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(COMPETENCY-BASED ON HR FOR ISO IMPLEMENTATION)
Functional/Technical competency (ความสามารถในตาแหน่ งหน้ าที่)
โดยข้ อกาหนดของ ISO จะมุ่งเน้ นมาที่ Functional / Technical competency เพราะเป็ น competency ของ
พนักงานที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้ องระบบการจัดการมาตรฐาน ISO โดยตรง ซึง่ มักจะค้ นหาจากหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ทักษะ
ประสบการณ์และการศึกษา โดยมากในการตรวจรับรองระบบ ISO จะขอดูหลักฐานจากใบ Job description ,ประวัติการ
ฝึ กอบรมของพนักงานและการสัมภาษณ์ หรื อให้ ทดลองปฏิบัติงานให้ ดูเป็ นตัวอย่างว่ามีความสามารถสอดคล้ องกับ
ข้ อกาหนดหรื อไม่
หากพิจารณาจากข้ อกาหนดของ ISO จะพบว่า ISO ไม่ได้ บ่งชี ้ชัดเจนว่าตาแหน่งใดต้ องมี Competency อะไร
อย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ISO 9001:2000 ข้ อ 6.2.1 “ บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ ต้ องมี
ความสามารถที่เหมาะสมบนพืน้ ฐานของการศึก ษา การฝึ กอบรม ทั ก ษะและประสบการณ์ ที่ เหมาะสม ” ใน ISO
14001:2004 ข้ อ 4.4.2 “ องค์กรต้ องมัน่ ใจว่าพนักงานหรื อผู้ที่ทางานในนามขององค์กรซึ่งปฏิบตั ิงานในส่วนที่อาจจะ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมอย่างมีนยั สาคัญซึง่ องค์กรได้ ชี ้บ่งไปแล้ วต้ องมีความสามารถบนพื ้นฐานของการศึกษา,
การฝึ กอบรมและประสบการณ์ที่เหมาะสม... ” สรุ ปโดยรวมคือ ISO บอกว่า ผู้ปฏิบตั ิงานใดๆที่เกี่ยวข้ องกับข้ อกาหนดใด
ต้ องมี Competency ตามข้ อกาหนดนันอย่
้ างเหมาะสม
หากสังเกตให้ ดี จะเห็นว่า Competency ในมุมมองของ ISO จะอยู่บนพื ้นฐานของการศึกษา, ทักษะ, การ
ฝึ กอบรมและประสบการณ์ ดังนันผู
้ ้ เขียนขอจาแนกเรื่ อง Functional competency ในมุมมองของ ISO เป็ น 2 มิติ คือ
1. Functional competency ของตาแหน่งงานที่ ISO กาหนด
2. Functional competency ของตาแหน่งงานที่ ISO ไม่ได้ กาหนดชัดเจนแต่อ้างอิงตามกฎหมายบังคับ ( ISO
14001:2004, OHSAS 18001)
โดยมองไปที่ตาแหน่งงานที่เกี่ยวข้ องกับ ISO ก่อนแล้ วหลังจากนันจึ
้ งจัดทา Competency list ของทุกตาแหน่ง
งานด้ วยการแบ่ง Competency เป็ น 3 กลุม่ หลักคือ
1. ทักษะ (Skill)
2. ความรู้ (Knowledge)

3. ความสามารถหรื อพฤติกรรม (Personal attribute)
สังเกตให้ ดีนะครับ ผู้เขียนจะไม่เอาเรื่ องระดับการศึกษาและประสบการณ์มาอยู่ในกลุม่ ของ Competency list
ด้ วย เพราะคิดว่าทังสองเรื
้
่ องสามารถแยกส่วนด้ วยการนาไปใส่ใน Job description ได้ และอีกประการหนึ่งคือทังเรื
้ อง
ระดับการศึกษาและประสบการณ์เราสามารถกาหนดได้ เองตามความเหมาะสมกับงานในปั จจุบนั หรื อกาหนดไว้ ตงแต่
ั ้ แรก
รับสมัครงานไปแล้ ว
Functional competency ของตาแหน่ งงานที่ ISO กาหนด
เนื่องจากข้ อกาหนดของระบบมาตรฐานการจัดการต่างๆมีหลายข้ อ ผู้เขียนจะอ้ างอิงเฉพาะ ISO 9001:2000
และ ISO 14001:2004 เป็ นหลัก โดยจะวงเล็บต่อท้ ายมาตรฐาน เพื่อให้ ผ้ อู า่ นที่อยูใ่ นระบบ ISO ไปสืบค้ นอ้ างอิงต่อไป
1. ทุกตาแหน่งงานที่มีผลกระทบต่อระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001:2000 ( 6.2.1) ส่วนใหญ่จะเป็ นฝ่ ายขาย ฝ่ าย
ผลิตและฝ่ าย QC/QA
2. ทุกตาแหน่งงานที่มีผลกระทบหรื ออาจจะมีผลกระทบ (potential) ต่อประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่มีนยั สาคัญ
(Significant environmental aspect) ISO 14001:2004 (4.4.2)
3. ผู้แทนฝ่ ายบริ หาร (MR-Management Representative) ISO 9001:2000 (5.5.2) หรื อ ISO 14001:2004
(4.4.1)
4. ผู้ตรวจประเมินภายในระบบ ISO (Internal auditor) ISO 9001:2000 (8.2.2) หรื อ ISO 14001:2004 (4.5.5)
5. พนักงานขายหรื อพนักงานบริ การลูกค้ า ISO 9001:2000 (7.2.3)
Functional competency ของตาแหน่ งงานที่ ISO ไม่ ได้ กาหนดแต่ อ้างอิงตามกฎหมายบังคับ
ในส่วนนี ้ จะเป็ นตาแหน่งงานที่ ISO ไม่ได้ เขียนกาหนดให้ มี Competency แต่ไปอ้ างอิงตามกฎหมายที่บงั คับใช้
โดยเฉพาะในระบบการบริ หารสิง่ แวดล้ อม ISO 14001:2000 ข้ อกาหนดที่ 4.5.2 Evaluation of compliance ซึง่ กาหนดให้
องค์กรต้ องประเมินและปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและรวมไปถึงข้ อกาหนดอื่น ๆที่เกี่ยวข้ อง เช่น Code of
Conduct หรื อกฎระเบียบระหว่างประเทศ (ถ้ ามี) ฯลฯ ดังนัน้ ผู้เขียนจะระบุตาแหน่งงาน พร้ อมทังวงเล็
้
บชื่อกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง บางตาแหน่งที่องค์กรท่านไม่ได้ อยูใ่ นข่ายที่กฎหมายกาหนดก็ไม่จาเป็ นต้ องแต่งตังขึ
้ ้นมา
1. ผู้ควบคุมประจาหม้ อไอน ้า หรื อหม้ อต้ ม (ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้ วยการขึ ้นทะเบียนเป็ นวิศวกร
ควบคุมและอานวยการใช้ หม้ อไอน ้า วิศวกรควบคุมการสร้ างหรื อซ่อมหม้ อไอน ้าหรื อหม้ อต้ มที่ใช้ ของเหลวเป็ น
สือ่ นาความร้ อน และผู้ควบคุมประจาหม้ อไอน ้าหรื อหม้ อต้ มที่ใช้ ของเหลวเป็ นสือ่ นาความร้ อน พ.ศ.2528
2. บุคลากรด้ านสิ่งแวดล้ อมประจาโรงงาน (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การกาหนดชนิดและขนาดของ
โรงงาน ก าหนดวิ ธีก ารควบคุมการปล่อ ยของเสีย มลพิ ษ หรื อสิ่ง ใดๆที่มี ผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้ อ ม ก าหนด
คุณสมบัติของผู้ควบคุม ผู้ดูแลงานประจาและหลักเกณฑ์การขึ ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสาหรับระบบป้องกัน
สิง่ แวดล้ อมเป็ นพิษ พ.ศ.2545)
3. เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ-จป.วิชาชีพ (ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
เรื่ อง ความปลอดภัยในการทางาน)

4. ผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (พระราชบัญญัติการส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535)
บางองค์ กรอาจจะมีพนักงานในตาแหน่งที่เกี่ ยวข้ องมากกว่านี ้คงต้ องศึกษาข้ อบังคับตามกฎหมายเพิ่มเติม
สาหรับผู้สนใจ ให้ เข้ าไปสืบค้ นในรายละเอียดของเนื ้อหาในกฎหมายแต่ละฉบับที่เกี่ยวข้ อง หากไม่แน่ใจว่า อยู่ในข่ายของ
กฎหมายบังคับหรื อไม่ ให้ ติดต่อไปที่กระทรวงหรื อกรมผู้ออกกฎหมายฉบับนันโดยตรง
้
หรื อจะติดต่อไปที่ผ้ เู ขียนก็ได้ หาก
ผู้เขียนทราบก็ยินดีช่วยเหลือตอบข้ อสงสัยให้ เท่าที่ผ้ เู ขียนพอมีความรู้ครับ

