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การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสู่อาเซียนกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024

 ลกาภิวัตน์ทำาให้เกิดการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจโลกอย่างรวดเร็วในช่วงปลายศตวรรษท่ีผ่านมา และเป็น

ยคุทีร่ะบบเศรษฐกจิรวมทัง้วสิาหกจิมชีอ่งวา่งระหวา่งประเทศทีพ่ฒันาแลว้กบัประเทศกำาลงัพฒันาอยา่งมาก ภาครฐัจงึ

ควรมบีทบาทหลกัในการสง่เสรมิประสทิธิภาพและขดีความสามารถในการแขง่ขนัของวสิาหกจิ รวมทัง้กระตุน้การพฒันา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเพิ่มการลงทุนพัฒนาบุคลากรท่ีมุ่งสู่การผลักดันและยกระดับของโครงสร้างอุตสาหกรรม 

ทั้งนี้ ปัจจัยหลักของขีดความสามารถในการแข่งขันจะส่งผลเชิงเศรษฐกิจได้ ต้องเน้นท่ีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 

และกลไกอืน่ทีร่วมถงึการศกึษาและการฝกึอบรมดว้ย ซึง่การพฒันาภาคการศกึษาและแรงงานอยา่งจรงิจงัเปน็หัวใจหลกั

ของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันของไทยสู่ตลาดอาเซียน 

โ

 กรอบความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN 

Framework Agreement on Services-AFAS) กำาหนดให้รัฐ

สมาชิกจะให้การยอมรับในวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์

ตามข้อกำาหนด ใบอนุญาตหรือการรับรองที่ได้รับจากรัฐ

สมาชิกอื่น โดยการยอมรับดังกล่าวจะดำาเนินการบนพ้ืนฐาน 

ของความตกลงระหว่างรัฐสมาชิกที่เกี่ยวข้อง ต่อมาได้มี

ปฏิญญาชะอำา-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือ

ด้านการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอ้ืออาทรและ

แบ่งปัน (Cha-Am Hua Hin Declaration on Strengthening 

Cooperation on Education to Achieve an ASEAN Caring 

and Sharing Community) ครอบคลมุถงึการพฒันาทรพัยากร

มนุษย์ด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยเนน้การพฒันามาตรฐานอาชพีเชงิสมรรถนะใหส้อดคลอ้ง

กับความต้องการของอุตสาหกรรม และส่งเสริมการยอมรับ

ร่วมกัน นอกจากนี้ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 9 

ณ สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี ไดก้ำาหนดใหจ้ดัทำาขอ้ตกลงยอมรบั

รว่มในการเคลือ่นยา้ยนกัวชิาชพีและแรงงานทกัษะในภมูภิาค

เป็นผลให้มีการจัดทำาข้อตกลงการยอมรับร่วม (Mutual Rec-

ognition Arrangement-MRA) ในคุณสมบติัวชิาชีพแลว้ 8 สาขา 

คือ วิชาชีพวิศวกรรม วิชาชีพพยาบาล วิชาชีพสถาปัตยกรรม 

วิชาชีพด้านการสำารวจ วิชาชีพบัญชี วิชาชีพแพทย์ วิชาชีพ

ทันตแพทย์ และวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว 

 รัฐบาลไทยส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย

และพฒันา และนวตักรรม โดยกำาลังคนเปน็ปจัจัยหลกัของการ

พัฒนา และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีวิสัยทัศน์ 

ในการดำาเนนิภารกจิ ทีมุ่ง่ไปสูป่ระโยชนข์องสงัคมและประชาชน 

รวมทัง้นำาพาประเทศใหก้า้วพน้กบัดกัประเทศรายได้ปานกลาง 

(Middle-Income Trap)  ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัย

ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมท่ีมีการบูรณาการระหว่าง

การเรียนรู้กับการทำางานจริงในสถานประกอบการ  
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 กำาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความ

สามารถเป็นทุนทางปัญญาที่มีผลโดยตรงต่อการเสริมสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ท่ีจะผลิต

สนิคา้และบรกิารใหมี้คุณภาพ ตรงกบัความตอ้งการของตลาด

ทัง้ในประเทศ ภมูภิาคอาเซยีน และประเทศคู่ค้าตา่งๆ ท่ัวโลก 

ดังน้ันกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำานักพัฒนาศักยภาพ 

นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีภารกิจในการเสริมสร้าง

สมรรถนะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้

ริเริ่มการพัฒนาระบบงานรับรองความสามารถบุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 

17024 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะผลักดันการยกระดับทักษะของ

กำาลงัคนในประเทศ ใหมี้สมรรถนะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของภาคธรุกจิ ทีม่คีวามเปน็พลวติัและมีการเปลีย่นแปลงอยา่ง

ต่อเนื่องตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมโลก   

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำานักพัฒนาศักยภาพ

นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เป็นหน่วยงานแห่งแรกใน

ประเทศไทย ที่ดำาเนินการรับรองความสามารถบุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามข้อกำาหนดทุกประการใน

มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ดว้ยความเปน็กลาง โปรง่ใส 

และยุติธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคอุตสาหกรรม 

ผู้ใช้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประชาชน

ทั่วไปทั้งในประเทศและในระดับสากล เน้นให้บริการในสาขา 

สำาคัญและจำาเป็นต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านห้องปฏิบัติการ 

โดยใน พ.ศ. 2558 ได้เปิดให้การรับรองในสาขาแรกคือ 

“ผู้ควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” เพื่อผลักดัน

การยกระดบัมาตรฐานของผูป้ฏิบตังิานด้านความปลอดภยัใน

หอ้งปฏบัิติการ ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ขอ้กำาหนด ระเบยีบ 

ของประเทศ รวมทั้งหลักการสากล ตลอดจนเป็นการบูรณา

การภารกจิของประเทศดา้นการควบคมุ กำากบัดแูล และพฒันา 

ศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ สู่การ

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจร 

 ด้วยความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาภารกิจการรับรองความ

สามารถบุคลากรอย่างต่อเนื่อง กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

โดยสำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ มี

แผนการดำาเนินงานท่ีจะเปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับการรับรอง

สาขา “การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้ง จัดทำาแผนปฏิบัติการระยะ 3 

ปี ที่จะขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถบุคลากรไปยัง

สาขาใหม่ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ อาทิ 

ทางดา้นจลุชวีวทิยา เปน็ตน้ ซึง่ผูท้ีส่นใจสามารถสบืคน้ขอ้มลู

สำาหรับการสมัครและติดตามความก้าวหน้าของการรับรอง

ความสามารถบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ได้จากเว็บไซต์ http://pc_st.dss.go.th 

 ในบริบทของอาเซียน กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย

สำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ 

เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการเคลื่อนย้ายบุคลากรคุณภาพ

ในภมูภิาค จงึรเิริม่ความรว่มมอืดา้นการรบัรองความสามารถ

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน รวมท้ังได้เสนอโครงการ “ASEAN Certi-

fication for Persons on Science and Technology” ในการ

ประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน ครั้งที่ 

69 ผ่านคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และทรัพยากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sub-Committee 

on Infrastructure and Resources Development-SCIRD) ณ 

จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558 และได้รับ

ความเห็นชอบให้ดำาเนินการ โดยจะมีการจัดตั้งคณะทำางาน 
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ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 

และกรมวิทยาศาสตร์บริการจะทำาหน้าที่เป็นหน่วยประสาน

งานกลาง เพือ่เปน็กลไกการบรหิารความรว่มมอื และกำาหนด

สาขาการรับรองความสามารถที่จะจัดทำาความตกลงยอมรับ

ร่วม (Mutual Recognition Arrangement-MRA) ต่อไป

 กล่าวได้ว่า การรับรองความสามารถบุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 

17024 มีความสำาคัญต่อการผลักดันการยกระดับสมรรถนะ

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ซึ่งเป็น

ปัจจัยหลักแห่งความสำาเร็จของการประกอบการบนฐานของ

ความรู ้รวมทัง้เปน็การพฒันาเสน้ทางอาชพีและขยายโอกาส

การจ้างงานจากระดับประเทศสู่สากล ตลอดจนสามารถใช้

เป็นเครื่องมือในการสร้างบรรทัดฐานสำาหรับการเคลื่อนย้าย

บุคลากรผู้มีความสามารถ เพื่อบรรลุเป้าหมายการรวมกลุ่ม

ทางเศรษฐกิจของอาเซียน ตามแถลงการณ์บาหลี ฉบับที่ 2 

(Bali Concord II) ในการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 

ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ร่วมกัน

พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ในยุคโลกาภิวัตน์ที่จะต้อง 

บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
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