Management Representative) ISO 9001:2000 (5.5.2) หรือ ISO 14001:2004 
(4.4.1) 

4. ผู้ตรวจประเมินภายในระบบ ISO (Internal auditor) ISO 9001:2000 (8.2.2) หรือ ISO 14001:2004 (4.5.5) 
5. พนกังานขายหรือพนกังานบริการลกูค้า ISO 9001:2000 (7.2.3) 

Functional competency ของต าแหน่งงานที่ ISO ไม่ได้ก าหนดแต่อ้างอิงตามกฎหมายบังคับ 

              ในสว่นนี ้จะเป็นต าแหนง่งานท่ี ISO ไมไ่ด้เขียนก าหนดให้มี Competency แต่ไปอ้างอิงตามกฎหมายที่บงัคบัใช้ 
โดยเฉพาะในระบบการบริหารสิง่แวดล้อม ISO 14001:2000 ข้อก าหนดที่ 4.5.2 Evaluation of compliance ซึง่ก าหนดให้
องค์กรต้องประเมินและปฏิบตัิให้สอดคล้องกบักฎหมายที่เก่ียวข้องและรวมไปถึงข้อก าหนดอื่นๆที่เก่ียวข้อง เช่น Code of 
Conduct หรือกฎระเบียบระหว่างประเทศ (ถ้ามี) ฯลฯ ดงันัน้ ผู้ เขียนจะระบตุ าแหน่งงาน พร้อมทัง้วงเล็บช่ือกฎหมายที่
เก่ียวข้อง บางต าแหนง่ที่องค์กรทา่นไมไ่ด้อยูใ่นขา่ยที่กฎหมายก าหนดก็ไมจ่ าเป็นต้องแตง่ตัง้ขึน้มา 

1. ผู้ควบคุมประจ าหม้อไอน า้ หรือหม้อต้ม (ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึน้ทะเบียนเป็นวิศวกร
ควบคมุและอ านวยการใช้หม้อไอน า้ วิศวกรควบคมุการสร้างหรือซ่อมหม้อไอน า้หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็น
สือ่น าความร้อน และผู้ควบคมุประจ าหม้อไอน า้หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสือ่น าความร้อน พ.ศ.2528 



2. บคุลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าหนดชนิดและขนาดของ
โรงงาน ก าหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก าหนด
คุณสมบตัิของผู้ควบคุม ผู้ดูแลงานประจ าและหลกัเกณฑ์การขึน้ทะเบียนผู้ควบคุมดูแลส าห รับระบบป้องกัน
สิง่แวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2545) 

3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัวิชาชีพ-จป.วิชาชีพ (ประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม 
เร่ือง ความปลอดภยัในการท างาน) 

4. ผู้ รับผิดชอบด้านพลงังาน (พระราชบญัญตัิการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ. 2535) 

              บางองค์กรอาจจะมีพนักงานในต าแหน่งที่เก่ียวข้องมากกว่านีค้งต้องศึกษาข้อบังคับตามกฎหมายเพิ่มเติม 

ส าหรับผู้สนใจ ให้เข้าไปสบืค้นในรายละเอียดของเนือ้หาในกฎหมายแตล่ะฉบบัที่เก่ียวข้อง หากไม่แน่ใจว่า อยู่ในข่ายของ

กฎหมายบงัคบัหรือไม ่ให้ติดตอ่ไปที่กระทรวงหรือกรมผู้ออกกฎหมายฉบบันัน้โดยตรง หรือจะติดต่อไปที่ผู้ เขียนก็ได้ หาก

ผู้ เขียนทราบก็ยินดีช่วยเหลอืตอบข้อสงสยัให้เทา่ที่ผู้ เขียนพอมีความรู้ครับ 


