
 
 

การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที ่2 
 
รู้จักกับระบบมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ 

“มาตรฐานอาชีพ” หมายถึง การก าหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ โครงการ
จัดท ามาตรฐานอาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ  
 “ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือการรับรอง “สมรรถนะ” ของ
ก าลังคนตามมาตรฐานอาชีพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม “ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ” เป็นกระบวนการรับรอง เพ่ือให้บุคคลได้รับการยอมรับใน ความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถ 
และได้รับ “คุณวุฒิวิชาชีพ” ที่สอดคล้องกับสมรรถนะประสบการณ์และความรู้ และ ใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพใน
การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของตนในอนาคต โดย “คุณวุฒิวิชาชีพ” สามารถเทียบเคียง และ
เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอื่นๆ ของประเทศได้  
 



 
สัมมนาประชาพิเคราะห์มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา โลจิสติกส์ ระยะที ่2 เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น  

จัดที่โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 
 
การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 2 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดท า
โครงการ การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 2  ใน 4 สาขางาน คือ 
จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  จัดการส่งออกและน าเข้า  จัดการขนส่ง และจัดการคลังสินค้า โดย
แบ่งเป็น 9 ลักษณะงาน คือ งานจัดการการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ งานบริหารการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ  งานจัดการถ่ายล าและผ่านแดน  งานจัดการสินค้าควบคุมการส่งออกและน าเข้า  งานบริหารส่งออก
และน าเข้า  งานควบคุมรถบรรทุกส าหรับการขนส่งทางถนน  งานจัดการคลังสินค้าอันตราย  งานจัดการไซโล  
งานจัดการห้องเย็น  โดยได้จัดระดับตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 7 ระดับ เพ่ือเป็นกรอบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยร์องรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

 
 

การประชุมเพ่ือลงนามข้อตกลงในการร่วมจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา โลจิสติกส์ ระยะที ่2  
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ นายกสมาคมด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทย 4 สมาคม  



โดยมีคุณอภิวัฒน์ อัคนิทัต รองผู้อ านวยการสถาบันฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน 
 
 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 2 มีสมรรถนะอาชีพทั้งด้านความรู้ 
ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งสิ้น 128 หน่วยสมรรถนะ รวม
คุณวุฒิวิชาชีพ 41 คุณวุฒิ ตั้งแต่ชั้น 1-2-3-4-5-6-7 ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ดังนี้ 
ระดับ
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิวิชาชีพ 

สาขาจัดการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ   

สาขาจัดการส่งออก
และน าเข้า   

สาขาจัดการขนส่ง สาขาจัดการ
คลังสินค้า 

ชั้น 1   อาชีพผู้ปฎิบัติการควบคุม
รถบรรทุก 10 ล้อหรือต่ า
กว่า 
อาชีพผู้ปฎิบัติการควบคุม
รถบรรทุกพ่วง  
อาชีพผู้ปฎิบัติการควบคุม
รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 

 

ชั้น 2 อาชีพผู้ปฏิบัติงานการ
กระจายสินค้าระหว่าง
ประเทศทางทะเล  
อาชีพผู้ปฏิบัติงานการ
กระจายสินค้าระหว่าง
ประเทศทางอากาศ 
อาชีพผู้ปฏิบัติงานการ
กระจายสินค้าระหว่าง
ประเทศทางบก 

 อาชีพผู้ปฎิบัติการควบคุม
รถบรรทุก 10 ล้อหรือต่ า
กว่า 
อาชีพผู้ปฎิบัติการควบคุม
รถบรรทุกพ่วง  
อาชีพผู้ปฎิบัติการควบคุม
รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 
อาชีพผู้ปฎิบัติการควบคุม
รถบรรทุกควบคุมอุณหภูมิ 
อาชีพผู้ปฎิบัติการควบคุม
รถบรรทุกวัตถุอันตราย 

 

ชั้น 3 อาชีพผู้ปฏิบัติงานการ
กระจายสินค้าระหว่าง
ประเทศ 

อาชีพผู้ควบคุมพิธี
การถ่ายล าและผ่าน
แดน 
อาชีพผู้ปฏิบัติงาน
สินค้าควบคุมการ
ส่งออกและน าเข้า 

อาชีพผู้ปฎิบัติการควบคุม
รถบรรทุกควบคุมอุณหภูมิ 
อาชีพผู้ปฎิบัติการควบคุม
รถบรรทุกวัตถุอันตราย  

อาชีพผู้ควบคุม
คลังสินค้าอันตราย 
อาชีพผู้ควบคุม
ไซโล 
อาชีพผู้ควบคุมห้อง
เย็น 

ชั้น 4 อาชีพผู้จัดการการ
กระจายสินค้าระหว่าง

อาชีพผู้ควบคุมพิธี
การถ่ายล าและผ่าน

 อาชีพผู้ควบคุม
คลังสินค้าอันตราย 



ประเทศ 
อาชีพผู้จัดการขนส่ง
สินค้าต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ 

แดน 
อาชีพผู้ปฏิบัติงาน
สินค้าควบคุมการ
ส่งออกและน าเข้า 

อาชีพผู้ควบคุม
ไซโล 
อาชีพผู้ควบคุมห้อง
เย็น 

ชั้น 5 อาชีพผู้จัดการการ
กระจายสินค้าระหว่าง
ประเทศ 
อาชีพผู้จัดการขนส่ง
สินค้าต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ 

อาชีพผู้ควบคุมพิธี
การถ่ายล าและผ่าน
แดน 
อาชีพผู้บริหารการ
ส่งออกและน าเข้า 

 อาชีพผู้บริหาร
คลังสินค้าอันตราย 
อาชีพผู้บริหารไซโล 
อาชีพผู้บริหารห้อง
เย็น 

ชั้น 6 อาชีพผู้บริหารการ
กระจายสินค้าระหว่าง
ประเทศ 
อาชีพผู้บริหารขนส่ง
สินค้าต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ 

อาชีพผู้บริหารการ
ส่งออกและน าเข้า 

 อาชีพผู้บริหาร
คลังสินค้าอันตราย 
อาชีพผู้บริหารไซโล 
อาชีพผู้บริหารห้อง
เย็น 

ชั้น 7 อาชีพผู้บริหารการ
กระจายสินค้าระหว่าง
ประเทศ 
อาชีพผู้บริหารขนส่ง
สินค้าต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ 

   

 
สรุป 

การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 2 เป็นจุดเริ่มต้นในการ
พัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ซึ่งการวิเคราะห์สมรรถนะเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา
บุคคล ทั้งนี้เนื่องจากองค์ประกอบของสมรรถนะ ประกอบกันเข้าอย่างแนบแน่นทั้ง 3 ด้าน คือ ทักษะในการ
ท างานให้บรรลุ, ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานนั้นหรือความรู้ความเข้าใจงานที่ท า , และ กิจนิสัยหรือ
เจตคติในการท างานซึ่งท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 2 จะใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินเพ่ือรับรองสมรรถนะบุคคลใน
กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์  และช่วยตอบโจทย์ส าคัญด้านการพัฒนาสมรรถนะซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านทุนมนุษย์ของประเทศต่อไป 


