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1. ประวัติความเป็นมาสถาบัน 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (Thailand Professional Qualification Institute (Public 
Organization; TPQI) เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นตาม พระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 เพื่อทำ
หน้าที่พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ จัดทำมาตรฐานอาชีพให้ได้มาตรฐานสากล กำหนดองค์กรเพื่อการ
รับรองสมรรถนะบุคคล เป็นศูนย์กลางข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ 
และดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตด้านนโยบายการศึกษา โดยเร่งรัด
จัดทำคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไ ด้
อย่างยั่งยืน 
 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดทำมาตรฐานอาชีพ
และการรับรองคุณวุฒิว ิชาชีพ โดยในการดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สถาบันฯ ได้ร ่วมมือกับ
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในการศึกษาข้อมูล ความเป็นไปได้ และความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เพื่อนำมาพัฒนาเป็นมาตรฐานอาชีพในแต่ละสาขา โดยระบุระดับสมรรถนะตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน
จนถึงขั้นเชี่ยวชาญในแต่ละมาตรฐานอาชีพ ซึ่งวัดได้จากการประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ และความสามารถในการ
ประกอบอาชีพนั้น ๆ สำหรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพให้กับบุคคล สถาบันฯ จะสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์
ทดสอบและรับรองสมรรถนะบุคคล และทำหน้าที่ในการประเมินศูนย์ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษา
คุณภาพและมาตรฐาน 

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
1. ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 
3. ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 
5. ติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้ารับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งระบบ

คุณวุฒิวิชาชีพ 
6. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือ ในการเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 
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2. คุณวุฒิวิชาชีพ 
 คุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติมีจุดมุ ่งหมายในการเป็นศูนย์กลางการรับรองสมรรถนะของกำลังคนที่มี
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นกลไกให้บุคคล
ได้รับการยอมรับในความสามารถ และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์ และความรู้ 
เพื่อใช้คุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตนในอนาคต คุณวุฒิวิชาชีพนี้สามารถ
เทียบเคียงและเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอื่น ๆ ของประเทศได้กำหนดระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ประกอบ
ไปด้วย 

1. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 
2. ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ 
3. มาตรฐานอาชีพ 

• การจัดทำมาตรฐานอาชีพ 
• การทบทวนและพัฒนามาตรฐานอาชีพ 

4. องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
5. กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ 

• การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

• มาตรฐานองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการยื่นขอเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพ 
o กระบวนการแนะนำและสนับสนุนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตาม

มาตรฐานอาชีพ 
• มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

o มาตรฐานและกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

6. กรอบการเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 
7. ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศในการบริหารฐานข้อมูลและคุณวุฒิ

วิชาชีพ 
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3. ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ  
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กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ถูกจัดทำขึ้นเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการกำหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่กำหนดโดยระดับ

สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพโดยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละระดับจะอธิบายถึงกฎเกณฑ์ ความรู้ ทักษะ 
และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน นวัตกรรม และ
ระดับความยากง่ายของการทำงาน โดยเฉพาะนวัตกรรมในระดับต้น  อาจจะยังไม่สามารถมีนวัตกรรม แต่
กำหนดว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติการ แต่ในระดับคุณวุฒิสูง ๆ จะสามารถสร้างนวัตกรรม
ใหม่หรือวิธีการในการทำงานหรือคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ในอาชีพของตนเอง  

เกณฑ์และคำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ได้อธิบายถึงสมรรถนะ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิต
ที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน ระดับความยากง่ายของการทำงานและนวัตกรรมที่เป็นกลาง ไม่ได้เฉพาะเจาะจง
อาชีพใดอาชีพหนึ่งเพื่อยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนากำลังคนของประเทศให้สามารถแข่งขันใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพถูกใช้เป็นเครื่องมือ
หลักในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่กำหนดเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทั้งของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นกลไกในการเชื่อมโยงเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิการศึกษาใน
ระดับประเทศและสากล 
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คำอธิบายกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ 
คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 1 (Professional Qualification Level 1) 

คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะปฏิบตัิงานประจำขั้นพื้นฐานในบริบทการทำงานให้บรรลุตามคำสั่ง ภายใต้
การสนับสนุนและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความสำคญักับการทำงาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในงานอาชีพท่ี
ใช้ในการปฏิบัติงานประจำ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานประจำตามคำสั่งงานท่ี
ง่ายและไม่ซับซ้อน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการทำงานตามคำสัง่งาน มีขอบเขตงาน
ชัดเจน ภายใต้การควบคุมอยา่งใกล้ชิดของผู้ควบคุมงาน 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบให้ความสำคญัตอ่งานในหน้าท่ี ส่งมอบงานตรงเวลา และปฏิบตัิตน

ตามกฎระเบยีบ 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื ่อให ้แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีว  
อนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้กำหนดเป็นสมรรถนะทั ่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 2 (Professional Qualification Level 2) 
คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะฝมีือในงานอาชีพ ทำงานตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้แล้ว แก้ไข
ปัญหาท่ีพบเป็นประจำ ภายใต้การแนะแนวและชี้แนะของหัวหน้างาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในข้อเท็จจริงหรือหลักการที่นำไปใช้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือการแก้ไขปัญหาท่ีพบประจำในการทำงาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะฝีมือในการทำงานตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดไว้
ชัดเจนได้อย่างปลอดภัย 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการทำงานตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนด 
ภายใต้การแนะนำของหัวหน้างาน 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 

- มีความรับผิดชอบให้ความสำคญัตอ่งานในหน้าท่ีของตนที่ได้รับมอบหมาย 

- รายงานผลการปฏิบัติและปฏิบัตงิานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี

- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม

การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื ่อให ้แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้าน อาชีว     
อนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้กำหนดเป็นสมรรถนะทั ่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 3 (Professional Qualification Level 3) 
คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน 
แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธบิายสาระสำคัญของ
งานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพ่ือควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การ
แนะแนวของหัวหน้างาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในการเชือ่มโยงหลักการปฏิบติังานและผลการ
วิเคราะห์สารสนเทศ เพื่อใช้ตัดสินใจทำงาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะทางเทคนิคในการทำงานเลือกใช้หลักการและ
เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและปลอดภัย 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการปรับวิธีทำงานตามแบบแผน
ข้อกำหนดหรือมาตรฐานการทำงานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน และตดัสินใจแก้ปัญหา
หน้างาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 

- มีความรับผิดชอบให้ความสำคญัตอ่งานในหน้าท่ี 

- ให้การสนับสนนุผู้ร่วมงานตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างาน 

- รายงานผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม

การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื ่อให ้แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้กำหนดเป็นสมรรถนะทั ่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 4 (Professional Qualification Level 4) 
คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลมุงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหา
ได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าท่ีได้ด้วยตนเอง 
ประสานการทำงานเพ่ือควบคุมคุณภาพผลงาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการสำคัญในงานอาชีพเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานให้ดีขึ้น 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะทางเทคนิคในการทำงานและทักษะในการ
ควบคุมงาน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานอย่าง
ต่อเนื่องด้วยตนเอง 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 

- มีความรับผิดชอบต่อการกำกบัดูแลควบคุมกระบวนการทำงาน 

- ปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง 

- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม

การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื ่อให ้แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้าน อาชีว     
อนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้กำหนดเป็นสมรรถนะทั ่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 5 (Professional Qualification Level 5) 
คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจดัการแก้ไขปญัหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ 
จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงาน
ตามแผนได้ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลกัการที่ซับซ้อนในงานอาชีพ
เพื่อพัฒนาผลิตภาพการทำงาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะในการทำงานที่ต้องคิดวิเคราะห์ข้อมลู วางแผน 
เพ่ือแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนและประเมินผลในการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการตัดสนิใจและลงมือแก้ปัญหางานที่
ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง ประเมินผลงานและพัฒนาผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อบทบาทความเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ/สอนงานและกำกับดูแล

ผู้ร่วมงาน 
• ประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย  
• เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื ่อให ้แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้าน อาชีว         
อนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้กำหนดเป็นสมรรถนะทั ่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 6 (Professional Qualification Level 6) 
คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบงาน 
ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความชำนาญ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในเชิงทฤษฎีที่อาจนำไปปรับใช้เป็นองค์ความรู้
หรือนวัตกรรมในงานอาชีพเพื่อการพัฒนาระบบการทำงาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะในบริหารจัดการกลยุทธ์และใช้องค์ความรู้หรือ
นวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพ่ือ
แก้ปัญหาท่ีซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์และใช้
ศาสตร์ที่หลากหลาย 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ และ

แก้ปัญหาท่ีซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง การให้คำปรึกษาในสาขางานที่มี
ประสบการณ์และความชำนาญ 

• เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม

การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื ่อให ้แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีว      
อนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้กำหนดเป็นสมรรถนะทั ่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 7 (Professional Qualification Level 7) 
คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไมส่ามารถ
คาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ เพื่อการ
พัฒนาองค์การหรือกลุ่มวสิาหกิจอย่างเป็นระบบ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ที่ใช้ในการประเมินและวินจิฉัยปัญหาเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมอย่างเป็นระบบในงานอาชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะในการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือการพัฒนาองค์
ความรู้หรือนวัตกรรมในงานอาชีพ 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและกลุ่มวิสาหกจิ 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงนโยบาย การแก้ปัญหาที่คาดการณ์

ไม่ได้ การให้ความเห็นแก่สังคมด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้องในงานอาชีพ 
• เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื ่อให ้แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีว   
อนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้กำหนดเป็นสมรรถนะทั ่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 8 (Professional Qualification Level 8) 
คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่นำเสนอแนวความคิด
การแก้ปัญหาในบริบทที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้  มีผลงานที่โดดเด่น มี
วิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป ให้คำปรึกษาหรือความคิดเห็นต่อ
สังคมด้วยวิจารณญาณ ความชำนาญและความรับผิดชอบ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามกีารสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่โดดเด่นใน
งานอาชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะขั้นสูงสุดในการทำงานที่ใช้สร้างสรรค์หลักการ
หรือแนวความคิดใหมใ่นวงการอาชีพ 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการสร้างสรรค์แนวความคิดหรือ
วิสัยทัศน์ใหม่ต่อวงการวิชาชีพหรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อความเป็นแบบอย่างความสำเร็จเป็นเจ้าของวิสัยทัศน์หรือ

แนวความคิดท่ีถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ที่ได้รับการยอมรับในวงการอาชีพ  
• เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื ่อให ้แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีว      
อนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้กำหนดเป็นสมรรถนะทั ่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาการจัดการขนส่งสินค้าทางถนน 13 

4. ข้อมูลธุรกิจโลจิสติกส์ 
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์จัดเป็น 1 ใน 5 ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S-Curve ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์

ของประเทศไทย 4.0 เป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย การเพิ่มความ
ได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะกำลังคนด้านโลจิสติกส์ จึงเป็นปัจจัยสำคัญใน
การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) และช่วยสร้างคุณค่าใหม่ให้เกิดขึ้น (Value Creation) ที่ช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างมีนัยสำคัญ เพราะจะมีส่วนช่วยสนับสนุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานอาชีพจึง
เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ  

เนื้อหาในส่วนนี้ จะประมวลข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศไทยเพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
ความสำคัญของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ ที่เป็นปัจจัยสำคัญ
ช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
1.  ระบบโลจิสติกส์และยุทธศาสตร์ของประเทศไทย 

1.1 โลจิสติกส์ โซ่อุปทาน และการขนส่ง 
1)  โลจิสติกส์ โซ่อุปทาน 

 ความหมายของโลจิสติกส์ได้มีการให้คำจำกัดความกันอยู่หลายระดับ แต่โดยทั่วไปเป็นคำนิยามใน
ระดับธุรกิจ ที่เน้นความหมายของคำว่า การบริหารจัดการโลจิสติกส์ หรือการบริหารการรับ-ส่ง และดูแลสินค้า
และบริการเป็นสำคัญ ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์นี้ยึดความหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติสก์ของไทย ฉบับที่ 2 (2556-2560) โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซึ่งอ้างอิงจากคำจำกัดความที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในระดับสากล คือนิยามของ Council of 
Logistics Management ที่ให้ความหมายว่า การบริหารจัดการโลจิสติกส์หมายถึง กระบวนการทำงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุมการทำงานขององค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการ
ข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการเคลื่อนย้ายการจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินค้า 
วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ และการบริการ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงความต้องการ
และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ 
 ส่วนการบริหารจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) หมายถึง การบริหารแบบเชิงกล
ยุทธ์ที่คำนึงถึงความเกี่ยวเนื่อง หรือความสัมพันธ์กันแบบบูรณาการของหน่วยงานหรือแผนกภายในองค์กรและ
คู่ค้าที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ในโซ่อุปทาน โดยมีจุดประสงค์ที่จะนำส่งสินค้าหรือบริการ
ตามความต้องการของผู้บริโภคให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลา ราคา หรือคุณภาพ โดยจะบริหารจัดการ
ในเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขององค์กรและคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขจัด
ความล่าช้าในการทำธุรกรรมต่าง ๆ รวมถึงการขจัดปัญหาในการส่งหรือรับมอบสินค้าและบริการที่มีผลมาจาก
ระบบการจัดการด้านการเงินที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยอาจกล่าวได้ว่าเป็นการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำหรือ
แหล่งวัตถุดิบในการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ป้อนเข้าโรงงานจนถึงปลายน้ำหรือมือผู้บริโภค 
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2)   การขนส่ง (Transportation)  
การขนส่ง คือการเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การขนส่งแบ่งออกเป็นหมวด

ใหญ่ดังนี้ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และอื่น ๆ ความหมายโดยรวมหมายถึง การเคลื่อนย้ายคน (People) 
สินค้า (Goods) หรือบริการ (Services) จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง ในกรณีของการเคลื่อนย้ายคน
นั้นมักจะมุ่งถึงการขนส่งผู้โดยสารเสียเป็นส่วนใหญ่ ในบริบทของหลักสูตรการจัดการการขนส่งนี้จะเน้นที่การ
ขนส่งสินค้าหรือบริการเป็นสำคัญ 

1.2  ความสำคัญของโลจิสติกส์และการขนส่งในประเทศไทย 
1)  เป้าหมายของการขนส่ง 

การจัดการการขนส่งมีเป้าหมายหลักหลายประการ (tbot.joomla.com) เช่น 
1. เพื่อลดต้นทุน ถือเป็นเป้าหมายยอดนิยมของการจัดการด้านโลจิสติกส์ทุกกิจกรรม รวมทั้งการ

ขนส่งด้วย ผู้ประกอบการมักจะตั้งเป้าหมายเป็นอันดับแรกว่าเมื่อมีการจัดการการขนส่งที่ดีจะต้องช่วยลด
ต้นทุนของธุรกิจลงได้ โดยอาจจะเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าแรงงาน หรือค่าบำรุงรักษารถบรรทุก 

2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมีการจัดการการขนส่งที่ดีด้วย
จำนวนทรัพยากรที่เท่าเดิม ประสิทธิภาพการทำงานจะสูงขึ้น เช่น จำนวนรถบรรทุกและพนักงานเท่าเดิม                         
แต่ส่งสินค้าให้ลูกค้าได้มากขึ้น เป็นต้น 

3. เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเมื่อจัดการการขนส่งไดด้ี
ข้อตำหนิติเตียนจากลูกค้าจะลดน้อยลงจนหมดสิ้นไป ทำให้ลูกค้ามีความพอใจในบริการที่ได้รับและยังคงใช้
บริการของบริษัทต่อไปในภายภาคหน้า 

4. เพื่อลดระยะเวลา บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมีการจัดการการขนส่งที่ดีจะสามารถส่งมอบ
สินค้าให้แก่ลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวดเร็วกว่าคู่แข่ง ผลิตภัณฑ์ของตนก็จะออกสู่ตลาดได้เร็ว
และแพร่หลายมากกว่าคู่แข่งขัน 

5. เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม เป็นไปได้เช่นกันว่าบริษัทขนส่งอาจจะตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมีการจัดการการ
ขนส่งที่ดีจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่ยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อแลกกับ
บริการที่รวดเร็วขึ้น พิเศษขึ้นหรือละเอียดถูกต้องมากข้ึน หรือรายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เข้ามาใช้บริการ 

6. เพื่อเพิ่มกำไร ไม่บ่อยนักที่เราจะได้ยินว่าบริษัทขนส่งลงทุนปรับปรุงระบบการจัดการหรือลงทุนใน
ระบบการจัดการใหม่เพ่ือต้องการเพ่ิมผลกำไรของบริษัท โดยมากจะมองว่ากำไรเป็นผลพลอยได้จากการที่การ
จัดการไปลดต้นทุนลง มุมมองเพ่ือหวังเพ่ิมกำไรเป็นสิ่งท้าทายฝีมือผู้บริหารมากกว่า เพราะว่าเป็นการพิจารณา
สองทางไปพร้อม ๆ กัน คือ สร้างรายได้เพิ่มและลดต้นทุน ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆ สำหรับบริษัทขนส่ง
โดยทั่วไป 

7. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน อาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักสำหรับบริษัทขนส่งในการลงทุน
ปรับปรุงระบบการจัดการการขนส่ง แต่ก็มีความสำคัญไม่น้อย บริษัทขนส่งหลายแห่งแสดงสถิติของช่วงเวลา
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ต่อเนื่องที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นให้พนักงานได้รับทราบโดยทั่วกันและพยายามกระตุ้นให้พนักงานช่วยกันรักษา
สถิตินั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

2)  ความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่งกับกิจกรรมโลจิสติกส์อื่น ๆ 
กระบวนการโลจิสติกส์มีความครอบคลุมกิจกรรมหลายด้านและเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายๆ ในโซ่อุปทาน 

ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ เริ่มจากไปที่ผู้ขายปัจจัยการผลิต (Supplier) ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการ 
การกระจายสินค้า ไปจนกระทั่งสินค้าหรือบริการถูกส่งถึงลูกค้าที่ปลายทาง  จากความหมายข้างต้น สามารถ
สรุปขอบเขตโลจิสติกส์ตามลักษณะกิจกรรมโลจิสติกส์ซึ่งกำหนดตามลักษณะกิจกรรมในโซ่คุณค่าของระบบ                          
โลจิสติกส์ได้ภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 โลจิสติกส์ตามลักษณะกิจกรรม  

กิจกรรมหลักโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 
- การบริการลูกค้า 
- การวางแผนเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของอาคารโรงงาน คลังสินค้า 
- การพยากรณ์และการวางแผนอุปสงค์ 
- การจัดซื้อจัดหา 
- การจัดการสินค้าคงคลัง 
- การจัดการวัตถุดิบ 
- การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ 
- การบรรจุหีบห่อ 
- การดำเนินการกับคำสั่งซื้อของลูกค้า 
- การขนของและการจัดส่ง 
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- โลจิสติกส์ย้อนกลับ (อาทิเช่น การจัดการสินค้าส่งคืน) 
- การจัดการกับช่องทางจัดจำหน่าย 
- การกระจายสินค้า (Physical Distribution) 
- คลังสินค้าและการเก็บสินค้าเข้าคลัง 
- กิจกรรมการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Reverse Logistics) 
จะเห็นได้ว่ากระบวนการโลจิสติกส์นั้นมีกิจกรรมด้านการขนส่ง (และการเคลื่อนย้าย) อยู่ในหลายส่วน 

ทั้งทางด้านโลจิสติกส์ฝั่งขาเข้า (Inbound Logistics) ซึ่งนำปัจจัยการผลิตมาสู่โรงงานผลิตและส่งผลิตภัณฑ์ที่
ได้ไปยังศูนย์กระจายสินค้า ก่อนที่กิจกรรมโลจิสติกส์ฝั่งขาออก (Outbound Logistics) จะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับ
การนำสินค้าออกสู่ตลาดผ่านร้านค้าปลีกทั้งหลาย ก่อนจะไปถึงมือผู้บริโภค จึงไม่น่าประหลาดใจว่ามีคน
จำนวนไม่น้อยเข้าใจไปว่าโลจิสติกส์คือการขนส่ง คงเป็นเพราะว่าการขนส่งเป็นสิ่งที่ชุมชนและสังคมเห็นบ่อย
ที่สุดจนชินตา ต่างกับกิจกรรมโลจิสติกส์อ่ืน ๆ เช่น การพยากรณ์ การจัดซื้อ การวางแผนการผลิต การบริหาร
สินค้าคงคลัง ที่กระทำกันภายในองค์กรเสียเป็นส่วนใหญ่ 
 การขนส่งไม่เพียงแต่จะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นบ่อยในกระบวนการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเท่านั้น 
แต่ยังเป็นกิจกรรมท่ีมีมูลค่าสูงที่สุดในกระบวนการโลจิสติกส์ ประมาณว่าต้นทุนการขนส่งนั้นเป็นต้นทุนจำนวน
มากที่สุดในต้นทุนโลจิสติกส์รวม อาจสูงถึง 40% ของกิจกรรมโลจิสติกส์ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่
น้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาแพงมาก ดังนั้น การมีระบบบริหารจัดการการขนส่งที่ดีมีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยให้
บริษัทลดต้นทุนโลจิสติกส์ลงได้มาก 

3)  บทบาทสำคัญของโลจิสติกส์และการขนส่งต่อการเติบโตของธุรกิจ 
โลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ช่วยในการวางแผนสนับสนุนควบคุม

การไหลของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเก็บรักษาสินค้าจาก
จุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้าย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้น โลจิสติกส์จึงเป็นกุญแจสำคัญนำธุรกิจ
ไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยมี บทบาทสำคัญ ได้แก่ 

• ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในกระบวนการด้านโลจิสติกส์และ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)  

• ทำให้ธุรกิจสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงการเปิดเสรีทางการค้า และสามารถเพ่ิม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจสำคัญในการสนับสนุนการขายสินค้าและบริการ 

• ช่วยเพิ่มอรรถประโยชน์ด้านเวลาและสถานที่สำหรับลูกค้า เมื่อต้องการบริโภคหรือนำไปใช้
ผลิตด้วยต้นทุนที่ธุรกิจกำหนดไว้ 

• สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยลดระยะเวลา
ดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการผลิตไปจนถึงมือผู้บริโภคและผู้จัดจำหน่าย (Supplier) 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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• เสริมสร้างอำนาจแข่งขันของธุรกิจเข้าด้วยกันให้เกิดการประสานงานกันต่อเนื่องในการสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 
กิจกรรมหลักในการจัดการโลจิสติกส์ที่รู้จักกันดี ได้แก่ งานบริการลูกค้า การวางแผนเกี่ยวกับตำแหน่ง

ที่ตั้งของอาคารโรงงาน บริการโกดังและคลังสินค้า การคาดการณ์และวางแผนอุปสงค์ จัดซื้อจัดหา จัดการ
สินค้าคงคลังและวัตถุดิบ เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ บริการด้านบรรจุภัณฑ์ ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ขนของและจัดส่ง 
จัดการรับคืนสินค้า จัดการช่องทางจัดจำหน่าย กระจายสินค้า และเก็บสินค้าเ ข้าคลัง จัดจราจรและขนส่ง 
รวมถึงการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) และระบบรักษาความปลอดภัย จะเห็นว่าธุรกิจบริการ                            
โลจิสติกส์เป็นบริการที่มีการบูรณาการบริการหลายสาขาเข้าด้วยกัน  

4)  ปัจจัยในการกำหนดขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโลจิสติกส์และการ
ขนส่งของไทย 

ก.  ผู้ประกอบการต่างชาติในประเทศไทย เป็นผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ใน
การให้บริการมาเป็นระยะเวลานาน จึงมีระบบการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งมีเครือข่ายหรือขอบเขต
การให้บริการกว้างขวางทั่วโลก และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบ 
เช่น Exel, Nippon Express, NYK Logistics, Danzas-DHL, UPS, Schenker เป็นต้น  

ข.  ข้อจำกัดของผู้ประกอบการไทย ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ ให้บริการด้านโลจิสติกส์ใน
กลุ่มท่ีเป็นการขนส่งเท่านั้น จึงมีความเข้าใจในขอบเขตการให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างจำกัด และมี
เพียงส่วนน้อยที่สามารถพัฒนาตนเองให้สามารถให้บริการแบบตารางและการขนส่งแบบประจำ หรือ
การให้บริการแบบมีส ัญญา (Contract Logistics) ที ่ผนวกหรือขยายขอบเขตงานบริการด้าน                   
โลจิสติกส์ให้กว้างขวางมากขึ้น 

ค.  ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าคุณภาพของที มงาน และ
ความสามารถในการปรับปรุงการบริการด้านโลจิสติกส์ เนื่องจากบุคลากรของผู้ประกอบการของ
ประเทศไทยขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแล และการบริหารด้านโลจิสติกส์ทางธุรกิจให้แก่ลูกค้า 
ในขณะที่บุคลากรของผู้ประกอบการต่างชาติ สามารถให้คำแนะนำการให้บริการด้านโลจิสติ กส์ที่มี
ความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย เพ่ือช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมศักยภาพในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ง.  แผนการดำเนินงานในระยะยาว ผู ้ประกอบการของไทยส่วนใหญ่ยังขาดแผนการ
ดำเนินงานในระยะยาว ทำให้ไม่มีการลงทุนด้านสินทรัพย์ เทคโนโลยี เพื่อสร้างความมั่นใจในการ
ให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงการวางแผนด้านบุคลากรของผู้ประกอบการที่ให้บริการแก่ลูกค้าด้วย 

จ.  เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ ถือเป็น
ปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการต่างชาติได้เปรียบผู้ประกอบการไทยมากที่สุด เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุน
สูง และต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา ทำความเข้าใจระบบเพื่อนำมาใช้งานนาน รวมถึงการพัฒนา
เทคโนโลยีให้ทันสมัย 
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5)  โหมดของการขนส่ง 
การขนส่งในประเทศไทยมีทางเลือกอยู่ 4 ประการ ประกอบด้วย 
1.  การขนส่งทางบก (Land Transportation) สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 

1.1  การขนส่งทางถนน (Road Transportation) เป็นรูปแบบการขนส่งที่มีปริมาณสูงที่สุดและ
เป็นรูปแบบการขนส่งหลักที่หล่อเลี้ยงสังคมและชุมชนมาโดยตลอด การขนส่งทางถนนกระทำได้โดยการใช้
รถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ หรือมากกว่า 10 ล้อ เป็นยานพาหนะในการเคลื่อนย้ายสินค้า อาจกล่าวได้ว่า
สินค้าทุกชนิดสามารถขนส่งได้โดยการขนส่งทางถนน ข้อดีที ่สำคัญที ่สุดของการขนส่งทางถนน ได้แก่ 
คุณลักษณะที่เรียกว่าบริการถึงที่หรือ Door-to-door Service หรือการนำสินค้าไปส่งได้ถึงบ้าน ทั้งผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายมากกว่ารูปแบบการขนส่งอื่น ๆ ในปัจจุบันประเทศไทยมีโครงข่ายถนน
ค่อนข้างดีมากทั้งในเขตเมืองและนอกเมืองการขนส่งสินค้าทางถนนสามารถเข้าถึงได้ทั ่วทุกอำเภอของ 76 
จังหวัดในประเทศไทย 

1.2  การขนส่งทางราง (Rail Transportation) เป็นรูปแบบการเดินทางที ่อยู่คู ่สังคมไทยมา
นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 สินค้าท่ีขนส่งทางรางมักจะเป็นสินค้าที่มีการขนย้ายคราวละมาก ๆ เช่น ข้าว น้ำตาล 
ปูนซีเมนต์ ถ่านหิน ก๊าซและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในรอบหลายปีที่ผ่านมาการขนส่งสินค้าทางรถไฟมีปริมาณ
และมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็ยังมีปัญหาอีกหลายประการที่ยังรอการปรับปรุงแก้ไข ทั้งในส่วนของโครงข่ายที่ไม่
ทั่วถึงและการเชื่อมโยงระหว่างรถไฟกับการขนส่งวิธีอื่น ๆ ยังทำได้ไม่ดีอย่างที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องการ            
รูปที่ 3 แสดงเครือข่ายการขนส่งทางรถไฟของประเทศไทย ซึ่งมีความยาวทั้งสิ้น 4,180 กิโลเมตร เส้นทางวิ่ง
ผ่าน 46 จังหวัด 

2. การขนส่งทางน้ำ (Water Transportation) เป็นการขนส่งที่มีต้นทุนต่อหน่วยต่ำที่สุดในบรรดา
ทางเลือกการขนส่งทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องสร้างเส้นทางขึ้นมา อาศัยเพียงเส้นทางที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเป็น
สำคัญเช่น คลอง แม่น้ำ ทะเล และมหาสมุทร อย่างไรก็ตามการขนส่งทางน้ำเป็นการขนส่งที่ช้าที่สุด ดังนั้นจึง
เหมาะกับสินค้าที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาส่งมอบสินค้า มักจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่อหน่วยต่ำและขนส่งใน
ปริมาณมาก ๆ เช่น วัสดุก่อสร้างจำพวกอิฐ หิน ปูน ทราย เป็นต้น การขนส่งทางน้ำอาจแบ่งย่อยออกเป็ น 2 
รูปแบบตามลักษณะของเส้นทางขนส่ง ได้แก่ 

2.1 การขนส่งทางลำน้ำ (Inland Water Transportation) หมายถึง การขนส่งทางน้ำที่ใช้
สายน้ำในแผ่นดินเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า ได้แก่ การขนส่งผ่านคลองและแม่น้ำ เส้นทางการขนส่งทางลำน้ำที่
สำคัญของประเทศไทย คือ แม่น้ำโขง เจ้าพระยา ท่าจีน ป่าสัก แม่กลองและบางปะกง 

2.2  การขนส่งทางทะเล (Sea and Ocean Transportation) หมายถึง การขนส่งทางน้ำที่
ผ่านทะเลและมหาสมุทร การขนส่งรูปแบบนี้ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลในการก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน เช่น ท่าเรือ และจุดเชื่อมต่อกับการขนส่งทางถนนและทางราง สำหรับประเทศไทยการขนส่งทางทะเล
เป็นการขนส่งระหว่างประเทศที่มีมูลค่ามากที่สุด อาจกล่าวได้ว่าสินค้านำเข้าและส่งออกเกือบทั้งหมดของ
ประเทศไทยใช้การขนส่งทางทะเลทั้งสิ้น ณ ปัจจุบันการขนส่งทางทะเลของประเทศไทยเกือบทั้งหมดจะผ่าน
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ท่าเรือสองแห่ง ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) และท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง จากสถิติของการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย ณ ปี พ.ศ. 2550 มีสินค้าประมาณ 18 ล้านตันและ 45 ล้านตันผ่านท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือ
แหลมฉบังตามลำดับ 

3.  การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) เป็นรูปแบบการขนส่งที่ไปได้ไกลที่สุดและรวดเร็ว
ที่สุด แต่มีต้นทุนต่อหน่วยแพงที่สุด จำเป็นต้องก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคจำนวนมหาศาลเพื่อรองรับ
รูปแบบการขนส่งทางอากาศทั้งระบบ อีกทั้งต้องอาศัยระบบขนส่งสินค้าทางถนนเพื่อให้สินค้าไปถึ งลูกค้าที่
ปลายทางตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้ ปัจจุบันประเทศไทยมีสนามบินที่ให้บริการเชิงพาณิชย์ 35 แห่ง จำแนกออกเป็น 

3.1 สนามบินระหว่างประเทศ (International Airports) ดำเนินการโดยบริษัทท่าอากาศยานไทย
จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ สนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ปริมาณการขนส่งสินค้าของประเทศไทยเกือบทั้งหมดผ่านท่าอากาศยานเหล่านี้ 

3.2 สนามบินภายในประเทศ (Domestic Airports) เกือบทั้งหมดบริหารโดยกรมการขนส่งทาง
อากาศ กระทรวงคมนาคม ยกเว้นสนามบินสุโขทัย สมุย และระนอง ซึ่งบริหารโดยบริษัท การบินกรุงเทพ 
จำกัดนอกจากนี้ยังมีสนามบินอู่ตะเภา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นของกองทัพเรือ 

4. การขนส่งทางท่อ (Pipeline Transportation) เป็นระบบการขนส่งที่มีลักษณะเฉพาะเนื่องจาก
สินค้าท่ีขนส่งต้องอยู่ในรูปของเหลว เป็นการขนส่งทางเดียวจากแหล่งผลิตไปยังปลายทาง ไม่มีการขนส่งเที่ยว
กลับสินค้าที่นิยมขนส่งทางท่อ ได้แก่ น้ำ น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ในส่วนของน้ำมัน
นั้น มีผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่ออยู่ 2 ราย ได้แก่ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด และบริษัท ขนส่ง
น้ำมันทางท่อ จำกัด ซึ่งทั้งหมดเริ่มจากโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทต่าง ๆ ตามพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและ
ชานกรุงเทพฯ ไปยังคลังน้ำมันทางด้านเหนือของกรุงเทพมหานครและที่สระบุรี ความยาวท่อรวมประมาณ 
430 กิโลเมตร ปัจจุบันการใช้ประโยชน์ท่อส่งน้ำมันยังไม่เต็มที่เท่าที่ควรจะเป็น ช่วงท่อที่ใช้งานมากที่ สุด คือ 
ช่วงระหว่างคลังน้ำมันลำลูกกาไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นการส่งน้ำมันไปให้บริการแก่สายการบินต่าง ๆ 
แม้กระนั้นอัตราการใช้ประโยชน์ของช่วงดังกล่าวก็เพียงแค่ประมาณ 50% ของความจุ เท่านั้น ผู้ประกอบการ
ยังนิยมขนส่งน้ำมันทางถนนมากกว่าเนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งต่ำกว่า (เพราะว่าไม่ต้องลงทุนก่อสร้างท่อ) และมี
โครงข่ายทั่วถึงทั้งประเทศ ผิดกับระบบท่อซึ่งกระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออกและรอบ ๆ พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
เท่านั้น 

1.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่งของประเทศไทย : แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
 1)  ที่มาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับท่ี 3 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ขึ้นมา การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ยึดกรอบทิศทางการพัฒนาระยะยาว 
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ระยะกลาง และนโยบายรัฐบาลที่สำคัญเพ่ือเป็นแนวทาง ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย
ร่วมของการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เป็นกรอบทิศทางการบริหารประเทศในระยะยาวมี
เป้าหมายให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน น้อมนำการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

• ด้านความมั่นคง 

• ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

• ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

• ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม 

• ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

• ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาโลจิสติกส์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป้าหมายสำคัญด้านการ

พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานที่มุ ่งสู ่อนาคตของประเทศปี 2579 ให้สัมฤทธิ์ผล โดยยกระดับ
ศักยภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมอนาคตให้เป็นฐานสร้างรายได้ใหม่ของประเทศ  
พัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เพิ ่มขีดความสามารถของธุรกิจ
บริการโลจิสติกส์ให้สามารถกระจายฐานการบริการและการลงทุนที่เชื่อมโยงในอาเซียนอย่างมีเสถียรภาพ 
สนับสนุนการแข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะสูงและมี
มาตรฐานสากล ดำเนินกิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการผลิตการค้า การบริการ และการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน  เพื่อมุ่งสู่การเป็น
ประเทศท่ีมีรายได้สูงและเป็นประเทศที่พัฒนาภายในปี 2579 
 2)  กรอบแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระยะ 20 ปี 
 สศช. ได้กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระยะ 20 ปี แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
ระยะที่ 1 ระยะ 5 ปีแรก ระยะที่ 2 ระยะ 5-10 ปี และระยะที่ 3 ระยะ 11-20 ปี  ดังนี้ 
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ระยะ 5 ปี ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564) วางพื ้นฐานพร้อมขับเคลื ่อนการพัฒนาในขั ้นรายละเอียดเพื ่อนำไปสู ่ทิศทางและเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ 20 ปี แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ 

(1)  กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์เพื่อการเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและเป็นประตูการค้า ยกระดับ
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  

(2) พัฒนาระบบ NSW ให้เชื ่อมโยงสมบูรณ์ และปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการทำธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์  

(3) พัฒนามาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์ และบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
เพื่อเตรียมการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ที่มีความมั่นคง                   
มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป 

ระยะ 5-10 ปี ผลักดันการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าในอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
เชื ่อมโยงการประกอบธุรกรรมทางการค้ารูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) พัฒนาระบบ                              
โลจิสติกส์พัฒนาสู่รูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-logistics) อย่างสมบูรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ
การทำธุรกิจของผู ้ประกอบการทั ้งด้านการผลิต การบริการ การค้า การลงทุนและกิจกรรมโลจิสติกส์                               
ขจัดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี ่ยวข้องให้เกิดความสมดุลในแนวทางการพัฒนาทั้งด้าน
โครงสร้างและระบบ (Hardware) อาทิ การปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ การเงิน และศุลกากร ด้านปัจจัย
สนับสนุน (Software) อาทิ การปรับกฎระเบียบต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ การค้าและการลงทุน และ
ด้านบุคลากร (Human Resources) อาทิ การพัฒนาผู้ประกอบการและแรงงานให้มีองค์ความรู้และทักษะ
ฝีมือแรงงาน ตลอดจน พัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ  
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 ระยะ 20 ปี ทิศทางและตำแหน่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กำหนดให้ประเทศไทยพัฒนาสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาค ผลักดันประเทศไทยสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and  Service Nation) เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนว
ทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมีกรอบ
ทิศทางผลักดันการพัฒนาประเทศไทยสู่ความเป็นชาติการค้าเป็นศูนย์กลางการค้าที่ผู้ประกอบการไทยมีความ
เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้บนเวทีโลก สร้างประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
และการพัฒนานวัตกรรม 

3)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) 
 สศช. ได้กำหนดภาพรวมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
“ยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศ สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ การลงทุน

ในภูมิภาคอาเซียน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน” 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

• เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในการเก็บเกี่ยวมูลค่าเพิ่มจากห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain Enhancement) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ 

• ยกระดับประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Enhancement)  
ให้ได้มาตรฐานสากล 
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• พัฒนาปัจจัยสนับสนุน (Capacity Building and Policy Driving Factors) อาทิ พัฒนาบุคลากร
ด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาระบบ
กำลังคน พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ 

เป้าหมาย 
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งข ันด ้านโลจ ิสต ิกส ์ การอำนวยความสะดวกทางการค้า                                  

มีประสิทธิภาพเพิ ่มขึ ้น ผู ้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยมีศักยภาพการประกอบธุรกิจทั ้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ และบุคลากรด้านโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัด 

• ดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นในปี 2563  (อันดับ
ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของธนาคารโลก (International LPI))  

• ประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ ้น ในปี 2564  
(อันดับด้านการค้าระหว่างประเทศของธนาคารโลก (Trading Across Borders)) 

• ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
ณ ราคาประจำปี ในปี 2564 (สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP) 

• จำนวนธุรกรรมการให้บริการการนำเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นร้อยละ 100 ในปี 
2564 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์และ 11 กลยุทธ์ โดยมีตัวชี้วัดสำคัญดังภาพ 
 



 
 

 

มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาการจัดการขนส่งสินค้าทางถนน 24 

 

 
ภาพที่ 4  สรุปยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (ท่ีมา: สศช.) 

 1.4   ข้อมูลผู้ที่อยู่ในสาขาอาชีพโลจิสติกส์และการขนส่ง 
1) ความต้องการกำลังคนด้านโลจิสติกส์เชิงปริมาณ 
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ปริมาณความต้องการกำลังคนด้านโลจิสติกส์ ในช่วงปี 2551-2554  กำลังคนด้านโลจิสติกส์ ที่อยู่ใน
ตลาดแรงงานมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 4.67 ล้านคน ประกอบด้วยคนที่อยู่ในตลาดแรงงานแล้ว (Existing  Labor  
Force)  จำนวน  4.20  ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของความต้องการกำลังคนด้านโลจิสติกส์ทั้งหมด และ
แรงงานใหม่ท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน (New Entrance) อีกร้อยละ 10 รายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ประมาณการความต้องการกำลังด้านโลจิสติกส์ในภาคต่างๆ 

 
ที่มา :  ส่วนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ สวค., 2551 

เมื ่อพิจารณาความต้องกำลังคนด้านโลจิสติกส์จำแนกตามโครงสร้างการปฏิบัต ิงาน พบว่า                           
ความต้องการบุคลากรโลจิสติกส์ในภาคการผลิต จำนวน 1.59 ล้านคน กว่าร้อยละ 97 เป็นความต้องการ
พัฒนาในระดับผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เนื่องจาก ปัจจุบันธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) มีจำนวนมากถึง 2.27 ล้านราย  และผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจและบริหารจัดการ
ธุรกิจคือ ผู้บริหารหรือเจ้าของ ในขณะที่ความต้องการบุคลากรโลจิสติกส์ในภาค LSPs ประมาณ 5 หมื่นคน 
ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรในระดับปฏิบัติการ (กว่าร้อยละ 80)  สำหรับพนักงานขับรถบรรทุกมีความต้องการ
กำลังคนจำนวน 2.05 ล้านคน โดยได้รวมพนักงานขับรถกระบะในการประมาณการความต้องการด้วย 
เนื่องจาก รถกระบะเป็นที่นิยมในการขนส่งสินค้าเกษตรและสินค้าที่เน่าเสียง่าย เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว 
และยังแก้ปัญหาเรื่องการกำหนดเวลาวิ่งของรถบรรทุกได้ และความต้องการพนักงานขับรถ Forklift มีจำนวน  
0.97 ล้านคน 

2)  ความต้องการในด้านคุณภาพ 
พิจารณาจากรายงานแผนปฏิบัติการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ พ.ศ. 2551 -2554 ของ สศช. 

สามารถแบ่งได้ตามลักษณะภารกิจของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
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2.1  ภาคการผลิต ความต้องการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก 
ควรมุ่งสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ให้กับผู้บริหารหรือเจ้าของ เพ่ือให้ตระหนักถึงความ
จำเป็นและการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยการยกระดับประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ 
(Public Awareness)  และก่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในองค์กรต่อไป สำหรับใน
ธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ ควรพัฒนาระดับผู้จัดการและผู้ปฏิบัติการให้สามารถปฏิบัติงานและประสานงานกับ 
LSPs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในด้านและระดับต่าง  ๆ  
ของธุรกิจในภาคการผลิต เช่น การวางแผนระบบขนส่ง การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง การบริหารคลังสินค้า  
การจัดส่งและการสร้างมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า เป็นต้น  

2.2 ภาคผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider--LSPs) บุคลากรจำเป็นต้องมี
ความรู้และทักษะด้านโลจิสติกส์เฉพาะ หรือได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะเชิงลึกตามลักษณะ
ภารกิจที่รับผิดชอบ เนื่องจากเป็นบุคลากรที่ต้องดำเนินการและเกี่ยวข้องให้บริการด้านโลจิสติกส์โดย ตรง                  
ซึ่งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถสามารถแข่งขันให้กับธุรกิจ LSPs ได้ ดังนั้น จึงควร
พัฒนาทักษะและพฤติกรรมของการให้บริการที่เชื่อมโยง โดยตรงกับลูกค้าปลายทางของบุคลากรในระดับ
ปฏิบัติการทั้งพนักงานสำนักงานและพนักงานปฏิบัติการเป็นลำดับแรก และพัฒนาบุคลากรในระดับผู้จัดการ 
และผู้บริหารระดับสูงตามลำดับ 

2.3 พนักงานขับรถบรรทุก ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการพัฒนามากที่สุด เนื่องจาก
ภาคการขนส่งถือเป็นกิจกรรมหลักของงานโลจิสติกส์และนอกจากพนักงานขับรถจะต้องรับผิดชอบรถหรือ
ยานพาหนะแล้วยังต้องรับผิดชอบสินค้าด้วย เพราะพนักงานขับรถยังถือเป็นตัวแทนของบริษัทที่จะติดต่อกับ
ลูกค้าโดยตรง จึงเป็นทั้งโอกาสในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ในขณะที่หากมีบริการที่ไม่มีคุณภาพไม่
ตรงเวลา หรือสินค้ามีความเสียหายจากการขนส่ง ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และต้นทุนของ
บริษัท ดังนั้น ผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการขนส่งควรตระหนักถึงความสำคัญกับพนักงานขับรถของตน โดย
อาจใช้การบังคับผ่านผู้ใช้บริการขนส่งซึ่งเป็นลูกค้า ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากในการผลักดันให้ผู้ให้บริการขนส่ง
ต้องฝึกฝนพนักงานขับรถบรรทุกของตนให้สามารถส่งสินค้าได้อย่างปลอดภัย และตรงเวลา 

2.4 พนักงานขับรถ Forklift แม้ว่าจะมีความต้องการกำลังคนกลุ ่มนี ้ค่อนข้างมาก แต่
เนื่องจาก การพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมพนักงานขับรถ Forklift ขึ้นอยู่แนวนโยบายของแต่ละธุรกิจ/สถาน
ประกอบการ และโดยทั่วไปจะเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการกับตัวแทนขายรถ  Forklift ด้าน
บริการหลังการขายเกี่ยวกับการให้ความรู้และฝึกหัดขับรถตลอดจนการบำรุงรักษารถให้กับพนักงานขับรถ 
Forklift  ของสถานประกอบการอยู่แล้ว ดังนั้น ความต้องการพัฒนาพนักงานขับรถ Forklift  ควรมุ่งสร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจเห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
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1.5  นโยบายและมาตรการที่สำคัญภาครัฐเกี่ยวกับโลจิสติกส์ 
 หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมโลจิสจิกส์ ได้แก่ กรมการ
ขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่น ๆ ได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประกอบการในธุรกิจด้านโลจิสติกส์และการขนส่งออกมาอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการบริการขนส่งด้วย
รถบรรทุก สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1)  การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 
กรมการขนส่งทางบกได้มีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกมาอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี 2552 และในปี 2557 ได้มีประกาศ เรื่อง การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 
พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ ใช้บริการและ
ประชาชนทั่วไป โดยมีข้อกำหนดด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุมการประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกใน 5 ด้าน 
ได้แก่  ด้านองค์กร ด้านปฏิบัติการขนส่ง ด้านพนักงาน ด้านหมู่ยานพาหนะ และด้านลูกค้า ทั้งหมดรวม 44 ข้อ 
โดยมีข้อบังคับ จำนวน 24 ข้อ และข้อกำหนดทั่วไป จำนวน 20 ข้อ 

กรมฯ ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้กับสมาคม 
ชมรมผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ที่สนใจ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาและเตรียมความ
พร้อมของผู้ประกอบการขนส่งในการจะสมัครเข้ารับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือ
เพ่ือเป็นการจัดระบบการบริหารงานในองค์กรของผู้ประกอบการขนส่งสินค้า 

ทั้งนี้ ได้มีการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
แล้ว จำนวน 321 ราย และผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ได้ที่ www.thaitruckcenter.com    

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาสิทธิประโยชน์ให้แก่ให้ผู ้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) โดยกรมฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 
4 หน่วยงาน ได้แก่  

1. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
2. องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)  
3. บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และ  
4. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 

2) การกำกับดูแลหน่วยตรวจประเมินอิสระ (Inspection Body : IB) 
กรมการขนส่งทางบกได้ปรับบทบาทจากการเป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการ

ขนส่งรถบรรทุกมาเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกหน่วยตรวจประเมินอิสระ กำหนดมาตรฐานการตรวจประเมิน 
อนุญาตจัดตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระ และทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพการตรวจประเมินให้สามารถดำเนินการ
ได้ทั่วถึงทั้งประเทศและมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกันในการตรวจประเมิน กรมฯ ได้มีการจัดประชุมทุก
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ปี เพื่อทบทวนแนวทางการตรวจประเมินและซักซ้อมวิธีการตรวจประเมินของหน่วยตรวจประเมินอิสระ พร้อม
ทั้งแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า เพื่อให้หน่วยตรวจประเมินอิสระนำไปเผยแพร่ให้กับ
ผู้ประกอบการขนส่งที่ขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก และสมาชิกที่สังกัดในสมาคมที่
หน่วยตรวจประเมินอิสระสังกัดอยู่  

นอกจากนี ้ ย ังได้ออกตรวจผลการดำเนินงานและสถานที ่ต ั ้งของหน่วยตรวจปร ะเมินอิสระ                           
โดยพิจารณาในเรื่องโครงสร้างองค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบ การติดประกาศ การเก็บประวัติบุคลากร ประวัติ
ผู้ตรวจประเมิน การจัดเก็บข้อมูลการตรวจประเมินในแต่ละรายที่ได้ทำการตรวจประเมิน โดยสุ่มตรวจในวันที่
หน่วยตรวจประเมินอิสระ ออกตรวจประเมิน ณ สถานที่ของผู้สมัครขอรับรองมาตรฐานคุณภาพ เพ่ือพิจารณา
วิธีการตรวจประเมินของหน่วยตรวจประเมินอิสระ 

ปัจจุบันมีหน่วยตรวจประเมินอิสระที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจประเมินอิสระของกรมฯ 
จำนวน 10 หน่วย ได้แก่ 1. สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย 2. สมาคมขนส่งภาคตะวันออก 3. สมาคม
ขนส่งสินค้าภาคอีสาน 4. สมาคมไทยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 5. สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม 6. บริษัท ทีพีเอส คอนซัลแทนท์ จำกัด 7. สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย 8. 
บริษัท ทีทีแอลเอ จำกัด 9. บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด และ 10. บริษัท สยามธรรมา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 

3)  Thai Truck Center “ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก” 
กรมการขนส่งทางบกได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาประยุกต์ใชใ้น

การพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุก และส่งเสริมความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน                     
จึงได้มีการจัดทำเว็บไซต์ thaitruckcenter.com “ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก” ซึ่งเป็นฐานข้อมูล
ด้านการขนส่งสินค้าทางถนนของภาครัฐ ที่จำเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่ งทางถนนที่มีความ
น่าเชื่อถือ และสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก เป็นแหล่งข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งดว้ย
รถบรรทุก และช่วยให้ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการขนส่งที่มีมาตรฐาน โดยประกอบไปด้วย 4 ระบบหลัก 
ไดแ้ก่ 

1. ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)  
2. ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกเชิงภูมิศาสตร์ (GIS)  
3. ศูนย์ขนส่งออนไลน์ (ระบบการจับคู่รถบรรทุกเท่ียวเปล่า)  
4. ระบบรายงานและแสดงแผนที่ตำแหน่งอุบัติเหตุและจุดอันตราย  
โดยในปี 2558 กรมฯ ได้พัฒนาระบบสมัครขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

ออนไลน์ เพ่ือให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถขอสมัครได้ด้วยตนเอง 
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4)  การพิจารณาอนุญาตประกอบการขนส่ง  
เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุม กำกับ ดูแลการขนส่งทางถนนด้วยรถบรรทุก โดยการพิจารณา

อนุญาต การกำหนด และปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงกำหนด 

1)  การประกอบการขนส่งภายในประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 

 
2)  การประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 

 
 

5)  นโยบายและมาตรการด้านการขนส่งระหว่างประเทศ 
 1. กรอบความร่วมมือทวิภาคี : ไทย-ลาว 

ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้ลงนามในความตกลงว่าด้วย
การขนส่งทางถนน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2542 และข้อตกลงกำหนดรายละเอียดการขนส่งทางถนน เมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม 2544 ซึ่งความตกลงดังกล่าวทั้ง 2 ฉบับ ได้ใช้เป็นกรอบความร่วมมือทางด้านการขนส่งสินค้าและ
ผู้โดยสารระหว่างไทย-ลาว 

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2559  
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 การประชุมคณะทำงานร่วมไทย-ลาว เพื่อพิจารณารายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขความตกลงว่า
ด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-ลาว พ.ศ. 2542 และข้อตกลงกำหนดรายละเอียดการขนส่งทางถนน
ระหว่างไทย-ลาว พ.ศ. 2544 และการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทย-ลาว เพื่อศึกษาการดำเนินการ
เปลี่ยนหัวลาก-หางลาก ของรถบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศ และศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขนส่ง 
สินค้าผ่านแดนของลาวที่ท่าเรือของประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ กรมการขนส่งทางบก  

 การประชุมหารือด้านการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-ลาว ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2559 ณ 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 

- ให้มีการเปิดเดินรถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศเส้นทางน่าน-ด่านห้วยโกน-ด่านน้ำ
เงิน-ไซยะบุลี-หลวงพระบาง ภายในปี 2559 โดยใช้รถโดยสาร 17 ที่นั่งขึ้นไป ในอนาคตโครงการปรับปรุง
ขยายถนนบางช่วงใน สปป.ลาว แล้วเสร็จ ให้ใช้รถโดยสารขนาด 45 ที่นั่งเข้าเดินรถแทน 

- ให้มีการเปิดเดินรถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศเส้นทางสายพิษณุโลก-อุตรดิตถ์-ด่าน
ภูดู-ไซยะบุลี-หลวงพระบาง โดยให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำร่างบทบันทึกเพิ่มเติม 
(Addendum) เพื่อเพิ่มด่านภูดูและเส้นทางเชื่อมต่อภายในประเทศของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้มีการเปิดเดินรถ
ดังกล่าวต่อไป 

- ในการเปิดเดินรถโดยสารประจำทางไทย-ลาว-เวียดนาม ให้ผู ้ประกอบการของทั้งสาม
ประเทศหารือเกี่ยวกับรูปแบบทางธุรกิจการเดินรถ และนำเสนอผลการหารือดังกล่าวในที่ประชุมภาครัฐสาม
ฝ่ายพิจารณา 

- ให้กรมการขนส่งทางบกไทยและกรมขนส่งของ สปป.ลาว เป็นหน่วยประสานงานในการ
แจ้งข้อมูลให้ทราบล่วงหน้าทุกครั้งกรณีมีการจัดเก็บหรือเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
กับการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-ลาว  

- ส่งเสริมความร่วมมือด้านการประกันภัยรถระหว่างไทย-ลาว ได้แก่ การดูแลเกี่ยวกับการ
จัดการความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนระหว่างรถที่ขยายความคุ้มครองการประกันภัยระหว่างบริษัท
สมาชิกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกับบริษัทประกันภัยแห่งชาติลาว เป็นต้น 

- ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทย-ลาว ได้แก่ การจัดทำบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เป็นต้น 

2.  กรอบความร่วมมือทวิภาคี : ไทย-มาเลเซีย 
 ปัจจุบันในส่วนของความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย                     
มีเพียงบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าด้วยการขนส่งสินค้า
เน่าเสียง่ายทางถนนจากประเทศไทยผ่านแดนมาเลเซียไปยังสิงคโปร์ (Memorandum of Understanding 
Between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of Malaysia on 
the Movement in Transit of Perishable Goods by Road from Thailand Through Malaysia to 
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Singapore) ลงนามเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2522 เท่านั้น  ซ่ึงมาเลเซียยินยอมให้ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับ
การยอมรับจากทั้ง 2 ประเทศ ทำการขนส่งสินค้าเน่าเสียง่าย ได้แก่ ปลา สัตว์น้ำที่มีเปลือกหุ้มตัวหอย เนื้อสัตว์
แช่เย็นหรือแช่แข็ง ผลไม้ ผักสดแช่เย็นแช่แข็ง จากประเทศไทยผ่านแดนมาเลเซียไปยังสิงคโปร์ในปริมาณไม่
เกิน 30,000 ตันต่อปี โดยยกเว้นการชำระอากร ภาษีค่าธรรมเนียม และค่าภาระอ่ืน ๆ 

ผลการดำเนินการที่สำคัญในปี 2559 
ประเทศไทยและมาเลเซียได้มีการประชุมด้านการขนส่งข้ามพรมแดนไทย-มาเลเซีย เมื่อวันที่ 4 

กุมภาพันธ์ 2559 ณ เมืองปุตราจายา สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยฝ่ายไทยเสนอให้มีการจัดทำความตกลงทวิภาคี
ด้านการขนส่งทางถนนระหว่างไทยและมาเลเซีย ทั้งด้านขนส่งสินค้าและการขนส่งผู้โดยสาร ซึ่ งมาเลเซียรบัที่
จะนำพิจารณา 

ต่อมาเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ได้มีการประชุมด้านการขนส่งข้ามพรมแดนไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 2 
ณ กระทรวงคมนาคม ประเทศไทย โดยมาเลเซียตอบรับข้อเสนอของไทยที่จะให้มีการจัดทำความตกลงด้าน
การขนส่งทางถนน 2 ฉบับด้วยกัน คือ 1) ความตกลงด้านการขนส่งผู้โดยสารทางถนนข้ามพรมแดนไทย -
มาเลเซีย และ 2) ความตกลงด้านการขนส่งสินค้าทางถนนข้ามพรมแดนไทย-มาเลเซีย และทั้ง 2 ประเทศจะ
ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานเพ่ือร่วมกันพิจารณาจัดทำร่างความตกลงดังกล่าวต่อไป 

ทั้งนี้ ในส่วนของฝ่ายไทย คณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพื่อพิจารณาทำความตกลงเกี่ยวกับการขนส่ง
ทางบกกับรัฐบาลต่างประเทศ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ได้มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาจัดทำร่างความตกลงด้านการขนส่งสินค้าทางถนนข้ามพรมแดนระหว่างไทย -
มาเลเซีย ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาและจัดทำร่างความตกลงทั้ง 2 ฉบับเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ก่อนเสนอร่างฯ ดังกล่าวและเจรจากับฝ่ายมาเลเซียต่อไป 

3. กรอบความร่วมมือพหุภาคี : อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
ตามที่ประเทศกัมพูชา เมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม ไทย และ

สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เป็นภาคีความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
(Greater Mekong Subregion Cross-Border Transport Agreement : GMS CBTA) ซึ ่งได้มีการลงนาม
เมื่อ พ.ศ. 2542 โดยมีภาคผนวกและพิธีสารแนบท้าย จำนวน 20 ฉบับ ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิก
ทั้ง 6 ประเทศ ได้ให้สัตยาบันต่อความตกลงฯ พร้อมภาคผนวกและพิธีสารอย่างครบถ้วนแล้ว  

ผลการดำเนินการที่สำคัญในปี 2559 
-  ประเทศสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ ได้ตกลงร่วมกันที่จะเริ ่มดำเนินการขนส่งตามความตกลง GMS 

CBTA แบบ Early Harvest ไดภ้ายหลังจากท่ีประเทศสมาชิกทุกประเทศได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน
ครบทุกประเทศ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560 (ยกเว้นเมียนมา ซึ่งขอ
เริ่มดำเนินการขนส่งเฉพาะกับประเทศไทยก่อน ณ จุดผ่านแดนแม่สอด-เมียวดี ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560) 

นอกจากนี้ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรสำหรับการขนส่งข้ามพรมแดน 
ณ จุดผ่านแดนอรัญประเทศ-ปอยเปต เพื่อการเริ่มใช้ความตกลง GMS CBTA ระหว่างไทย-กัมพูชา ทั้งสอง
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ประเทศได้มีการลงนามในบทเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจร
ระหว่างไทย-กัมพูชา เพื่อเพิ่มจำนวนรถขนส่งสินค้าและผู้โดยสารจาก 40 คัน เป็น 150 คัน แล้วเมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ บทเพ่ิมเติมดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายหลังจากการลงนาม 30 วัน 

4. กรอบความร่วมมือพหุภาคี : อาเซียน 
ปัจจุบันความตกลงระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านการขนส่งทางถนนนั้น แบ่งออกเป็น 2 

ด้านหลักด้วยกัน คือ ด้านการขนส่งสินค้า และด้านการขนส่งผู้โดยสาร  
1) ด้านการขนส่งสินค้า  
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันลงนามในกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวก

ในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit 
: AFAFGIT) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสิน ค้าผ่าน
แดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีระบบการขนส่งผ่านแดนที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการดำเนินการ
ของเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และประสานกฎระเบียบด้านการขนส่งการค้า และศุลกากรให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการค้าและการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค ปัจจุบัน
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ให้สัตยาบันกรอบความตกลงนี้ โดยกรอบความตกลงนี้ประกอบไปด้วยพิธีสารแนบ
ท้ายความตกลง 9 ฉบับ 

นอกจากนี้ เพื่อเสริมการดำเนินการตามกรอบ AFAFGIT ให้มีประสิทธิภาพ ประเทศสมาชิกอาเซียน
ได้ ลงนามในกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดน (ASEAN 
Framework Agreement on the Facilitation of Inter- State Transport :  AFAFIST)  เ ม ื ่ อ ว ั นท ี ่  1 0 
ธันวาคม 2552 กรอบความตกลงฉบับนี้ครอบคลุมการขนส่งสินค้าทางถนนข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยที่ภาคีคู่สัญญาตกลงยินยอมให้ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับอนุญาตของภาคีคู่สัญญาอื่นทำการ
ขนส่งสินค้าเข้าไปหรือออกจากดินแดน (ข้ามแดน) ของภาคีคู่สัญญานั้นได้ และกำหนดจำนวนรถที่ใช้ในการ
ขนส่งไว้ประเทศละไม่เกิน 500 คัน (รวมกับจำนวนรถที่อนุญาตตามกรอบ AFAFGIT) ทั้งนี้ หลักการของกรอบ
ความตกลงฉบับนี้จะสอดคล้องกับกรอบ AFAFGIT โดยกำหนดให้นำพิธีสาร 1, 2, 3, 4, 5, 8 และ 9 ของกรอบ 
AFAFGIT มาปรับใช้ 

จากข้อมูลที่ประมวลมาทั้งหมดจะพบว่า อุตสาหกรรมโลจิสติกส์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ภาครัฐได้มีนโยบายและกำหนดแนวทางสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการพัฒนาสมรรถนะกำลังด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้สามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและยกระดับการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ  

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในฐานะองค์กรภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการยกระดับและ
พัฒนากำลังคนของสาขาอาชีพของประเทศ ได้ส่งเสริมองค์กรวิชาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ระยะที่ 1 มีผู้เข้ารับการรับรองสมรรถนะตามคุณวุฒิระดับต่าง ๆ ผ่านหน่วยรับรอง
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มาตรฐานอาชีพทั่วประเทศมาระยะเวลาหนึ่ง จึงมีความจำเป็นที่จะทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 8 ระดับต่อไป 
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5. มาตรฐานอาชีพ 
1. ชื่อมาตรฐานอาชีพ   สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าทางถนน 
2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน ………………… N/A ……………………………………………………........................ 
3. ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) ………………… N/A.....…………………………………………………………………………. 
4. ข้อมูลเบื้องต้น  

การจัดการด้านโลจิสติกส์ คือ การจัดการในการขนส่งสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าโดยมีการวางแผน ควบคุม จัดเก็บข้อมูลสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวของเพื่อให้ไปถึงยังจุดหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยระบบโลจิสติกส์นี้ช่วยให้การบริหารงานด้านธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการ
ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปด้วย  ในการจัดการด้านโลจิสติกส์นั้นจะมีกระบวนการจัดการ เริ่มต้นด้วยการ
รวบรวมสินค้าที่ส่งมอบจากขั้นตอนแรกไปจนขั้นตอนการส่งมอบสินค้าที่จุดหมายปลายทาง โดยจะยึดจาก
ความต้องการของลูกค้า มาตรฐานด้านอุตสาหกรรม และมาตรฐานด้านการขนส่ง นอกจากนี้การจัดการด้าน             
โลจิสติกส์ ยังช่วยในการวางแผนด้านกลยุทธและการดำเนินการอีกด้วย และในที่นี้จะอธิบายถึงการดำเนินการ
ในเชิง Logistics Management ซึ่งการจัดการด้านโลจิสติกส์นี้จะเก่ียวข้องกับองค์ประกอบหลายอย่าง รวมถึง 

1. การเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการที่เหมาะสม พร้อมกับความสามารถในการจัดส่งและการอำนวย
ความสะดวกต่าง ๆ ในด้านการขนส่ง 

2. การเลือกเส้นทางที่ดีท่ีสุดเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าหรือบริการไปยังจุดหมาย 
3. การเลือกวิธีการจัดส่งสินค้าหรือบริการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
4. ใช้ซอฟท์แวร์หรือเทคโนโลยีเข้าช่วยในการจัดการกระบวนการต่าง  ๆ ที ่เกี ่ยวของ เพื ่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการดำเนินการ 
ส่วนการบริหารจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) หมายถึง การบริหารแบบเชิงกล

ยุทธ์ที่คำนึงถึงความเกี่ยวเนื่อง หรือความสัมพันธ์กันแบบบูรณาการของหน่วยงานหรือแผนกภายในองค์กรและ
คู่ค้าที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ในโซ่อุปทาน โดยมีจุดประสงค์ที่จะนำส่งสินค้าหรือบริการ
ตามความต้องการของผู้บริโภคให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลา ราคา หรือคุณภาพ โดยจะบริหารจัดการ
ในเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขององค์กรและคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขจัด
ความล่าช้าในการทำธุรกรรมต่าง ๆ รวมถึงการขจัดปัญหาในการส่งหรือรับมอบสินค้าและบริการที่มีผลมาจาก
ระบบการจัดการด้านการเงินที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยอาจกล่าวได้ว่า เป็นการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำหรือ
แหล่งวัตถุดิบในการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ป้อนเข้าโรงงานจนถึงปลายน้ำหรือมือผู้บริโภค 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้แบ่งโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ                
โลจิสติกส์เป็น 5 ประเภท ได้แก่   

• การขนส่งสินค้า  (Freight Transportation and Forwarding)  ซึ่งครอบคลุมงานทางโลจิสติกส์ที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทั้งภายใน และส่งออกนอกประเทศ ในรูปแบบต่าง  ๆ ทั้งทาง
ถนน ทางรถไฟ ทางทะเล และทางอากาศ  
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• การจัดเก็บสินค้า ดูแล และบริหารคลังสินค้าและการให้บริการติดสลากสินค้าหรือบริการด้าน
บรรจุภัณฑ์  (Warehousing/Inventory Management and Packing) รวมทั้งการกระจายสินค้า  

• การให้บริการด้านพิธีการต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวกับงานโลจิสติกส์  (Non - As set Based Logistics 
Services)  ครอบคลุมงานพิธีการศุลกากร งานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า    

• การให้บริการงานโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเสริม  เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
งานที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ (Information and Communication Technology/ Consulting) 

• การให้บริการพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ (Courier  and Postal Services) เป็นการให้บริการ
เกี่ยวกับการจัดส่งทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

5. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง ทบทวนครั้งที่ 1  
6. ครั้งที่ 1 ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ปี พ.ศ.2562 

ครัง้ที่ (อ่ืน ๆ) : ………………………..…… N/A …………………………....……………............. 
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ …………… N/A …………. วันที่ประกาศ …………… N/A …………. 
ข้อสังเกต………………………………………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………… 
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ  

 มีการปรับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพจาก 7 ระดับ เป็น 8 ระดับ โดยมีการปรับปรุงดังนี้ 
 1.ปรับเพิ่มหน่วยสมรรถนะ และหน่วยสมรรถนะย่อย 
 2.ปรับคุณวุฒิจาก 6 ชั้น เป็น 7 ชั้น 

7. คุณวุฒิวิชาชีพท่ีครอบคลุม (Professional Qualifications included)  
คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าทางถนน 

 1. อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ชั้น 1 
2. อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ชั้น 2 
3. อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ชั้น 3 
4. อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ชั้น 4 
5. อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ชั้น 5 
6. อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ชั้น 6 
7. อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ชั้น 7 

8. คุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (Related Professional Qualifications) 
…………………………………………………N/A………………………………………………………  
9. หน่วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ 
(List of ALL Units of competence within This Occupational Standards) 

21001 ออกแบบการขนส่งสินค้าทางถนน 
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21002 วางแผนการขนส่งสินค้าทางถนน 
21003 จัดเตรียมการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน 
21004 รับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน 
21005 จัดเตรียมการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน 
21006 ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน 
21007 ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยตามข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน 
21008 ปฏิบัติงานด้านขนส่งสินค้าทางถนน 
21009 ดำเนินการขนส่งสินค้าทางถนน 
21010 จัดการงานขนส่งสินค้าทางถนน 
21011 วิเคราะห์การขนส่งสินค้าทางถนน 
21012 จัดการยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน 
21013 ดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน 
21014 จัดการความปลอดภัยด้านขนส่งสินค้าทางถนน 
21015 กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายการขนส่งสินค้าทางถนน 
21016 จัดการเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน 
21017 บริหารเครือข่ายในงานขนส่งสินค้าทางถนน 
21018 บริหารความเสี่ยงขององค์กรในงานขนส่งสินค้าทางถนน 
21019 บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน 
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10. ระดับคุณวุฒิ 
10.1 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าทางถนน อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่ง

สินค้าทางถนน ชั้น 1 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ ใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ในงานขนส่งสินค้าทางถนน ยกสินค้าและลำเลียงสินค้าเพื่อการขนส่งสินค้าทางถนน และจัดเรียง
สินค้าเพื่อเตรียมรับและส่งสินค้าในการขนส่งสินค้าทางถนน โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ 
ดังนี้ 

1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ  
2. มีทักษะการสื่อสารขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน  
3. สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได ้
4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน 
5. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
6. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ 
7. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพ หรือผ่านการฝึกงานหรือทดลองงาน 

อย่างน้อย 2 เดือน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมิน

คุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น 
ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม 
ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน 

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนนจะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำ
กว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด  

หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ 
ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองขอต่ออายุ

หนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการทำงานในอาชีพ 3 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยหากไม่แสดง
หลักฐานการในการทำงานในอาชีพ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ดำเนินการประเมินในสมรรถนะที่ไม่มี
หลักฐานแสดงในเชิงประจักษ์ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  
บุคคลในอาชีพขนส่งสินค้าทางถนน เช่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป พนักงานขับรถ ผู้ตรวจสอบ 

พนักงานประจำรถ เจ้าหน้าที่ทำเอกสารขั้นต้น และพนักงานขนถ่ายสินค้า เป็นต้น  
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 9329 คนงานด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 
 9331 คนงานขับเคลื่อนยานพาหนะโดยใช้มือหรือเท้า 
 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  
21007 ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยตามข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน 
21008 ปฏิบัติงานด้านขนส่งสินค้าทางถนน 
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10.2 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งทางถนน อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้า
ทางถนน ชั้น 2 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเอกสารและสินค้าในการรับสินค้าจากการขนส่ง

สินค้าทางถนน ตรวจนับสินค้าและคัดแยกสินค้าเพ่ือการขนส่งสินค้าทางถนน จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ใน
การรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ตรวจสอบเอกสารและสินค้าในการส่งมอบสินค้า จากการขนส่ง
สินค้าทางถนน จัดเตรียมสถานที่ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน และส่งมอบสินค้าจากการขนส่ง
สินค้าทางถนน โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ  
2. มีทักษะการสื่อสารขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน  
3. สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน 
5. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
4. สามารถแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้  
6. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ 
7. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพขนส่งสินค้าทางถนนอย่างน้อย 4 เดือน 

หรือผ่านการรับรองคุณสมบัติจากสถานศึกษา โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้น
สังกัด 

2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมิน
คุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น 
ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม 
ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน 

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนนจะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำ
กว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด 

หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ 
ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองขอต่ออายุ

หนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการทำงานในอาชีพ 3 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยหากไม่แสดง
หลักฐานการในการทำงานในอาชีพ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ดำเนินการประเมินในสมรรถนะที่ไม่มี
หลักฐานแสดงในเชิงประจักษ์ 
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กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  
บุคคลในอาชีพขนส่งสินค้าทางถนน เช่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป พนักงานขับรถ ผู้ตรวจสอบ 

พนักงานประจำรถ เจ้าหน้าที่ทำเอกสารขั้นต้น และพนักงานขนถ่ายสินค้า เป็นต้น  
 9329 คนงานด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 
 9331 คนงานขับเคลื่อนยานพาหนะโดยใช้มือหรือเท้า 
 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  
21003 จัดเตรียมการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน 
21005 จัดเตรียมการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน 
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10.3 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสิ้ค้าทางถนน อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่ง
สินค้าทางถนน ชั้น 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการตรวจนับและตรวจสภาพสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน  

จัดการเคลื่อนย้ายสินค้าเพ่ือจัดเก็บ จัดเตรียมเอกสารการขนส่งสินค้าทางถนน ประสานงานกับพนักงานขับรถ
ขนส่งและพนักงานประจำรถ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินความพร้อมของยานพาหนะการ
ขนส่งและตรวจสอบสินค้า ตรวจสอบสินค้าตามสถานที่จัดส่ง ขนถ่ายสินค้าขึ้นยานพาหนะและจัดวาง จัดทำ
เอกสารส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ตรวจเอกสารการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน  
ตรวจรับสินค้าส่งจากการขนส่งสินค้าทางถนนกลับคืน และเสนอรายงานการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้า
ทางถนน โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ 
2. สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน 
3. มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ  
4. สามารถแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้ และรายงานผลการปฏิบัติงานได้ 
5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
6. เรียนรู้และการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน  
7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ 
8. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพ อย่างน้อย 6 เดือน โดยมีเอกสารรับรอง

จากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมิน

คุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น 
ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม 
ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน 

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนนจะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำ
กว่าสมรรถนะและเกณฑ์ท่ีกำหนด 

หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ 
ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองขอต่ออายุ

หนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการทำงานในอาชีพ 3 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยหากไม่แสดง
หลักฐานการในการทำงานในอาชีพ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ดำเนินการประเมินในสมรรถนะที่ไม่มี
หลักฐานแสดงในเชิงประจักษ์ 
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กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  
บุคคลในอาชีพขนส่งสินค้าทางถนน เช่น พนักงานตรวจนับและตรวจสอบสินค้า พนักงานขับรถ 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ taller clerk พนักงานควบคุมขนส่ง และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วางแผนขนส่ง เป็นต้น  
 8332 ผู้ขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ 
 9329 คนงานด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 
 9331 คนงานขับเคลื่อนยานพาหนะโดยใช้มือหรือเท้า 
 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  
21004 รับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน 
21006 ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน 
21009 ดำเนินการขนส่งสินค้าทางถนน 
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10.4 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าทางถนน อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่ง
สินค้าทางถนน ชั้น 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการกำหนดแผนดำเนินการในขนส่งสินค้าทางถนน จัดการขนส่ง

สินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี ติดตามควบคุมยานพาหนะและพนักงานขับรถในการขนส่งสินค้าทางถนนอย่าง
ปลอดภัย ควบคุมพนักงานขับรถเพื่อการขับขี่ประหยัดพลังงานในการขนส่งสินค้า  กำหนดกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบการขนส่งสินค้าภายในประเทศและข้อบังคับที ่เกี ่ยวข้อง กำหนด
กระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กำหนดกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และกำหนดกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายแรงงาน โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
2. สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน 
3. มีความรู้การบริหารจัดการระดับต้น มีส่วนร่วมในการวางแผน กระบวนการทำงาน กำกับดูแล

ควบคุมการปฏิบัติงาน 
4. สามารถแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคด้วยตนเอง 
5. มีความรู้ทางกฎหมายที่เก่ียวข้องในงานที่รับผิดชอบ  
6. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
7. เรียนรู้และการประเมินผลการทำงานของตนเองได้ 
8. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองจาก

สถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมิน

คุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น 
ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม 
ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน 

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนนจะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำ
กว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด 

หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ 
ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองขอต่ออายุ

หนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการทำงานในอาชีพ 3 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยหากไม่แสดง
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หลักฐานการในการทำงานในอาชีพ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ดำเนินการประเมินในสมรรถนะที่ไม่มี
หลักฐานแสดงในเชิงประจักษ์ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  
บุคคลในอาชีพขนส่งสินค้าทางถนน เช่น หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ควบคุม เจ้าหน้าที่อาวุโส พนักงานขับ

รถอาวุโส เจ้าหน้าที่วางแผนขนส่ง เป็นต้น  
 4323  เสมียนด้านการขนส่ง 
 8332 ผู้ขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  
21010 จัดการงานขนส่งสินค้าทางถนน 
21015 กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายการขนส่งสินค้าทางถนน 
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10.5 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าทางถนน อาชีพผู้บริหารงานขนส่ง
สินค้าทางถนน ชั้น 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
เป็นผู้ที ่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการประเมินความเสี่ยงในการขนส่งสินค้าทางถนน ติดตาม

ยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน (Track & Trace) ตรวจสภาพยานพาหนะและอุปกรณ์หลังจากขนส่ง
สินค้าทางถนน ป้องกันและบำรุงรักษายานพาหนะและอุปกรณ์จากขนส่งสินค้าทางถนน เสนอรายงานผลการ
ขนส่งสินค้าทางถนน วางแผนวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการขนส่งสินค้าทางถนน วิเคราะห์ความเสียหายและ
สาเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน ดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน เสนอ
รายงานความเสียหายและความรุนแรงจากการขนส่งสินค้าทางถนน เสนอแนะแนวทางแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุ
จากการขนส่งสินค้าทางถนน เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะ เตรียมความพร้อมด้านบุคคล การกำหนด
เส้นทางและชั่วโมงการทำงาน และตรวจสอบข้อมูลในการบรรทุกสินค้าสำหรับการขนส่งสินค้าทางถนน โดย
เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการบริหารงาน 
2. สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน 
3. มีความเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ/สอนงานและกำกับดูแลผู้ร่วมงานประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบ

งานได้ตามเป้าหมาย 
4. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพ 
4. มีความรู้ทางกฎหมายที่เก่ียวข้องในงานที่รับผิดชอบ 
5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล 
6. สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้  
7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพขนส่งสินค้าทางถนน หรือ มีประสบการณ์

ทำงานด้านการบริหารงานขนส่งสินค้าทางถนนอย่างน้อย 1 ปี รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีเอกสารรับรอง
จากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด 

2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมิน
คุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น 
ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม 
ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน 

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่า
สมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด 
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หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ 
ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองขอต่ออายุ

หนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการทำงานในอาชีพ 3 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยหากไม่แสดง
หลักฐานการในการทำงานในอาชีพ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ดำเนินการประเมินในสมรรถนะที่ ไม่มี
หลักฐานแสดงในเชิงประจักษ์ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  
บุคคลในอาชีพขนส่งสินค้าทางถนน เช่น หัวหน้างานอาวุโส หัวหน้าสำนักงาน ผู้จัดการ หัวหน้า

ควบคุมงาน และหัวหน้าควบคุมงานอาวุโส เป็นต้น 
หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

21012 จัดการยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน 
21013 ดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน 
21014 จัดการความปลอดภัยด้านขนส่งสินค้าทางถนน 
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10.6 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าทางถนน อาชีพผู้บริหารงานขนส่ง
สินค้าทางถนน ชั้น 6 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนน จัดทำคู่มือการ

ปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนน จัดหาผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนน ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน วิเคราะห์ผลการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน วางแผนจัดซื้อ
เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน ออกแบบการประยุกต์เทคโนโลยีในการขนส่ง
สินค้าทางถนน วางแผนกำลังคนในการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน วางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนน  
วางแผนยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน และวางแผนการจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนน โดย
เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. สามารถการวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดวิธีการในการบริหารงาน 
2. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล 
3. มีความเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ/สอนงานและกำกับดูแลผู้ร่วมงานประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบ

งานได้ตามเป้าหมาย 
4. สามารถบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพ่ิมผลิตภาพ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง การ

ให้คำปรึกษาในสาขางานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ 
5. มีความรู้ทางกฎหมายที่เก่ียวข้องในสาขาอาชีพ 
6. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล 
7. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ 
8. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานอย่างน้อย 2 ปี และประสบการณ์

ในวิชาชีพ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 5 ปี  
2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมิน

คุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น 
ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม 
ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน 

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 6 อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่า
สมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด 
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หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ 
ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองขอต่ออายุ

หนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการทำงานในอาชีพ 3 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยหากไม่แสดง
หลักฐานการในการทำงานในอาชีพ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ดำเนินการประเมินในสมรรถนะที่ไม่มี
หลักฐานแสดงในเชิงประจักษ์ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  
บุคคลในอาชีพขนส่งสินค้าทางถนน เช่น เช่น ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการ และรองผู้จัดการทั่วไป เป็นต้น 

 1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า 
หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

21001ออกแบบการขนส่งสินค้าทางถนน 
21002 วางแผนการขนส่งสินค้าทางถนน 
21011 วิเคราะห์การขนส่งสินค้าทางถนน 
21016 จัดการเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน 
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10.7 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าทางถนน อาชีพผู้บริหารงานขนส่ง
สินค้าทางถนน ชั้น 7 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน  

พัฒนาองค์ความรู ้ให้กับบุคลากรในองค์กร ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมเครือข่ายด้านโลจิสติกส์                          
ทำประกันภัยการขนส่งสินค้าทางถนน จัดทำสัญญาการว่าจ้างการขนส่งสินค้า บริหารจัดการคุณภาพในการ
ให้บริการ บริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ บริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการบริหาร
งบประมาณ และจัดการบุคลากรในการขนส่งสินค้าทางถนน โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ 
ดังนี้ 

1. สามารถการวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดวิธีการในการบริหารงาน 
2. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล 
3. สามารถบริหารจัดการเชิงนโยบาย การแก้ปัญหาที่คาดการณ์ไม่ได้ การให้ความเห็นแก่สังคมด้วย

วิจารณญาณที่ถูกต้องในงานอาชีพ 
4. สามารถบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีความรู้ทางกฎหมายที่เก่ียวข้องในสาขาอาชีพ 
6. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ 
7. สามารถค้นคว้า วิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในอาชีพ  
8. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานอย่างน้อย 3 ปี และประสบการณ์

ในวิชาชีพ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 7 ปี  
2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมิน

คุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น 
ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม 
ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน 

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 7 อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่า
สมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด 

หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ 
ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองขอต่ออายุ

หนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการทำงานในอาชีพ 3 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยหากไม่แสดง
หลักฐานการในการทำงานในอาชีพ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ดำเนินการประเมินในสมรรถนะที่ไม่มี
หลักฐานแสดงในเชิงประจักษ์ 
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กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  
บุคคลในอาชีพขนส่งสินค้าทางถนน เช่น ผู้จัดการอาวุโส ผู้อำนวยการ ผู้จัดการทั่วไป และกรรมการ

ผู้จัดการ เป็นต้น 
 1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  
21017 บริหารเครือข่ายในงานขนส่งสินค้าทางถนน 
21018 บริหารความเสี่ยงขององค์กรในงานขนส่งสินค้าทางถนน 
21019 บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน 
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6. ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ 
 
 
 
 

ความมุ่งหมายหลัก 
Key Purpose 

 บทบาทหลัก 
Key Roles 

 หน้าที่หลัก 
Key Function 

คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
พัฒนาสมรรถนะบุคคลใน

อาชีพโลจิสติกส์ของประเทศ
ไทยให้มีมาตรฐานรองรับ

อาเซียนและสากล 
 

2 การจัดการขนส่ง 
(Transportation) 

210 จัดการขนส่งสินค้าทางถนน 

220 จัดการขนส่งสินค้าทางราง 

230 จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
240 จัดการขนส่งสินค้าทางน้ำ 

250 จัดการขนส่งสินค้าทางท่อ 

 
ตารางแผนผังแสดงหน้าที่เป็นแผนผังที่ใช้วิเคราะห์หน้าที่งานเพื่อให้ได้หน้าที่หลัก (Key Function) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทบทวนครั้งท่ี........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี
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ตารางแสดงหน้าที่สาขาโลจิสติกส์ ในลักษณะงานสาขาการจัดการขนส่งสินค้าทางถนน 
 
 

หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 

210 จัดการขนส่ง
สินค้าทางถนน 

21001 ออกแบบการขนส่ง
สินค้าทางถนน 

210011 ออกแบบปฏิบัติงานขนส่ง
สินค้าทางถนน 

210012 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขนส่ง
สินค้าทางถนน 

210013 จัดหาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
ทางถนน 

21002 วางแผนการขนส่ง
สินค้าทางถนน 

210021 วางแผนกำลังคนในการ
ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน 

210022 วางแผนเส้นทางขนส่งสินค้า
ทางถนน 

210023 วางแผนยานพาหนะในการ
ขนส่งสินค้าทางถนน 

210024 วางแผนการจัดการต้นทุนการ
ขนส่งสินค้าทางถนน 

21003 
    

 

จัดเตรียมการรับสินค้า
จากการขนส่งสินค้า
ทางถนน 
 
 
 

210031 ตรวจสอบเอกสารและสินค้าใน
การรับสินค้าจากการขนส่ง
สินค้าทางถนน 

210032 ตรวจนับสินค้าและคัดแยก
สินค้าเพ่ือการขนส่งสินค้าทาง
ถนน 

210033 จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์
ในการรับสินค้าจากการขนส่ง
สินค้าทางถนน 

 21004 รับสินค้าจากการขนส่ง
สินค้าทางถนน 

 210041 ตรวจนับและตรวจสภาพสินค้า
จากการขนส่งสินค้าทางถนน 

ทบทวนครั้งท่ี........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี
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    210042 จัดการเคลื่อนย้ายสินค้า 
เพ่ือจัดเก็บ 

 21005 จัดเตรียมการส่งมอบ
สินค้าจากการขนส่ง
สินค้าทางถนน 

210051 ตรวจสอบเอกสารและสินค้าใน
การส่งมอบสินค้าจากการขนส่ง
สินค้าทางถนน 

 210052 จัดเตรียมสถานที่ส่งมอบสินค้า
จากการขนส่งสินค้าทางถนน 

   210053 ส่งมอบสินค้าจากการขนส่ง
สินค้าทางถนน 

 21006 ส่งมอบสินค้าจากการ
ขนส่งสินค้าทางถนน 

210061 จัดทำเอกสารส่งมอบสินค้าจาก
การขนส่งสินค้าทางถนน 

 210062 ตรวจเอกสารการรับสินค้าจาก
การขนส่งสินค้าทางถนน 

 210063 ตรวจรับสินค้าส่งจากการขนส่ง
สินค้าทางถนนกลับคืน 

 210064 เสนอรายงานการส่งมอบสินค้า
จากการขนส่งสินค้าทางถนน 

 21007 ใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ป้องกันความ
ปลอดภัยตาม
ข้อกำหนดในการ
ปฏิบัติงาน 

210071 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถานประกอบการ 

 210072 ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน
ขนส่งสินค้าทางถนน 

 21008 ปฏิบัติงานด้านขนส่ง
สินค้าทางถนน 

210081 ยกสินค้าและลำเลียงสินค้าเพ่ือ
การขนส่งสินค้าทางถนน 

    210082 จัดเรียงสินค้าเพื่อเตรียมรับและ
ส่งสินค้าในการขนส่งสินค้าทาง
ถนน 

   21009 ดำเนินการขนส่งสินค้า
ทางถนน 

 210091 จัดเตรียมเอกสารการขนส่ง
สินค้าทางถนน 

  210092 ประสานงานกับพนักงานขับรถ
ขนส่งและพนักงานประจำรถ 
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  210093 ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  210094 ประเมินความพร้อมของ
ยานพาหนะการขนส่งและ
ตรวจสอบสินค้า 

  210095 ตรวจสอบสินค้าตามสถานที่
จัดส่ง 

  210096 ขนถ่ายสินค้าขึ้นยานพาหนะ
และจัดวาง 

 21010 จัดการงานขนส่งสินค้า
ทางถนน 

 210101 กำหนดแผนดำเนินการในขนส่ง
สินค้าทางถนน 

  210102 จัดการขนส่งสินค้าทางถนน
ด้วยเทคโนโลยี 

  210103 ติดตามควบคุมยานพาหนะและ
พนักงานขับรถในการขนส่ง
สินค้าทางถนนอย่างปลอดภัย 

  210104 ควบคุมพนักงานขับรถเพ่ือการ
ขับข่ีประหยัดพลังงานในการ
ขนส่งสินค้า 

 21011 วิเคราะห์การขนส่ง
สินค้าทางถนน 

 210111 ประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการขนส่งและ
การกระจายสินค้าทางถนน 

     210112 วิเคราะห์ผลการขนส่งและการ
กระจายสินค้าทางถนน 

   21012 จัดการยานพาหนะใน
การขนส่งสินค้าทาง
ถนน 

 210121 ประเมินความเสี่ยงในการขนส่ง
สินค้าทางถนน 

  210122 ติดตามยานพาหนะในการ
ขนส่งสินค้าทางถนน(Track & 
Trace) 

  210123 ตรวจสภาพยานพาหนะและ
อุปกรณ์หลังจากขนส่งสินค้า
ทางถนน 
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  210124 ป้องกันและบำรุงรักษา
ยานพาหนะและอุปกรณ์จาก
ขนส่งสินค้าทางถนน 

  210125 เสนอรายงานผลการขนส่ง
สินค้าทางถนน 

 21013 ดำเนินการแก้ไขเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุจากการ
ขนส่งสินค้าทางถนน 

 210131 วางแผนวิเคราะห์ความเสี่ยง
จากการขนส่งสินค้าทางถนน 

  210132 วิเคราะห์ความเสียหายและ
สาเหตุจากการขนส่งสินค้าทาง
ถนน 

  210133 ดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิด
อุบัติเหตุจากการขนส่ง 
สินค้าทางถนน 

  210134 เสนอรายงานความเสียหายและ
ความรุนแรงจากการขนส่ง
สินค้าทางถนน 

    210135 เสนอแนะแนวทางแก้ไขการ
เกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง
สินค้าทางถนน 

 
 

  21014 จัดการความปลอดภัย
ด้านขนส่งสินค้าทาง
ถนน 

 210141 เตรียมความพร้อมด้าน
ยานพาหนะ 

  210142 เตรียมความพร้อมด้านบุคคล 

  210143 กำหนดเส้นทางและชั่วโมงการ
ทำงาน 

  210144 ตรวจสอบข้อมูลในการบรรทุก
สินค้าสำหรับการขนส่งสินค้า
ทางถนน 

 21015 กำหนดกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบ 
ข้อบังคับและกฎหมาย

 210151 กำหนดกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายและระเบียบการ
ขนส่งสินค้าภายในประเทศและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
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 การขนส่งสินค้าทาง
ถนน 

 210152 กำหนดกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายและระเบียบ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

  210153 กำหนดกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายความปลอดภัยอา
ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมใน
การปฏิบัติงาน 

  210154 กำหนดกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายแรงงาน 

 21016 จัดการเครื่องมือ 
อุปกรณ์และเทคโนโลยี
ในการขนส่งสินค้าทาง
ถนน 
 
 

 210161 วางแผนจัดซื้อเครื่องมือ 
อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการ
ขนส่งสินค้าทางถนน 

   210162 ออกแบบการประยุกต์
เทคโนโลยีในการขนส่งสินค้า
ทางถนน 

   21017 บริหารเครือข่ายในงาน
ขนส่งสินค้าทางถนน 

 210171 ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน 

      210172 พัฒนาองค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรในองค์กร 

      210173 ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้า
ร่วมเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ 

   21018 บริหารความเสี่ยงของ
องค์กรในงานขนส่ง
สินค้าทางถนน 

 210181 ทำประกันภัยการขนส่งสินค้า
ทางถนน 

     210182 จัดทำสัญญาการว่าจ้างการ
ขนส่งสินค้า 

   21019 บริหารงานขนส่งสินค้า
ทางถนน 

 210191 บริหารจัดการคุณภาพในการ
ให้บริการ 

      210192 บริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
      210193 บริหารจัดการความรับผิดชอบ

ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 
      210194 จัดการบริหารงบประมาณ 
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      210195 จัดการบุคลากรในการขนส่ง
สินค้าทางถนน 
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7. รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ 
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 21001 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบการขนส่งสินค้าทางถนน 
3. ทบทวนครั้งที่…1 (ปี พ.ศ.2562)    
4. สร้างใหม่……N/A………………………….  
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

บุคคลที่ทำหน้าที่บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบปฏิบัติงาน
ขนส่งสินค้าทางถนน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนน และจัดหาผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนน 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A........................................................................... 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A........................................................................... 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210011 ออกแบบปฏิบัติงาน
ขนส่งสินค้าทางถนน 
  
  

1. กำหนดนโยบายการออกแบบ
ปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ควบคุมการออกแบบปฏิบัติงานขนส่ง
สินค้าทางถนนให้สอดคล้องกับนโยบาย
ขององค์กร 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินสัมภาษณ์จาก
กรณีศึกษา 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     ✓   
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210012  จัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนน 
 
 
  

1. กำหนดคู่มือการปฏิบัติงานขนส่งสินค้า
ทางถนนตามลักษณะงาน 
2 ออกแบบคู่มือการปฏิบัติงานการขนส่ง
สินค้าทางถนนตามลักษณะงาน 
3 ประเมินคู่มือการปฏิบัติงานการขนส่ง
สินค้าทางถนนจากผู้บริหารขององค์กร 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินสัมภาษณ์จาก
กรณีศึกษา 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

210013 จัดหาผู้ให้บริการขนส่ง
สินค้าทางถนน 

1 วิเคราะห์คุณสมบัติผู้ให้บริการขนส่ง
สินค้าทางถนนอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
2 ตรวจสอบรายงานการจัดหาผู้ให้บริการ
ขนส่งสินค้าทางถนนอย่างถูกต้อง 
3 นำเสนอรายงานการจัดหาผู้ให้บริการ
ขนส่งสินค้าทางถนน  

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินสัมภาษณ์จาก
กรณีศึกษา 
ดูรายละเอียดข้อ 18.3 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
.................................................................. N/A................................................................................. 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
1. ปฏิบัติออกแบบปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนน 

1.1 สามารถกำหนดนโยบายการออกแบบปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2 สามารถควบคุมการออกแบบปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนนให้สอดคล้องกับนโยบายของ

องค์กร 
2. ปฏิบัติการออกแบบคู่มือการปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนน 

2.1 สามารถกำหนดคู่มือการปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนนตามลักษณะงาน 
2.2 สามารถออกแบบคู่มือการปฏิบัติงานการขนส่งสินค้าทางถนนตามลักษณะงาน 
2.3 สามารถประเมินคู่มือการปฏิบัติงานการขนส่งสินค้าทางถนนจากผู้บริหารขององค์กร 

3. ปฏิบัติการจัดหาผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนน 
3.1 สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
3.2 สามารถตรวจสอบรายงานการจัดหาผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างถูกต้อง 
3.3 สามารถนำเสนอรายงานการจัดหาผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนน 

 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. กระบวนการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานในการขนส่งสินค้าทางถนน 
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2. หลักการเรื่องการบริหารจัดการขนส่งสินค้าทางถนน 
3. การบริหารความเสี่ยง 
4. หลักการเขียนคู่มือการปฏิบัติการ 
5. หลักการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน 
6. หลักการวิเคราะห์คุณสมบัติผู้ขนส่งสินค้าทางถนน 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
8. สัญลักษณ์ และหน่วยวัด ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางถนน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์

การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria)  และ ท ักษะและความรู้ ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
2. เอกสารการประเมินตามหน่วยสมรรถนะครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพ 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เก่ียวข้องกับการออกแบบการขนส่งสินค้าทางถนน 
2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
 ประเมินเกี่ยวกับการออกแบบปฏิบัติงานในการขนส่งสินค้าทางถนน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน 
 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 
 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(ก) คำแนะนำ 
การปฏิบัติออกแบบการขนส่งสินค้าทางถนน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการออกแบบ

ปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนน การออกแบบคู่มือปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนน และการจัดหาผู้ให้บริการ
ขนส่งสินค้าทางถนน และการจัดการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี 
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(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. การออกแบบปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องกำหนดนโยบายการออกแบบปฏิบัติงานขนส่ง

สินค้าทางถนน เช่น นโยบายการลดอุบัติเหตุทางถนน จากปัจจัยสำคัญ 4 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านคน ปัจจัยด้าน
ยานพาหนะ ปัจจัยด้านสภาพถนน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และนโยบายการการลดต้นทุนจากการขนส่ ง
สินค้าทางถนน รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนนโดยจัดทำรายงานผลการดำเนินการ
ประจำปใีห้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร  

2. การออกแบบคู่มือการปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องกำหนดคู่มือการปฏิบัติงานขนส่ง
สินค้าทางถนนตามลักษณะงาน โดยออกแบบคู่มือการปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนนถูกต้องตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานจริงและได้รับการยอมรับจากผู้บริหารขององค์กร รวมถึงการประเมินคู่มือการปฏิบัติงานการขนส่ง
สินค้าทางถนนจากผู้บริหารขององค์กร จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านขนส่งสินค้าทางถนน 
โดยประเมินความถูกตอ้งของเนื้อหาในคู่มือในสอดคล้องกับข้ันตอนการปฏิบัติจริง 

3. การจัดหาผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องวิเคราะห์คุณสมบัติผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทาง
ถนน ตรวจสอบรายงานการจัดหาผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนน และนำเสนอรายงานการจัดหาผู้ให้บริการ
ขนส่งสินค้าทางถนน และได้รับการยอมรับจากผู้บริหารขององค์กร 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………............................................................ 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………............................................................ 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย  
 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย  
 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.3 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย  
 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 21002 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการขนส่งสินค้าทางถนน 
3. ทบทวนครั้งที่…1 (ปี พ.ศ.2562)    
4. สร้างใหม่……N/A………………………….  
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

บุคคลที่ทำหน้าที่บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคนในการ
ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน การวางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนน การวางแผนยานพาหนะในการขนส่ง
สินค้าทางถนน และการวางแผนการจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนน 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A............................................................................................  
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A............................................................................................  
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210021 วางแผนกำลังคนในการ
ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน 

1. วิเคราะห์ข้อมูลแผนกำลังคนขนส่ง
สินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
2. จัดทำแผนกำลังคนขนส่งสินค้าทาง
ถนนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
3. นำเสนอรายงานวางแผนกำลังคนใน
การปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินสัมภาษณ์จาก
กรณีศึกษา 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     ✓   
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210022 วางแผนเส้นทางขนส่ง
สินค้าทางถนน 

1. กำหนดแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทาง
ถนนได้อย่างถูกต้อง 
2. วางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนนได้
อย่างถูกต้อง 
3. รายงานผลการตรวจสอบการวางแผน
เส้นทางขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่าง
ถูกต้อง 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินสัมภาษณ์จาก
กรณีศึกษา 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

210023 วางแผนยานพาหนะใน
การขนส่งสินค้าทางถนน 

1. ตรวจสอบการคัดเลือกประเภทของ
ยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนนได้
อย่างถูกต้อง 
2. จัดทำรายงานผลการวางแผน
ยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนนได้
อย่างถูกต้อง 
3. นำเสนอผลการใช้ยานพาหนะในการ
ขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินสัมภาษณ์จาก
กรณีศึกษา 
ดูรายละเอียดข้อ 18.3 

210024 วางแผนการจัดการ
ต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนน 
 
 

1. วิเคราะห์ข้อมูลแผนการจัดการต้นทุน
การขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 
2. จัดทำแผนการจัดการต้นทุนการขนส่ง
สินค้าทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินสัมภาษณ์จาก
กรณีศึกษา 
ดูรายละเอียดข้อ 18.4 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
.................................................................. N/A.............................................................................. 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
1. ปฏิบัติการวางแผนกำลังคนในการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน   

1.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแผนกำลังคนขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
1.2 สามารถจัดทำแผนกำลังคนขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
1.3 สามารถนำเสนอรายงานวางแผนกำลังคนในการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน 

2. ปฏิบัติการวางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนน 
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2.1 สามารถกำหนดแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง 
2.2 สามารถวางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง 
2.3 สามารถรายงานผลการตรวจสอบการวางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง 

3. ปฏิบัติการวางแผนยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน 
3.1 สามารถตรวจสอบการคัดเลือกประเภทของยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่าง

ถูกต้อง 
3.2 สามารถจัดทำรายงานผลการวางแผนยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง 
3.3 สามารถนำเสนอผลการใช้ยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง 

 4. ปฏิบัติการวางแผนการจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนน 
4.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแผนการจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน 
4.2 สามารถจัดทำแผนการจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด 
 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
     1. การวางแผนกำลังคนในการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน 
 2. การวางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนน 
 3. การวางแผนยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน 
 4. คุณสมบัติ และประเภทของยานพาหนะขนส่ง 
 5. การบริหารการขนส่ง 
 6. การวางแผนการจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนน 

 7. การวางแผนการขนส่งสินค้าทางถนน 
8. การประกันภัยขนส่งสินค้าทางถนน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์

การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
2. เอกสารการประเมินตามหน่วยสมรรถนะครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพ 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เก่ียวข้องกับการวางแผนการขนส่งสินค้าทางถนน 
2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้ 
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(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
 ประเมินเกี่ยวกับการออกแบบปฏิบัติงานในการขนส่งสินค้าทางถนน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน 
 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 
 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น  ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(ก) คำแนะนำ 
การปฏิบัติออกแบบการขนส่งสินค้าทางถนน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการวางแผน

กำลังคนในการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน การวางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนน การวางแผน
ยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน และการวางแผนการจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนน 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. การวางแผนการขนส่ง (Transportation Planning) คือ กระบวนการตัดสินใจที่เก่ียวข้องกับระบบ

การขนส่งในอนาคต ซึ่งมุ่งไปที่ประเด็นเกี่ยวกับความต้องการขนส่งในอนาคต ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
ขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการใช้พื้นที่ทางเศรษฐกิจ และการขนส่งทางเลือก
สำหรับดำเนินการขนส่ง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องมาจากระบบขนส่ง และการลงทุนและ
บริหารองค์กรเพื่อดำเนินการตามแผนการขนส่ง เป็นต้น   

2. การวางแผนกำลังคนในการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลแผนกำลังคน
ขนส่งสินค้าทางถนน จัดทำแผนกำลังคนขนส่งสินค้าทางถนน นำเสนอรายงานวางแผนกำลังคนในการ
ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน 

3. การวางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องกำหนดแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนน วางแผน
เส้นทางขนส่งสินค้าทางถนน รายงานผลการตรวจสอบการวางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนน 

4. การวางแผนยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องตรวจสอบการคัดเลือกประเภทของ
ยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน จัดทำรายงานผลการวางแผนยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน
นำเสนอผลการใช้ยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน 

5. การวางแผนการจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องวิเคราะห์ข้อมูล แผนการจัดการ
ต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนน จัดทำแผนการจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนนสอดคล้องกับนโยบายที่
กำหนด 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………............................................................ 
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………............................................................ 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย  
 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย  
 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.3 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย 
 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.4 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย  
 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 21003 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน 
3. ทบทวนครั้งที่…1 (ปี พ.ศ.2562)    
4. สร้างใหม่……N/A………………………….  
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

บุคคลที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารและ
สินค้าในการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ตรวจนับสินค้าและคัดแยกสินค้าเพื่อการขนส่งสินค้าทาง
ถนนและจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A....................................................................... ...... 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A....................................................................... ...... 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210031 ตรวจสอบเอกสารและ
สินค้าในการรับสินค้าจากการ
ขนส่งสินค้าทางถนน 

1. ตรวจสอบเอกสารในการรับสินค้าจาก
การขนส่งสินค้าทางถนนอย่างถูกต้องตาม
ข้อกำหนด 
2. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินและภาษี 
3. จัดทำรายงานการตรวจสอบเอกสารใน
การรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน
ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด  

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินผลจากการจำลอง
สถานการณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ✓       
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210032 ตรวจนับสินค้าและคัด
แยกสินค้าเพ่ือการขนส่งสินค้าทาง
ถนน 

1. ตรวจนับสินค้าท่ีรับสินค้าจากการขนส่ง
สินค้าทางถนน 
2. คัดแยกสินค้าตามปลายทางที่กำหนด 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินผลจากการจำลอง
สถานการณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

210032 จัดเตรียมสถานที่และ
อุปกรณ์ในการรับสินค้าจากการ
ขนส่งสินค้าทางถนน 

1. จัดเตรียมสถานที่ในการรับสินค้าได้
อย่างถูกต้องปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรับสินค้า
อย่างถูกต้องตรงตามประเภทของสินค้า 
3. จัดทำใบตรวจสอบรายการจัดเตรียม
สถานที่และอุปกรณ์ในการรับสินค้าจาก
การขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อกำหนด 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินผลจากการจำลอง
สถานการณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.3 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
.................................................................. N/A......................................................................... ......... 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
1. ปฏิบัติการตรวจสอบเอกสารและสินค้าในการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน 

1.1 สามารถตรวจสอบเอกสารในการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างถูกต้องตาม
ข้อกำหนด 

1.2 สามารถตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องกับการเงินและภาษี 
1.3 สามารถจัดทำรายงานการตรวจสอบเอกสารในการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนนได้

อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด  
2. ปฏิบัติการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน 

2.1 สามารถจัดเตรียมสถานที่ในการรับสินค้าได้อย่างถูกต้องปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2.2 สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรับสินค้าอย่างถูกต้องตรงตามประเภทของสินค้า 
2.3 สามารถจัดทำใบตรวจสอบรายการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการรับสินค้าจากการขนส่ง

สินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. วิธีการจัดทำเอกสารในการรับสินค้า 
2. เกณฑ์การตรวจสอบเอกสารในการรับสินค้า 
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3. จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ในการรับสินค้า 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
2. เอกสารการประเมินตามหน่วยสมรรถนะครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพ 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทาง

ถนน 
2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
 ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดเตรียมการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ในการขนส่งสินค้า
ทางถนน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน 
 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 
 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(ก) คำแนะนำ 
การปฏิบัติจัดเตรียมการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดง

เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารและสินค้าในการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน และจัดเตรียมสถานที่
และอุปกรณ์ในการรับสินค้าจากการขนส่ง 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. การตรวจสอบเอกสารและสินค้าในการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องตรวจสอบ

เอกสารในการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดการตรวจสอบเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการเงินและภาษี โดยการตรวจสอบเอกสาร เช่น ใบรายการสินค้า ใบรับส่งสินค้า ใบควบคุมสินค้า 
ใบตรวจรับสินค้า ใบสรุปรายการสินค้า ใบชอ ใบรับสินค้าทางเรือ (Tally Sheet) ใบกำกับสินค้า ใบกำกับ
ภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น และจัดทำรายงานการตรวจสอบเอกสารในการรับสินค้าจาก
การขนส่งสินค้าทางถนน 
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2. ตรวจนับสินค้าและคัดแยกสินค้าเพ่ือการขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องตรวจนับสินค้าท่ีรับสินค้าจาก
การขนส่งสินค้าทางถนนโดยจะต้องนักจำนวนสินค้าให้ครบถ้วนตรงตามใบขนสินค้า  และคัดแยกสินค้าตาม
ปลายทางท่ีกำหนด โดยแยกตามพ้ืนที่จัดส่งสินค้า 

3. การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องจัดเตรียม
สถานที่ในการรับสินค้าได้อย่างถูกต้องปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับสินค้า
ตรงตามประเภทของสินค้า และการจัดทำใบตรวจสอบรายการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการรับสินค้า
จากการขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด 

4. คำว่า “ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุ
ไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………............................................................ 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………............................................................ 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
   2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์ 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
 2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์ 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.3 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
 2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์ 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 21004 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ รับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน 
3. ทบทวนครั้งที่…1 (ปี พ.ศ.2562)    
4. สร้างใหม่……N/A………………………….  
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

บุคคลที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจนับและตรวจสภาพ
สินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน และจัดการเคลื่อนย้ายสินค้าเพ่ือจัดเก็บ 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A........................................................................................... . 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A............................................................................................  
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
 Assessment  

210041 ตรวจนับและตรวจสภาพ
สินค้าจากการขนส่งสินค้าทาง
ถนน  

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการตรวจนับ และ
ตรวจสภาพสินค้าตรงตามประเภทสินค้า 
2. ตรวจนับสินค้าตามรายละเอียดใบสั่ง
ซื้อสินค้า 
3. ตรวจสอบสภาพสินค้าตามรายละเอียด
ใบสั่งซื้อสินค้า 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินผลจากการจำลอง
สถานการณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ✓      
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สมรรถนะย่อย  
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
 Assessment  

210042 จัดการเคลื่อนย้ายสินค้า
เพ่ือจัดเก็บ 

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
เคลื่อนย้ายสินค้า ตรงตามประเภทสินค้า 
2. ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่
จัดเก็บสินค้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินผลจากการจำลอง
สถานการณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
.................................................................. N/A.................................................................................. 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
1. ปฏิบัติการตรวจนับและตรวจสภาพสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน 

1.1 สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการตรวจนับ และตรวจสภาพสินค้าตรงตามประเภทสินค้า 
1.2 สามารถตรวจนับสินค้าตามรายละเอียดใบสั่งซื้อสินค้า 
1.3 สามารถตรวจสอบสภาพสินค้าตามรายละเอียดใบสั่งซื้อสินค้า 

 2. ปฏิบัติการจัดการเคลื่อนย้ายสินค้าเพ่ือจัดเก็บ 
2.1 สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้า ตรงตามประเภทสินค้า 
2.2 สามารถตรวจสอบความพร้อมของสถานที่จัดเก็บสินค้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. คุณสมบัติของสินค้า 
2. การเลือกใช้อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสินค้า 
3. วิธีการตรวจนับและตรวจสภาพสินค้า 
4. วิธีการเคลื่อนย้ายสินค้า 
5. การจัดวางและจัดเก็บสินค้า 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์

การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
2. เอกสารการประเมินตามหน่วยสมรรถนะครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพ 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เก่ียวข้องกับการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน 
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2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้ 
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

 ประเมินเกี่ยวกับการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน 
 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 
 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น  ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(ก) คำแนะนำ 
การปฏิบัติการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการ

ตรวจนับและตรวจสภาพสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน และจัดการเคลื่อนย้ายสินค้าเพ่ือจัดเก็บ 
(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. การตรวจนับสินค้า หมายถึงการตรวจนับสินค้าที่ลูกค้านำมาฝากส่ง เพื่อเป็นการตรวจสอบความ
ถูกต้องทั้งจำนวน และประเภทสินค้า เป็นการตรวจสอบว่าสินค้าที่นำมาฝากส่งนั้นมีจำนวนเท่ากับที่แจ้งไว้ใน
ใบรายการสินค้า 

2. การตรวจนับและตรวจสภาพสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน จะต้อง จัดเตรียมอุปกรณ์ในการ
ตรวจนับ และตรวจสภาพสินค้าตรงตามประเภทสินค้า การตรวจนับสินค้าตามรายละเอียดใบสั่งซื้อสินค้า การ
ตรวจสอบสภาพสินค้าตามรายละเอียดใบสั่งซื้อสินค้า 

3. การจัดการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อจัดเก็บ จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าตรง
ตามประเภทสินค้า ซึ่งการเคลื่อนย้ายสินค้า ได้แก่ การยกขนสินค้าด้วยมือ เช่น การดึงหินขึ้นรถ การหาบข้าว
ขึ้นสู่ฉาง การใช้อุปกรณ์ทั้งการยกและขนสินค้าด้วยแรงงานคนถือเป็นระบบการยกขนสินค้าแบบดั้งเดิม 
ปัจจุบันมีการพัฒนาการสู่ระดับอัตโนมัติ (Automated) อุปกรณ์การยกขน และเคลื่อนย้ายสินค้าแบ่งตาม
หน้าที่ในการทำงานประกอบด้วย รถฟอร์คลิฟท์ เครนยกสินค้า (Stacker Crane) รอกไฟฟ้า ลิฟท์ขนส่งสินค้า 
และตรวจสอบความพร้อมของสถานที่จัดเก็บสินค้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………........................................................... 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………........................................................... 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
 2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์ 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
 2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์ 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 21005 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน 
3. ทบทวนครั้งที่…1 (ปี พ.ศ.2562)    
4. สร้างใหม่……N/A…………………………. 
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

บุคคลที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารและ
สินค้าในการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน  จัดเตรียมสถานที่ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้า
ทางถนน และส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A...................................................................... ....... 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A............................................................................. 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210051 ตรวจสอบเอกสารและ
สินค้าในการส่งมอบสินค้าจากการ
ขนส่งสินค้าทางถนน 

1. ตรวจสอบใบรายการส่งมอบสินค้าอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนตามรายการสินค้า 
2. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินและภาษี 
3. จัดทำใบรายงานการตรวจสอบเอกสาร
การส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทาง
ถนน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตาม
ข้อกำหนด 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินผลจากการจำลอง
สถานการณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ✓       
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210052 จัดเตรียมสถานที่ส่งมอบ
สินค้าจากการขนส่งสินค้าทาง
ถนน 

1. จัดเตรียมสถานที่ในการส่งมอบสินค้าได้
อย่างถูกต้อง ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการส่งมอบ
สินค้า ถูกต้อง ตรงตามประเภทของสินค้า 
3. จัดทำใบตรวจสอบรายการจัดเตรียม
สถานที่และอุปกรณ์ในการส่งมอบสินค้า
จากการขนส่งสินค้าทางถนน ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนด 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินผลจากการจำลอง
สถานการณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

210053 ส่งมอบสินค้าจากการ
ขนส่งสินค้าทางถนน 

1. ส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
ตรงเวลา 
2. จัดทำเอกสารการส่งมอบสินค้าได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน  

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินผลจากการจำลอง
สถานการณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.3 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
.................................................................. N/A.................................................................................. 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
1. ปฏิบัติการตรวจสอบเอกสารและสินค้าในการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน 

1.1 สามารถตรวจสอบใบรายการส่งมอบสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนตามรายการสินค้า 
1.2 สามารถตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินและภาษี 
1.3 สามารถจัดทำใบรายงานการตรวจสอบเอกสารการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน 

ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนด 
2. ปฏิบัติการจัดเตรียมสถานที่ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน 

2.1 สามารถจัดเตรียมสถานที่ในการส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2.2 สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการส่งมอบสินค้า ถูกต้อง ตรงตามประเภทของสินค้า 
2.3 สามารถจัดทำใบตรวจสอบรายการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการส่งมอบสินค้าจากการ

ขนส่งสินค้าทางถนน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนด 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. วิธีการจัดทำเอกสารในการส่งสินค้า 
2. เกณฑ์การตรวจสอบเอกสารในการส่งสินค้า 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ในการส่งสินค้า 
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4. วิธีการส่งมอบสินค้า 
5. คุณลักษณะของสินค้า 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์

การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
2. เอกสารการประเมินตามหน่วยสมรรถนะครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพ 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้า

ทางถนน 
2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
 ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดเตรียมการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ในการขนส่ง
สินค้าทางถนน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน 
 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 
 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น  ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(ก) คำแนะนำ 
การปฏิบัติการจัดเตรียมการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง

แสดงเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารและสินค้าในการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน และจัดเตรียม
สถานที่ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. เอกสารที่ใช้ในงานให้บริการขนส่งสินค้าทางถนน หมายถึง เอกสารหรือตราสารในรูปแบบต่าง ๆ ที่

ทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเขียนในลักษณะของจดหมายหรือพิมพ์เป็นแบบฟอร์ม และสามารถใช้เป็น
หลักฐานอ้างอิงทางกฎหมายได้ เช่น ใบรับส่งสินค้า ใบควบคุมสินค้า ใบเสร็จรับเงินใบกำกับสินค้า และเอกสาร
อ่ืน ๆ  
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2. การตรวจสอบเอกสารและสินค้าในการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนนจะต้องตรวจสอบ
ใบรายการส่งมอบสินค้าตามรายการสินค้า ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินและภาษี และการจัดทำใบ
รายงานการตรวจสอบเอกสารการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตาม
ข้อกำหนด 

3. การจัดเตรียมสถานที่ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องจัดเตรียมสถานที่ในการส่ง
มอบสินค้าได้อย่างถูกต้องปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งมอบสินค้าตรงตาม
ประเภทของสินค้า และการจัดทำใบตรวจสอบรายการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการส่งมอบสินค้าจาก
การขนส่งสินค้าทางถนนครบถ้วนตามข้อกำหนด 

4. การส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรง
เวลาและจัดทำเอกสารการส่งมอบสินค้า ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับการขนส่งมีความสำคัญและประโยชน์ที่จะ
บอกได้ถึงวิธีการขนส่งทางถนน ได้แก่ ใบรับส่งสินค้า ใบควบคุมสินค้า 

5. การส่งมอบสินค้า หมายถึง การเตรียมสินค้าเพื่อรอการจัดส่งขึ้นรถเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับหลังจาก
ได้รับการตรวจนับจำนวน และตรวจสภาพสินค้า พร้อมทั้งคัดแยกสินค้า เป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึ่งของธุรกิจ
รับส่งสินค้าทางถนน 

6. คำว่า “ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุ
ไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………........................................................... 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………............................................................ 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
 2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์ 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
 2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์ 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
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 18.3 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
 2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์  
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 21006 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน 
3. ทบทวนครั้งที่…1 (ปี พ.ศ.2562)    
4. สร้างใหม่……N/A…………………………. 
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

บุคคลที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดทำเอกสารส่งมอบสินค้า
จากการขนส่งสินค้าทางถนน การตรวจเอกสารการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน การตรวจรับสินค้าส่ง
จากการขนส่งสินค้าทางถนนกลับคืน  และการเสนอรายงานการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A............................................................................. 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A............................................................................. 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210061 จัดทำเอกสารส่งมอบ
สินค้าจากการขนส่งสินค้าทาง
ถนน  

1. วางแผนการจัดส่งสินค้าตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 
2. จัดทำเอกสารการส่งมอบสินค้าได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน  

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินผลจากการจำลอง
สถานการณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ✓      
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210062 ตรวจเอกสารการรับ
สินค้าจากการขนส่งสินค้าทาง
ถนน  

1. จัดเตรียมเอกสารการรับสินค้าได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 
2. ตรวจสอบเอกสารการรับสินค้าอย่าง
ถูกต้อง 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินผลจากการจำลอง
สถานการณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

210063 ตรวจรับสินค้าส่งจาก
การขนส่งสินค้าทางถนนกลับคืน  

1. ตรวจสอบสินค้าและเอกสารที่ส่งกลับ
คืนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
2. ส่งมอบสินค้าที่แลกเปลี่ยนคืนให้ลูกค้า
อย่างถูกต้อง 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินผลจากการจำลอง
สถานการณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.3 

210064 เสนอรายงานการส่งมอบ
สินค้าจากการขนส่งสินค้าทาง
ถนน 

1. จัดทำใบรายการส่งมอบสินค้าได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 
2. ส่งมอบใบรายการส่งมอบสินค้าให้กับ
ลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินผลจากการจำลอง
สถานการณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.4 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
.................................................................. N/A................................................................................. 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
1. ปฏิบัติส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน 

1.1 สามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา 
1.2 สามารถจัดทำเอกสารการส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

2. ปฏิบัติการตรวจเอกสารการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน 
2.1 สามารถจัดเตรียมเอกสารการรับสินค้าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
2.2 สามารถตรวจสอบเอกสารการรับสินค้าอย่างถูกต้อง 

3. ปฏิบัติการตรวจรับสินค้าส่งจากการขนส่งสินค้าทางถนนกลับคืน 
3.1 สามารถตรวจสอบสินค้าและเอกสารที่ส่งกลับคืนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
3.2 สามารถส่งมอบสินค้าที่แลกเปลี่ยนคืนให้ลูกค้าอย่างถูกต้อง 

4. ปฏิบัติการเสนอรายงานการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน 
4.1 สามารถจัดทำใบรายการส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
4.2 สามารถส่งมอบใบรายการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด 

 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. วิธีการส่งมอบสินค้า 
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2. เอกสารการเก็บเงิน 
3. เอกสารการรับมอบสินค้า 
4. คุณลักษณะของสินค้า 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์

การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
2. เอกสารการประเมินตามหน่วยสมรรถนะครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพ 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เก่ียวข้องกับการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน 
2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
 ประเมินเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน 
 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 
 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น  ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(ก) คำแนะนำ 
การปฏิบัติการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับ

การส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน การตรวจเอกสารการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน 
การตรวจรับสินค้าส่งจากการขนส่งสินค้าทางถนนกลับคืน  และการเสนอรายงานการส่งมอบสินค้าจากการ
ขนส่งสินค้าทางถนน 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. การส่งมอบสินค้า หมายถึง การเตรียมสินค้าเพื่อรอการจัดส่งขึ้นรถเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับหลังจาก

ได้รับการตรวจนับจำนวน และตรวจสภาพสินค้า พร้อมทั้งคัดแยกสินค้า เป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึ่งของธุรกิจ
รับส่งสินค้าทางถนน 



 
 

 

มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาการจัดการขนส่งสินค้าทางถนน 83 

2. การจัดทำเอกสารส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนนจะต้องวางแผนการจัดส่งสิ นค้าตาม
เงื่อนไขที่กำหนด และจัดทำเอกสารการส่งมอบสินค้า ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับการขนส่งมีความสำคัญและ
ประโยชน์ที่จะบอกได้ถึงวิธีการขนส่งทางถนน ได้แก่ ใบรับส่งสินค้า ใบควบคุมสินค้า 

3. การตรวจเอกสารการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องจัดเตรียมเอกสารการรับสินค้า
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบเอกสารการรับสินค้าอย่างถูกต้อง โดยการตรวจสอบความถูกต้องใน
การส่งมอบสินค้า หมายถึง การตรวจสินค้าตามใบรายการสินค้าภายหลังกิจกรรมการหยิบสินค้าตามใบรับส่ง
สินค้า โดยทำการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ตรวจสอบสินค้า ปริมาณ ชนิด เงื่อนไข และความ
เสียหายของสินค้าที่นำมาฝากส่ง เช่น สภาพกล่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์มีรอยเปียกชื้น หรือร่องรอยแตกหักบุบ
ยุบหรือไม่ หากเป็นกระสอบก็ตรวจสอบว่ามีร่องรอยการขาดหรือไม่  

4. การตรวจรับสินค้าส่งจากการขนส่งสินค้าทางถนนกลับคืน จะต้องตรวจสอบสินค้าและเอกสา รที่
ส่งกลับคืนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และส่งมอบสินค้าที่แลกเปลี่ยนคืนให้ลูกค้าอย่างถูกต้อง ระบุไว้ในหมายเหตุ
ในการส่งสินค้ากลับคืนทุกครั้ง  

5. การเสนอรายงานการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องจัดทำใบรายการส่งมอบ
สินค้าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และส่งมอบใบรายการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………........................................................... 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………........................................................... 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
 2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์ 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
 2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์ 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.3 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
 2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์ 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 



 
 

 

มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาการจัดการขนส่งสินค้าทางถนน 84 

 18.4 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
 2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์ 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 21007 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยตามข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน 
3. ทบทวนครั้งที่…1 (ปี พ.ศ.2562)    
4. สร้างใหม่……N/A…………………………. 
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

บุคคลที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสถานประกอบการ และใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานขนส่งสินค้าทางถนน 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A............................................................................................  
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A............................................................................................  
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210071 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสถานประกอบการ  

1. แต่งกายตามข้อกำหนดของสถาน
ประกอบการถูกต้องตามระเบียบ 
2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยใน
การทำงานได้อย่างถูกต้อง  
3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดในงานขนส่ง
สินค้าทางถนน 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินผลจากการสาธิตการ
ปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

✓        
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210072 ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ในงานขนส่งสินค้าทางถนน 

1. ใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกัน
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. ใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน
ขนส่งสินค้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินผลจากการสาธิตการ
ปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
.................................................................. N/A............................................................................................  
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 

1.1 สามารถแต่งกายตามข้อกำหนดของสถานประกอบการถูกต้องตามระเบียบ 
1.2 สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างถูกต้อง  
1.3 สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในงานขนส่งสินค้าทางถนน 

2. ปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานขนส่งสินค้าทางถนน 
2.1 สามารถใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
2.2 สามารถใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานขนส่งสินค้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. หลักการปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
2. กฎความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
3. กฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบในการบรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง 
4. สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายความปลอดภัยและเครื่องหมายเตือนภัย 
5. การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
6. ข้อกำหนดการแต่งกายของสถานประกอบการ 
7. มาตรฐานคุณภาพในการทำงาน 
8. คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์

การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 
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(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
2. เอกสารการประเมินตามหน่วยสมรรถนะครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพ 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย

ตามข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน 
2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
 ประเมินเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยตามข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน 
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน 
 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 
 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น  ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(ก) คำแนะนำ 
การปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยตามข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน ผู้เข้า

รับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ และใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในงานขนส่งสินค้าทางถนน 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้กฎระเบียบของสถาน

ประกอบการอย่าง เช่น การแต่งกายตามข้อกำหนดของสถานประกอบการถูกต้องตามระเบียบ ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามข้อกำหนดในงานขนส่งสินค้าทางถนน
เครง่ครัด 

2. การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์
ป้องกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานขนส่งสินค้าทางถนน เช่น การ
ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันภัยก่อนใช้งาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลส่วนบุคคลในการทำงาน 
การดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยหลังใช้งาน เป็นต้น 

3. คำว่า “ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุ
ไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน 
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………..................................................................... 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………..................................................................... 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
 2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 
 2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 21008 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานด้านขนส่งสินค้าทางถนน 
3. ทบทวนครั้งที่…1 (ปี พ.ศ.2562)    
4. สร้างใหม่……N/A………………………….  
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

บุคคลที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยกสินค้าและลำเลียง
สินค้าเพ่ือการขนส่งสินค้าทางถนน และจัดเรียงสินค้าเพ่ือเตรียมรับและส่งสินค้าในการขนส่งสินค้าทางถนน 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A............................................................................................  
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A............................................................................................  
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210081 ยกสินค้าและลำเลียง
สินค้าเพ่ือการขนส่งสินค้าทาง
ถนน 

1. ยกสินค้าข้ึนและลงยานพาหนะได้อย่าง
ปลอดภัย 
2. เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ช่วยในการ
ลำเลียงสินค้าได้อย่างถูกต้อง 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินผลจากการสาธิตการ
ปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 

210082 จัดเรียงสินค้าเพ่ือเตรียม
รับและส่งสินค้าในการขนส่งสินค้า
ทางถนน 

1. จัดวางสินค้าในพ้ืนที่วางสินค้าอย่างเป็น
ระเบียบ 
2. จัดเรียงสินค้าอย่างเป็นระบบและ
ตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินผลจากการสาธิตการ
ปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

✓        
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
.................................................................. N/A............................................................................................  
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
1. ปฏิบัติการยกสินค้าและลำเลียงสินค้าเพื่อการขนส่งสินค้าทางถนน 

1.1 สามารถยกสินค้าขึ้นและลงยานพาหนะได้อย่างปลอดภัย 
1.2 สามารถเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ช่วยในการลำเลียงสินค้าได้อย่างถูกต้อง 

2. ปฏิบัติการจัดเรียงสินค้าเพ่ือเตรียมรับและส่งสินค้าในการขนส่งสินค้าทางถนน 
2.1 สามารถจัดวางสินค้าในพ้ืนที่วางสินค้าอย่างเป็นระเบียบ 
2.2 สามารถจัดเรียงสินค้าอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง 

 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. วิธีการยกสินค้า 
2. การตรวจรับสินค้า 
3. การเคลื่อนย้ายสินค้า 
4. การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการขนสินค้า 
5. การจัดวาง จัดเรียงและจัดเก็บสินค้า 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์

การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
2. เอกสารการประเมินตามหน่วยสมรรถนะครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพ 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านขนส่งสินค้าทางถนน 
2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
 ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านขนส่งสินค้าทางถนน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน 
 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 
 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น  ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มี

ผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ก) คำแนะนำ 

การปฏิบัติงานด้านขนส่งสินค้าทางถนน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการยกสินค้าและ
ลำเลียงสินค้าเพ่ือการขนส่งสินค้าทางถนน และจัดเรียงสินค้าเพ่ือเตรียมรับและส่งสินค้าในการขนส่งสินค้าทาง
ถนน 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. การยกสินค้าและลำเลียงสินค้าเพ่ือการขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องยกสินค้าข้ึนและลงยานพาหนะ

ได้อย่างปลอดภัย โดยการยกขนสินค้าด้วยมือ เช่น การดึงหินขึ้นรถ การหาบข้าวขึ้นสู่ฉาง และการเลือกใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ ช่วยในการลำเลียงสินค้าได้อย่างถูกต้อง โดยใช้อุปกรณ์การยกขน และเคลื่อนย้ายสินค้า
แบ่งตามหน้าที่ในการทำงานประกอบด้วย รถฟอร์คลิฟท์ เครนยกสินค้า (Stacker Crane) รอกไฟฟ้า ลิฟท์
ขนส่งสินค้า 

2. การจัดเรียงสินค้าเพื่อเตรียมรับและส่งสินค้าในการขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องจัดวางสินค้าใน
พ้ืนที่วางสินค้าอย่างเป็นระเบียบ การจัดวางสินค้าเพ่ือการจัดส่ง เป็นการจัดวางสินค้าตามที่กำหนดเพ่ือส่งมอบ
ให้กับผู้รับปลายทาง ซึ่งอาจเป็นการวางกองข้างยานพาหนะ หรือจัดวางบนพาเลทเพื่อรอการยกขึ้นรถ หรือ
วางสินค้าตามเส้นทางเดินรถของบริษัท เช่น ปลายทางจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น และการจัดเรียงสินค้า
อย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ การจัดเรียงสินค้าที่ต้องการส่งสินค้าให้กับลูกค้าปลายทางจะต้องจัดเรียง
สินค้าตามสถานที่จัดส่งอย่างถูกต้อง และการจัดเรียงที่ถูกต้องจะง่ายต่อการลำเลียงสินค้าขึ้นยานพาหนะ
รวมถึงการจัดเรียงสินค้าบนยานพาหนะอีกด้วย 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………..................................................................... 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………..................................................................... 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
 2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
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 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
 2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 21009 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินการขนส่งสินค้าทางถนน 
3. ทบทวนครั้งที่…1 (ปี พ.ศ.2562)    
4. สร้างใหม่……N/A………………………….  
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

บุคคลที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารการ
ขนส่งสินค้าทางถนน การประสานงานกับพนักงานขับรถขนส่งและพนักงานประจำรถ การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประเมินความพร้อมของยานพาหนะการขนส่งและตรวจสอบสินค้า การตรวจสอบ
สินค้าตามสถานที่จัดส่ง และการขนถ่ายสินค้าขึ้นยานพาหนะและจัดวาง 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A............................................................................................  
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A............................................................................................  
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210091 จัดเตรียมเอกสาร
การขนส่งสินค้าทางถนน 

1. จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารในการขนส่ง
สินค้าทางถนนถูกต้องตามมาตรฐานการขนส่ง
ทางถนนที่กำหนด 
2. จัดทำเอกสารในการขนส่งและส่งมอบสินค้า
ทางถนนอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานที่
กำหนด 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินผลจากการจำลอง
สถานการณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ✓      
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210092 ประสานงานกับ
พนักงานขับรถขนส่งและ
พนักงานประจำรถ 

1. จัดเตรียมพนักงานขับรถขนส่งและพนักงาน
ประจำรถตามปริมาณสินค้าที่จะส่งมอบ 
2. ชี้แจงรายละเอียดวันเวลา จุดหมาย เส้นทาง 
ลักษณะสินค้าให้กับพนักงานขับรถขนส่งและ
พนักงานประจำรถได้รับการอย่างชัดเจน 
3. สรุปผลรายงานการขนส่งสินค้าอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินผลจากการจำลอง
สถานการณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

210093 ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. ชี้แจงรายละเอียดแผนงานการขนส่งสินค้า
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 
2. สรุปผลรายงานการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินผลจากการจำลอง
สถานการณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.3 

210094 ประเมินความ
พร้อมของยานพาหนะการ
ขนส่งและตรวจสอบสินค้า 

1. ประเมินความพร้อมของยานพาหนะในการ
ขนส่งสินค้าทางถนนอย่างถูกต้อง 
2. จัดทำใบรายการตรวจสอบสินค้าอย่าง
ครบถ้วน 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินผลจากการจำลอง
สถานการณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.4 

210095 ตรวจสอบสินค้า
ตามสถานที่จัดส่ง 

1. ตรวจสอบข้อมูลของสินค้าที่จะส่งมอบตาม
ใบรายการการส่งมอบสินค้า 
2. จัดเรียงสินค้าที่จะส่งมอบอย่างถูกต้อง 
ตามลำดับปลายทางที่จะส่งมอบ 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินผลจากการจำลอง
สถานการณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.5 

210096 ขนถ่ายสินค้าข้ึน
ยานพาหนะและจัดวาง 

1. จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ในการ
เคลื่อนย้ายและขนถ่ายสินค้าได้อย่างถูกต้อง 
2. คัดแยกสินค้าไปยังพาหนะได้อย่างถูกต้อง
และครบถ้วนตามใบรายการสินค้า 
3. จัดวางสินค้าในตำแหน่งที่กำหนดให้สะดวก
ต่อการเคลื่อนย้าย 
4. ตรวจสอบจำนวนสินค้า และสภาพสินค้า
ตรงตามใบรายการการส่งมอบสินค้า 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินผลจากการจำลอง
สถานการณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.6 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
.................................................................. N/A............................................................................................  
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 

1. ปฏิบัติการจัดเตรียมเอกสารการขนส่งสินค้าทางถนน 
1.1 สามารถจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารในการขนส่งสินค้าทางถนนถูกต้องตามมาตรฐานการ

ขนส่งทางถนนที่กำหนด 
1.2 สามารถจัดทำเอกสารในการขนส่งและส่งมอบสินค้าทางถนนอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตาม

มาตรฐานที่กำหนด 
2. ปฏิบัติการประสานงานกับพนักงานขับรถขนส่งและพนักงานประจำรถ 

2.1 สามารถจัดเตรียมพนักงานขับรถขนส่งและพนักงานประจำรถตามปริมาณสินค้าที่จะส่งมอบ 
2.2 สามารถชี้แจงรายละเอียดวันเวลา จุดหมาย เส้นทาง ลักษณะสินค้าให้กับพนักงานขับรถขนส่ง

และพนักงานประจำรถได้รับการอย่างชัดเจน 
2.3 สามารถสรุปผลรายงานการขนส่งสินค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

3. ปฏิบัติการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.1 สามารถชี้แจงรายละเอียดแผนงานการขนส่งสินค้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

ครบถ้วน 
3.2 สามารถสรุปผลรายงานการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 

4. ปฏิบัติการประเมินความพร้อมของยานพาหนะการขนส่งและตรวจสอบสินค้า 
4.1 สามารถประเมินความพร้อมของยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างถูกต้อง 
4.2 สามารถจัดทำใบรายการตรวจสอบสินค้าอย่างครบถ้วน 

5. ปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าตามสถานที่จัดส่ง 
5.1 สามารถตรวจสอบข้อมูลของสินค้าที่จะส่งมอบตามใบรายการการส่งมอบสินค้า 
5.2 สามารถจัดเรียงสินค้าที่จะส่งมอบอย่างถูกต้อง ตามลำดับปลายทางท่ีจะส่งมอบ 

6. ปฏิบัติการขนถ่ายสินค้าขึ้นยานพาหนะและจัดวาง 
6.1 สามารถจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและขนถ่ายสินค้าได้อย่างถูกต้อง 
6.2 สามารถคัดแยกสินค้าไปยังพาหนะได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามใบรายการสินค้า 
6.3 สามารถจัดวางสินค้าในตำแหน่งที่กำหนดให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย 
6.4 สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้า และสภาพสินค้าตรงตามใบรายการการส่งมอบสินค้า 

 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. เอกสารการขนส่งสินค้าทางถนน 
2. เทคนิคการประสานงาน 
3. การประเมินความพร้อมของพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางถนน 
4. คุณสมบัติของสินค้า 
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5. การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและขนถ่ายสินค้า 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
2. เอกสารการประเมินตามหน่วยสมรรถนะครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพ 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เก่ียวข้องกับการดำเนินการขนส่งสินค้าทางถนน 
2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
 ประเมินเกี่ยวกับการดำเนินการขนส่งสินค้าทางถนน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี ่ยวข้อง ทั้ง
หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน 
 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 
 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น  ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

(ก) คำแนะนำ 
การปฏิบัติดำเนินการขนส่งสินค้าทางถนน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการจัดเตรียม

เอกสารการขนส่งสินค้าทางถนน การประสานงานกับพนักงานขับรถขนส่งและพนักงานประจำรถ การ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประเมินความพร้อมของยานพาหนะการขนส่งและตรวจสอบสินค้า  
การตรวจสอบสินค้าตามสถานท่ีจัดส่ง และการขนถ่ายสินค้าขึ้นยานพาหนะและจัดวาง 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. การจัดเตรียมเอกสารการขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารในการขนส่ง

สินค้าทางถนนถูกต้องตามมาตรฐานการขนส่งทางถนนที่กำหนด และการจัดทำเอกสารในการขนส่งและส่ง
มอบสินค้าทางถนน ซึ่งเอกสารการขนส่งทางถนน เป็นเอกสารเกี่ยวกับการขนส่งมีความสำคัญและประโยชน์ที่
จะบอกได้ถึงวิธีการขนส่งทางถนน ได้แก่ ใบรายการสินค้า ใบรับส่งสินค้า -ใบตรวจรับสินค้า ใบควบคุมสินค้า 
ใบจองตู้ ใบชอ ใบTally Sheet ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
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2. การประสานงาน หมายถึง การจัดให้คนในองค์กรทำงานสัมพันธ์สอดคล้องกัน โดยจะต้องตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติขององค์กรเป็นหลัก ต้องมีการจัดระเบียบ 
วิธีการทำงาน อีกท้ังความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพ่ือให้เกิดความคิดความเข้าใจตรงกัน
ในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลา และกิจกรรมที่ต้องกระทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยไม่ทำให้เกิด
ความสับสน ขัดแย้งหรือเหลื ่อมล้ำกันทั ้งนี ้เพื ่อให้ งานดำเนินไปอย่างราบรื ่น ทำให้ได้มาซึ ่งงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. การประสานงานกับพนักงานขับรถขนส่งและพนักงานประจำรถ จะต้องจัดเตรียมพนักงานขับรถ
ขนส่งและพนักงานประจำรถตามปริมาณสินค้าที่จะส่งมอบ และชี้แจงรายละเอียดวันเวลา จุดหมาย เส้นทาง 
ลักษณะสินค้าให้กับพนักงานขับรถขนส่งและพนักงานประจำรถได้รับการอย่างชัดเจน 

3.1 พนักงานขับรถขนส่ง หมายถึง ผู้ที่มีอาชีพบังคับควบคุมยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้า ประเภท
สินค้าเทกอง สินค้าเบ็ดเตล็ด สินค้ารักษาอุณหภูมิ สินค้าเกษตร สินค้าอันตราย เป็นต้น เพื่อให้ส่งมอบสินค้า
อย่างปลอดภัยภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษายานพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้าเป็นประจำอย่าง
สม่ำเสมอ   

3.2 พนักงานประจำรถ หมายถึง ผู้ตรวจสอบสินค้าขึ้นรถ และสามารถยกสินค้าขึ้นรถและลงรถ 
รวมถึงเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษายานพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้าเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ   

4. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งหน่วยงาน หมายถึง กลุ ่มคนที่รวมตัวกันเพ่ือ
ดำเนินการในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้   ในการรวมตัวจะต้องมีการจัด
ระเบียบการติดต่อ การแบ่งงานกันทำและต้องมีการประสานประโยชน์ของแต่ละบุคคลด้วย มีวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน มีการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มาร่วม
ปฏิบัติงาน จะต้องชี้แจงรายละเอียดแผนงานการขนส่งสินค้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน 
และสรุปผลรายงานการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 

5. การประเมินความพร้อมของยานพาหนะการขนส่งและตรวจสอบสินค้า จะต้องประเมินความพร้อม
ของปัจจัยเสี่ยงที่จะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุมีทั้งหมด 3 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยด้านคน ปัจจัยด้ายยานพาหนะและ
อุปกรณ์ใน รถขนส่งสินค้า และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดทำใบรายการตรวจสอบสินค้าอย่างครบถ้วน 

6. การตรวจสอบสินค้าตามสถานที่จัดส่ง โดยการตรวจสอบสินค้าตามสถานที่จัดส่งก่อนส่งมอบให้กับ
ลูกค้า หมายถึง การตรวจสอบจำนวนและสภาพของสินค้า ก่อนการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยจะต้อง
ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ และเป็นไปตามข้อลูกที่ลูกค้า
กำหนดหรือไม่ เช่น จำนวน ขนาด สภาพสินค้า เป็นต้น  จะต้องตรวจสอบข้อมูลของสินค้าที่จะส่งมอบตามใบ
รายการการส่งมอบสินค้า และจัดเรียงสินค้าที่จะส่งมอบอย่างถูกต้อง ตามลำดับปลายทางที่จะส่งมอบ และ
จะต้องคัดแยกสินค้าตามประเภทสินค้าเพื่อความปลอดภัยของสินค้ารวมถึงป้องกันอันตรายจากการจัดส่ง
สินค้า และการจัดเรียงที่ถูกต้องจะง่ายต่อการลำเลียงสินค้าขึ้นยานพาหนะรวมถึงการจัดเรียงสินค้าบน
ยานพาหนะอีกด้วย 
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8. การขนถ่ายสินค้าขึ้นยานพาหนะและจัดวาง จะต้องจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย
และขนถ่ายสินค้า คัดแยกสินค้าไปยังพาหนะได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามใบรายการสินค้า จัดวางสินค้าใน
ตำแหน่งที่กำหนดให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และตรวจสอบจำนวนสินค้า และสภาพสินค้าตรงตามใบ
รายการการส่งมอบสินค้า 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………..................................................................... 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………..................................................................... 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
 2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์ 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.2 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
 2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์ 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.3 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
 2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์ 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.4 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
 2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์ 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.5 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
 2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์ 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
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 18.6 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 
 2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์ 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 21010 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการงานขนส่งสินค้าทางถนน 
3. ทบทวนครั้งที่…1 (ปี พ.ศ.2562)    
4. สร้างใหม่……N/A…………………………. 
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

บุคคลที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดแผนดำเนินการ
ในขนส่งสินค้าทางถนน การจัดการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี  การติดตามควบคุมยานพาหนะและ
พนักงานขับรถในการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างปลอดภัย การควบคุมพนักงานขับรถเพื่อการขับขี่ประหยัด
พลังงานในการขนส่งสินค้า 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A............................................................................................  
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A............................................................................................  
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210101 กำหนดแผนดำเนินการ
ในขนส่งสินค้าทางถนน 

1. จัดการขนส่งสินค้าได้อย่างปลอดภัย 
2. ส่งมอบสินค้าตรงตามวันและเวลาที่
กำหนด 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินผลจากการจำลอง
สถานการณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210102 จัดการขนส่งสินค้าทาง
ถนนด้วยเทคโนโลยี 

1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการ
ขนส่งสินค้าทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. วิเคราะห์เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการ
จัดการขนส่งสินค้าทางถนนตามมาตรฐาน
ที่กำหนด 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินผลจากการจำลอง
สถานการณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

210103 ติดตามควบคุม
ยานพาหนะและพนักงานขับรถใน
การขนส่งสินค้าทางถนนอย่าง
ปลอดภัย 

1. ติดตามควบคุมยานพาหนะตามกฎ
จราจรตามช่องทางของรถบรรทุก 
2. ติดตามควบคุมยานพาหนะด้วย
ความเร็วที่กฎหมายกำหนด 
3. ติดตามควบคุมยานพาหนะในขณะขับขี่
ตาม สัญลักษณ์จราจรต่าง ๆ บนท้องถนน
ตามกฎหมายจราจร 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินผลจากการจำลอง
สถานการณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.3 

210104 ควบคุมพนักงานขับรถ
เพ่ือการขับขี่ประหยัดพลังงานใน
การขนส่งสินค้า 

1. ตรวจสอบยานพาหนะก่อนออกเดินทาง 
2. ควบคุมพฤติกรรมการในการขับขี่
ยานพาหนะ 
3. ตรวจสอบปริมาณการใช้เชื้อเพลิงกับ
ระยะทางในการขนส่งสินค้า 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินผลจากการจำลอง
สถานการณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.4 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
.................................................................. N/A............................................................................................  
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
1. ปฏิบัติการกำหนดแผนดำเนินการในขนส่งสินค้าทางถนน 

1.1 สามารถจัดการขนส่งสินค้าได้อย่างปลอดภัย 
1.2 สามารถส่งมอบสินค้าตรงตามวันและเวลาที่กำหนด 

2. ปฏิบัติการจัดการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี 
2.1 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 สามารถวิเคราะห์เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการจัดการขนส่งสินค้าทางถนนตามมาตรฐานที่

กำหนด 
 3. ปฏิบัติการติดตามควบคุมยานพาหนะและพนักงานขับรถในการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างปลอดภัย 

3.1 สามารถติดตามควบคุมยานพาหนะตามกฎจราจรตามช่องทางของรถบรรทุก 
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3.2 สามารถติดตามควบคุมยานพาหนะด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนด 
3.3 สามารถติดตามควบคุมยานพาหนะในขณะขับข่ีตาม สัญลักษณ์จราจรต่าง ๆ บนท้องถนนตาม

กฎหมายจราจร 
4. ปฏิบัติการควบคุมพนักงานขับรถเพ่ือการขับขี่ประหยัดพลังงานในการขนส่งสินค้า 

4.1 สามารถตรวจสอบยานพาหนะก่อนออกเดินทาง 
4.2 สามารถควบคุมพฤติกรรมการในการขับขี่ยานพาหนะ 
4.3 สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้เชื้อเพลิงกับระยะทางในการขนส่งสินค้า 

 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. วิธีการควบคุมยานพาหนะขนส่งสินค้าทางถนน 
2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการควบคุมติดตามยานพาหนะในการขนส่ง 
3. เทคนิคการขับข่ีเพ่ือประหยัดพลังงาน 

  4. วิธีการป้องกันและบำรุงรักษายานพาหนะและอุปกรณ์ 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
2. เอกสารการประเมินตามหน่วยสมรรถนะครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพ 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เก่ียวข้องกับการจัดการงานขนส่งสินค้าทางถนน 
2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
 ประเมินเกี่ยวกับการจัดการงานขนส่งสินค้าทางถนน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี ่ยวข้อง ทั้ง
หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน 
 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 
 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น  ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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(ก) คำแนะนำ 
การปฏิบัติจัดการงานขนส่งสินค้าทางถนน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการกำหนดแผน

ดำเนินการในขนส่งสินค้าทางถนน การจัดการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี  การติดตามควบคุม
ยานพาหนะและพนักงานขับรถในการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างปลอดภัย การควบคุมพนักงานขับรถเพื่อการ
ขับข่ีประหยัดพลังงานในการขนส่งสินค้า 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. การกำหนดแผนดำเนินการในขนส่งสินค้าทางถนน โดยการศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทางนั้น แบ่ง 

อุปกรณ์ในการใช้วางแผนได้ 2 ประเภท คือ แผนที่กระดาษ, ระบบนำทางอิเล็กทรอนิกส์ (Gps) จะต้องจัดการ
ขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัย และส่งมอบสินค้าตรงตามวันและเวลาที่กำหนด 

2. การจัดการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี ในปัจจุบันใช้ GPS ซึ่งเป็นระบบระบุตำแหน่งบนพ้ืน
โลก ย่อมาจากคำว่า Global Positioning System ซึ่งระบบ GPS ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1. ส่วน
อวกาศ ประกอบด้วยเครือข่ายดาวเทียมหลัก 2. ส่วนควบคุม ประกอบด้วยสถานีภาคพื้นดิน และ3. ส่วน
ผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องมีเครื่องรับสัญญาณที่สามารถรับคลื่นและแปรรหัสจากดาวเทียมเพ่ือนำมาประมวลผลให้
เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ โดยจะต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการขนส่งสินค้าทาง
ถนนอย่างมีประสิทธิภาพ และนำมาใช้ในการจัดการขนส่งสินค้าทางถนนตามมาตรฐานที่กำหนด 

3. การติดตามควบคุมยานพาหนะและพนักงานขับรถในการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างปลอดภัย 
จะต้องติดตามควบคุมยานพาหนะตามกฎจราจรตามช่องทางของรถบรรทุก การติดตามควบคุมยานพาหนะ
ด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนด และการติดตามควบคุมยานพาหนะในขณะขับขี่ตาม สัญลักษณ์จราจรต่าง ๆ 
บนท้องถนนตามกฎหมายจราจร 

4. การควบคุมพนักงานขับรถเพ่ือการขับขี่ประหยัดพลังงานในการขนส่งสินค้า ผู้ขับขี่รถบรรทุกสินค้า 
มีบทบาทที่สำคัญ และควรตระหนักในความสิ้นเปลืองน้ำมัน คือการขับรถให้พลังที่ปล่อยออกมาจากการใช้
น้ำมันเชื้อเพลิงเกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด ปัจจุบันต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีสูงมากถึง ร้อยละ30 ของต้นทุนดำเนิน
งา โดยจะต้องตรวจสอบยานพาหนะก่อนออกเดินทาง การควบคุมพฤติกรรมการในการขับขี่ยานพาหนะ และ
ตรวจสอบปริมาณการใช้เชื้อเพลิงกับระยะทางในการขนส่งสินค้า 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………..................................................................... 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………..................................................................... 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
 2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์ 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 
 2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์ 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.3 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 
 2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์  
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.4 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
 2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์ 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 21011 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์การขนส่งสินค้าทางถนน 
3. ทบทวนครั้งที่…1 (ปี พ.ศ.2562)    
4. สร้างใหม่……N/A…………………………. 
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

บุคคลที่ทำหน้าที่บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน  และการวิเคราะห์ผลการขนส่งและการกระจายสินค้า
ทางถนน 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A....................................................................... ..................... 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A............................................................................................  
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210111 ประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการขนส่งและการ
กระจายสินค้าทางถนน 

1. ประเมินสภาพการปฏิบัติงานการขนส่ง
และการกระจายสินค้าทางถนน 
2. จัดทำเครื่องมือในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการขนส่งและการกระจาย
สินค้าทางถนน 
3. นำเสนอแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การขนส่งสินค้าทางถนน  

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินสัมภาษณ์จาก
กรณีศึกษา 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     ✓   



 
 

 

มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาการจัดการขนส่งสินค้าทางถนน 106 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210112 วิเคราะห์ผลการขนส่ง
และการกระจายสินค้าทางถนน 

1. จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ผล
การขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน 
2. ดำเนินการวิเคราะห์ผลการขนส่งและ
การกระจายสินค้าทางถนน 
3. สรุปผลการวิเคราะห์ผลการขนส่งและ
การกระจายสินค้าทางถนน 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินสัมภาษณ์จาก
กรณีศึกษา 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
.................................................................. N/A............................................................................................  
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
1. ปฏิบัติการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน 

1.1 สามารถประเมินสภาพการปฏิบัติงานการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน 
1.2 สามารถจัดทำเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน 
1.3 สามารถนำเสนอแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนน 

2. ปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน 
2.1 สามารถจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผลการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน 
2.2 สามารถดำเนินการวิเคราะห์ผลการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน 
2.3 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ผลการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. หลักการวิเคราะห์ผลการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน 
2. การวางแผนการขนส่งสินค้าทางถนน 
3. หลักการหาข้อมูล และคุณสมบัติ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการขนส่งสินค้าทางถนน 
4. ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์

การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
2. เอกสารการประเมินตามหน่วยสมรรถนะครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพ 
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 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์การขนส่งสินค้าทางถนน 
2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
 ประเมินเกี่ยวกับการวิเคราะห์การขนส่งสินค้าทางถนน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน 
 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 
 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น  ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(ก) คำแนะนำ 
การปฏิบัติการวิเคราะห์การขนส่งสินค้าทางถนนผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการ

ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน  และการวิเคราะห์ผลการขนส่ง
และการกระจายสินค้าทางถนน 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. การประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน โดยการ

ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อกำหนดที่ต้องการ โดยบริการนั้นสร้างความพอใจให้กับลูกค้า และมี
ต้นทุนการดำเนินงานที่เหมาะสมได้เปรียบคู่แข่งขัน ลูกค้ามีความพึงพอใจ และยอมจ่ายตามราคาเพ่ือซื้อความ
พอใจนั้น ซึ่งมิใช่เรื่องที่ประเมินจากสิ่งของที่จับต้องได้ หรือเป็นรูปธรรมเพียงด้านเดียว แต่จะต้องนำปัจจัย                
อื่น ๆ ที่เป็นนามธรรมมาประกอบการพิจารณาด้วย จะต้องประเมินสภาพการปฏิบัติงานการขนส่งและการ
กระจายสินค้าทางถนน  จัดทำเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน 
และนำเสนอแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนน 

2. การวิเคราะห์ผลการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน เป็นการศึกษาการขนส่งและการ
กระจายสินค้าทางถนน ตามกระบวนการวิเคราะห์ต่อประเด็นตามที่เกิดขึ ้น ซึ่งถูกนำมาใช้ในการศึกษา 
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับงาน เพื่อที่จะได้สารสนเทศของงานนั้นเพียงพอต่อการที่จะนำไปใช้
ประโยชน์ในการทำกิจกรรมอื่นในอนาคต โดยจะต้องจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผลการขนส่งและการ
กระจายสินค้าทางถนน การดำเนินการวิเคราะห์ผลการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนนและสรุปผลการ
วิเคราะห์ผลการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………..................................................................... 
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………..................................................................... 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย  
 2. แบบประเมินสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย  
 2. แบบประเมินสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 21012 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน 
3. ทบทวนครั้งที่…1 (ปี พ.ศ.2562)    
4. สร้างใหม่……N/A…………………………. 
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

บุคคลที่ทำหน้าที่บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงใน
การขนส่งสินค้าทางถนน การติดตามยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน (Track & Trace) การตรวจ
สภาพยานพาหนะและอุปกรณ์หลังจากขนส่งสินค้าทางถนน การป้องกันและบำรุงรักษายานพาหนะและ
อุปกรณ์จากขนส่งสินค้าทางถนน และการเสนอรายงานผลการขนส่งสินค้าทางถนน 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A............................................................................................  
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A............................................................................................  
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210121 ประเมินความเสี่ยงใน
การขนส่งสินค้าทางถนน 
 

1. จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงใน
การขนส่งสินค้าทางถนนได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 
2. กำหนดนโยบายป้องกันความเสี่ยงการ
ขนส่งสินค้าทางถนนอย่างชัดเจน 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินการสัมภาษณ์จาก
กรณีศึกษา 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ✓    
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210122 ติดตามยานพาหนะใน
การขนส่งสินค้าทางถนน(Track & 
Trace) 
 

1. ใช้ระบบสารสนเทศติดตามควบคุม
ยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน 
2. รายงานการติดตามยานพาหนะในการ
ขนส่งสินค้าทางถนนจัดทำได้อย่างถูกต้อง 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินการสัมภาษณ์จาก
กรณีศึกษา 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

210123 ตรวจสภาพยานพาหนะ
และอุปกรณ์หลังจากขนส่งสินค้า
ทางถนน 
 

1. ตรวจสอบสภาพยานพาหนะหลังจาก
การขนส่งสินค้าทางถนน มีความเท่ียงตรง 
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
2. จัดทำรายงานการตรวจสภาพ
ยานพาหนะและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างมี
ระบบและเป็นไปตามข้อกำหนด 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินการสัมภาษณ์จาก
กรณีศึกษา 
ดูรายละเอียดข้อ 18.3 

210124 ป้องกันและบำรุงรักษา
ยานพาหนะและอุปกรณ์จาก
ขนส่งสินค้าทางถนน 
 

1. ดำเนินการป้องกัน และซ่อมบำรุง
ยานพาหนะมีการอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. จัดทำรายงานการป้องกัน และ
บำรุงรักษายานพาหนะขนส่งได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินการสัมภาษณ์จาก
กรณีศึกษา 
ดูรายละเอียดข้อ 18.4 

210125 เสนอรายงานผลการ
ขนส่งสินค้าทางถนน 

1. รายงานการควบคุมการขนส่ง ได้อย่าง
ชัดเจนและถูกต้อง 
2. รายงานผลการขนส่งสินค้าทางถนนมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินการสัมภาษณ์จาก
กรณีศึกษา 
ดูรายละเอียดข้อ 18.5 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
.................................................................. N/A............................................................................................  
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
1. ปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงในการขนส่งสินค้าทางถนน 

1.1 สามารถจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงในการขนส่งสินค้าทางถนนได้ถูกต้องครบถ้วน 
1.2 สามารถกำหนดนโยบายป้องกันความเสี่ยงการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างชัดเจน 

2. ปฏิบัติการติดตามยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน (Track & Trace) 
2.1 สามารถใช้ระบบสารสนเทศติดตามควบคุมยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน 
2.2 สามารถรายงานการติดตามยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนนจัดทำได้อย่างถูกต้อง 

3. ปฏิบัติการตรวจสภาพยานพาหนะและอุปกรณ์หลังจากขนส่งสินค้าทางถนน 
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3.1 สามารถตรวจสอบสภาพยานพาหนะหลังจากการขนส่งสินค้าทางถนน มีความเที่ยงตรง และ
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

3.2 สามารถจัดทำรายงานการตรวจสภาพยานพาหนะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างมีระบบและ
เป็นไปตามข้อกำหนด 

4. ปฏิบัติการป้องกันและบำรุงรักษายานพาหนะและอุปกรณ์จากขนส่งสินค้าทางถนน 
4.1 สามารถดำเนินการป้องกัน และซ่อมบำรุงยานพาหนะมีการอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 สามารถจัดทำรายงานการป้องกัน และบำรุงรักษายานพาหนะขนส่งได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

5. ปฏิบัติการเสนอรายงานผลการขนส่งสินค้าทางถนน 
5.1 สามารถรายงานการควบคุมการขนส่ง ได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง 
5.2 สามารถรายงานผลการขนส่งสินค้าทางถนนมีความถูกต้อง ครบถ้วน 

 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
 1. การประเมินความเสี่ยงขนส่งสินค้าทางถนน 
 2. การใช้ระบบสารสนเทศติดตามยานพาหนะในการขนส่ง 
 3. วิธีการป้องกันและบำรุงรักษายานพาหนะและอุปกรณ์ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์

การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
2. เอกสารการประเมินตามหน่วยสมรรถนะครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพ 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เก่ียวข้องกับการจัดการยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน 
2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
 ประเมินเกี่ยวกับการจัดการยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ทัง้หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน 
 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 
 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น  ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มี

ผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ก) คำแนะนำ 

การปฏิบัติจัดการยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับ
การประเมินความเสี่ยงในการขนส่งสินค้าทางถนน การติดตามยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน (Track 
& Trace) การตรวจสภาพยานพาหนะและอุปกรณ์หลังจากขนส่งสินค้าทางถนน การป้องกันและบำรุงรักษา
ยานพาหนะและอุปกรณ์จากขนส่งสินค้าทางถนน และการเสนอรายงานผลการขนส่งสินค้าทางถนน 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. การประเมินความเสี่ยงในการขนส่งสินค้าทางถนน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ถึงปัจจัย หรือ

สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดอันตรายจากการขนส่งสินค้าทางถนน เช่น การเกิดอุบัติเหตุ ความ
ล่าช้าในการขนส่งสินค้า สภาพจราจร การเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น โดยพิจารณาถึงโอกาสและความรุนแรงของ
เหตุการณ์แหล่านั้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตราย หรือความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม โดย
จะต้อง จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงในการขนส่งสินค้าทางถนน และกำหนดนโยบายป้องกันความ
เสี่ยงการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างชัดเจน 

2. การติดตามยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน (Track & Trace) โดยกรมขนส่งทางบก
ประกาศให้รถขนส่งสินค้าจะต้องติดตั้ง GPS เพื่อใช้ควบคุมติดตามควบคุมยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทาง
ถนน และจัดทำรายงานการติดตามยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนนจัดทำได้อย่างถูกต้อง 

3. การตรวจสภาพยานพาหนะและอุปกรณ์หลังจากขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องตรวจสอบสภาพ
ยานพาหนะหลังจากการขนส่งสินค้าทางถนน มีความเที่ยงตรง และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยใช้หลักการ
ตรวจสภาพก่อนการขับขี่ด้วยหลัก BEWAGON เป็นการตรวจเช็คสภาพรถทุกประเภท สรุปได้ 7 หมวดตาม
อักษรย่อ คือ B,E,W,A,G,O,N และจัดทำรายงานการตรวจสภาพยานพาหนะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ระบบและเป็นไปตามข้อกำหนด 

4. การป้องกันและบำรุงรักษายานพาหนะและอุปกรณ์จากขนส่งสินค้าทางถนน เป็นกิจกรรมหรืองาน
ทั้งหมดที่กระทำต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆเพื่อรักษาสภาพหรือป้องกันไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหาย โดย
ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลารวมทั้งช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อย
ที่สุด โดยจะต้องดำเนินการป้องกัน และซ่อมบำรุงยานพาหนะ และจัดทำรายงานการป้องกันและบำรุงรักษา
ยานพาหนะขนส่ง 

5. คำว่า “ถูกต้องตามข้ันตอนที่กำหนด” หมายถึง ความถูกต้องตามข้ันตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุ
ไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………..................................................................... 
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………..................................................................... 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย 
 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย  
 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.3 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย  
 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.4 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย  
 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.5 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย 
 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 21013 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน 
3. ทบทวนครั้งที่…1 (ปี พ.ศ.2562)    
4. สร้างใหม่……N/A…………………………. 
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

บุคคลที่ทำหน้าที่บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนวิเคราะห์ความ
เสี่ยงจากการขนส่งสินค้าทางถนน การวิเคราะห์ความเสียหายและสาเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน การ
ดำเนินการแก้ไขเม่ือเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน การเสนอรายงานความเสียหายและความรุนแรง
จากการขนส่งสินค้าทางถนน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A............................................................................................  
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A............................................................................................  
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210131 วางแผนวิเคราะห์ความ
เสี่ยงจากการขนส่งสินค้าทางถนน 
 

1. กำหนดแผนการวิเคราะห์ความเสี่ยง
จากการขนส่งสินค้าทางถนนอย่าง
ครบถ้วน 
2. รายงานแผนวิเคราะห์ความเสี่ยงการ
ขนส่งสินค้าทางถนนเป็นไปตามข้อกำหนด
การขนส่งสินค้าทางถนน 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินการสัมภาษณ์จาก
กรณีศึกษา 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ✓    
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210132 วิเคราะห์ความเสียหาย
และสาเหตุจากการขนส่งสินค้า
ทางถนน 
 

1. วิเคราะห์ความเสียหายและสาเหตุ
ขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง 
2. รายงานการวิเคราะห์ความเสียหายและ
สาเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนนมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน 
3. จัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินการสัมภาษณ์จาก
กรณีศึกษา 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

210133 ดำเนินการแก้ไขเม่ือเกิด
อุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทาง
ถนน 
 

1. จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้
ดำเนินการระหว่างการเกิดอุบัติเหตุการ
ขนส่งสินค้าทางถนนไว้อย่างครบถ้วน 
2. จัดทำรายงานการดำเนินการแก้ไขเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุการขนส่งสินค้าทางถนนได้
ถูกต้องตามมาตรฐานการขนส่งสินค้าทาง
ถนน  

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินการสัมภาษณ์จาก
กรณีศึกษา 
ดูรายละเอียดข้อ 18.3 

210134 เสนอรายงานความ
เสียหายและความรุนแรงจากการ
ขนส่งสินค้าทางถนน 
 

1. ตรวจสอบความเสียหายและความ
รุนแรงการจากขนส่งอย่างครบถ้วน 
2. จัดทำรายงานสรุปผลความเสียหายและ
ความรุนแรงจากการขนส่งสินค้าทางถนน
ได้ถูกต้องตามมาตรฐานการขนส่งสินค้า
ทางถนน 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินการสัมภาษณ์จาก
กรณีศึกษา 
ดูรายละเอียดข้อ 18.4 

210135 เสนอแนะแนวทางแก้ไข
การเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง
สินค้าทางถนน 

1. จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขการ
เกิดอุบัติเหตุการขนส่งสินค้าทางถนนได้
อย่างประสิทธิภาพ 
2. เสนอแนะแนวทางแก้ไขการเกิด
อุบัติเหตุขนส่ง นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินการสัมภาษณ์จาก
กรณีศึกษา 
ดูรายละเอียดข้อ 18.5 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
.................................................................. N/A............................................................................................  
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 

1. ปฏิบัติการวางแผนวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการขนส่งสินค้าทางถนน 
1.1 สามารถกำหนดแผนการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างครบถ้วน 
1.2 สามารถรายงานแผนวิเคราะห์ความเสี่ยงการขนส่งสินค้าทางถนนเป็นไปตามมาตรฐานการ

ขนส่งสินค้าทางถนน 
2. ปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายและสาเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน 

2.1 สามารถวิเคราะห์ความเสียหายและสาเหตุขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง 
2.2 สามารถรายงานการวิเคราะห์ความเสียหายและสาเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนนมีความ

ถูกต้อง ครบถ้วน 
2.3 สามารถจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ปฏิบัติการดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน 
3.1 สามารถจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ดำเนินการระหว่างการเกิดอุบัติเหตุการขนส่ง

สินค้าทางถนนไว้อย่างครบถ้วน 
3.2 สามารถจัดทำรายงานการดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุการขนส่งสินค้าทางถนนได้ถูกต้อง

ตามมาตรฐานการขนส่งสินค้าทางถนน 
4. ปฏิบัติการเสนอรายงานความเสียหายและความรุนแรงจากการขนส่งสินค้าทางถนน 

4.1 สามารถตรวจสอบความเสียหายและความรุนแรงการจากขนส่งอย่างครบถ้วน 
4.2 สามารถจัดทำรายงานสรุปผลความเสียหายและความรุนแรงจากการขนส่งสินค้าทางถนนได้

ถูกต้องตามมาตรฐานการขนส่งสินค้าทางถนน 
5. ปฏิบัติการเสนอแนะแนวทางแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน 

5.1 สามารถจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุการขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่าง
ประสิทธิภาพ 

5.2 สามารถเสนอแนะแนวทางแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุขนส่ง นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. การวางแผนวิเคราะห์ความเสี่ยง 
2. การวิเคราะห์ความเสียหาย 

  3. การวิเคราะห์สาเหตุและการดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
4. เทคนิคการรายงานความเสียหายและความรุนแรง 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์

การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
2. เอกสารการประเมินตามหน่วยสมรรถนะครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพ 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง

สินค้าทางถนน 
2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
 ประเมินเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน โดยพิจารณาจาก
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน 
 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 
 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น  ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(ก) คำแนะนำ 
การปฏิบัติดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง

แสดงเกี่ยวกับการวางแผนวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการขนส่งสินค้าทางถนน การวิเคราะห์ความเสียหายและ
สาเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน การดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้ าทางถนน การ
เสนอรายงานความเสียหายและความรุนแรงจากการขนส่งสินค้าทางถนน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขการเกิด
อุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. การวางแผนวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการขนส่งสินค้าทางถนน ความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุก็

จะลดน้อยลงจนแทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นหากหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุ และการเตรียมความ
พร้อมของผู้ขับขี่ รถยนต์ พฤติกรรมในการขับขี่ การปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ซึ่งทั้งหมดกระทำอยู่
บนความไม่ประมาทก็ อัตราความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุก็จะลดน้อยลงจนแทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้น โดย
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จะต้องกำหนดแผนการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างครบถ้วน และรายงานแผน
วิเคราะห์ความเสี่ยงการขนส่งสินค้าทางถนนเป็นไปตามข้อกำหนดในการขนส่งสินค้าทางถนน 

2. การวิเคราะห์ความเสียหายและสาเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน 
สามารถเกิดขึ้นกับผู้ขับขี่รถบรรทุกได้ตลอดเวลา เช่น รถเฉี่ยวชน รถไฟไหม้ รถตกน้ำ รถจมน้ำ รถเสียขณะ
เดินทาง และรถถูกปล้น โดยจะต้องวิเคราะห์ความเสียหายและสาเหตุขนส่งสินค้าทางถนนและรายงานการ
วิเคราะห์ความเสียหายและสาเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน รวมถึงจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. การดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ ที่ใช้ดำเนินการระหว่างการเกิดอุบัติเหตุการขนส่งสินค้าทางถนน และจัดทำรายงานการดำเนินการ
แก้ไขเม่ือเกิดอุบัติเหตุการขนส่งสินค้าทางถนนได้ถูกต้องตามมาตรฐานการขนส่งสินค้าทางถนน 

4. การเสนอรายงานความเสียหายและความรุนแรงจากการขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องตรวจสอบ
ความเสียหายและความรุนแรงการจากขนส่ง และจัดทำรายงานสรุปผลความเสียหายและความรุนแรงจากการ
ขนส่งสินค้าทางถนนได้ถูกต้องตามมาตรฐานการขนส่งสินค้าทางถนน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขการเกิด
อุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน โดยจะต้องจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุการขนส่ง
สินค้าทางถนนและเสนอแนะแนวทางแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุขนส่ง นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………..................................................................... 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………..................................................................... 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย  
 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย 
 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
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 18.3 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย 
 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.4 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย 
 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.5 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย  
 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 21014 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการความปลอดภัยด้านขนส่งสินค้าทางถนน 
3. ทบทวนครั้งที่…1 (ปี พ.ศ.2562)    
4. สร้างใหม่……N/A…………………………. 
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

บุคคลที่ทำหน้าที่บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้าน
ยานพาหนะ การเตรียมความพร้อมด้านบุคคล การกำหนดเส้นทางและชั่วโมงการทำงาน และตรวจสอบข้อมูล
ในการบรรทุกสินค้าสำหรับการขนส่งสินค้าทางถนน 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A............................................................................................  
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A............................................................................................  
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210141 เตรียมความพร้อมด้าน
ยานพาหนะ 

1.ตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ
สำหรับการขนส่งสินค้าทางถนนอย่าง
ครบถ้วน 
2.รายงานผลการตรวจสอบความพร้อม
ของยานพาหนะได้ถูกต้องตามใบรายการ
ตรวจสอบ 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินการสัมภาษณ์จาก
กรณีศึกษา 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ✓    
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210142 เตรียมความพร้อมด้าน
บุคคล 

1.ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับ
รถสำหรับการขนส่งสินค้าทางถนนอย่าง
ครบถ้วน 
2.รายงานผลการตรวจสอบความพร้อม
ของพนักงานขับรถได้ถูกต้องตามใบ
รายการตรวจสอบ 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินการสัมภาษณ์จาก
กรณีศึกษา 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

210143 กำหนดเส้นทางและ
ชั่วโมงการทำงาน 
.  

1.จัดทำแผนเส้นทางการขนส่งสินค้าทาง
ถนนอย่างถูกต้อง 
2. กำหนดจุดจอดพักรถระหว่างการขนส่ง
สินค้าทางถนนอย่างถูกต้อง 
3. ประเมินระยะเวลาในการขนส่งสินค้า
ตามระยะทางที่กำหนด 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินการสัมภาษณ์จาก
กรณีศึกษา 
ดูรายละเอียดข้อ 18.3 

210144 ตรวจสอบข้อมูลในการ
บรรทุกสินค้าสำหรับการขนส่ง
สินค้าทางถนน 

1. ตรวจสอบขนาดและน้ำหนักสินค้าอย่าง
ถูกต้องตามข้อกำหนด 
2. ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าและการ
คลุมผ้าใบอย่างถูกต้อง 
3. ตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
อย่างครบถ้วน 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินการสัมภาษณ์จาก
กรณีศึกษา 
ดูรายละเอียดข้อ 18.4 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
.................................................................. N/A............................................................................................  
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
1. ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะ 

1.1 สามารถตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างครบถ้วน 
1.2 สามารถรายงานผลการตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะได้ถูกต้องตามใบรายการ

ตรวจสอบ 
2. ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านบุคคล 

2.1 สามารถตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถสำหรับการขนส่งสินค้าทางถนนอย่าง
ครบถ้วน 
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2.2 สามารถรายงานผลการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถได้ถูกต้องตามใบรายการ
ตรวจสอบ 

3. ปฏิบัติการกำหนดเส้นทางและชั่วโมงการทำงาน 
3.1 สามารถจัดทำแผนเส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างถูกต้อง 
3.2 สามารถกำหนดจุดจอดพักรถระหว่างการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างถูกต้อง 
3.3 สามารถประเมินระยะเวลาในการขนส่งสินค้าตามระยะทางท่ีกำหนด 

4. ปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลในการบรรทุกสินค้าสำหรับการขนส่งสินค้าทางถนน 
4.1 สามารถตรวจสอบขนาดและน้ำหนักสินค้าอย่างถูกต้องตามข้อกำหนด 
4.2 สามารถตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าและการคลุมผ้าใบอย่างถูกต้อง 
4.3 สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอย่างครบถ้วน 

 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความปลอดภัยด้านขนส่งสินค้าทางถนน 
2. การเตรียมความพร้อมก่อนการขับขี่ 
3. การวางแผนเส้นทางในการขนส่งสินค้า 
4. การจัดการยานพาหนะ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์

การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
2. เอกสารการประเมินตามหน่วยสมรรถนะครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพ 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เก่ียวข้องกับการจัดการความปลอดภัยด้านขนส่งสินค้าทางถนน 
2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
 ประเมินเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยด้านขนส่งสินค้าทางถนน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน 
 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 
 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น  ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มี

ผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ก) คำแนะนำ 

การปฏิบัติจัดการความปลอดภัยด้านขนส่งสินค้าทางถนน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับ
การเตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะ การเตรียมความพร้อมด้านบุคคล การกำหนดเส้นทางและชั่วโมงการ
ทำงาน และตรวจสอบข้อมูลในการบรรทุกสินค้าสำหรับการขนส่งสินค้าทางถนน 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. การเตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะ จะต้องตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะสำหรับการ

ขนส่งสินค้าทางถนน เช่นการบำรุงรักษาตามกำหนดระยะเวลาหรือระยะทาง ตรวจสอบความพร้อมก่อนการ
เดินทางเป็นต้น และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะตามใบรายการตรวจสอบ 

2. การเตรียมความพร้อมด้านบุคคล จะต้องตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถสำหรับการ
ขนส่งสินค้าทางถนน เช่น ทักษะการขับขี่ ชั่วโมงการทำงาน การพักผ่อนก่อนการขับขี่ การตรวจสารเสพติด 
และตรวจระดับแอลกอฮอล์ เป็นต้น และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถตามใบ
รายการตรวจสอบ 

3. การกำหนดเส้นทางและชั่วโมงการทำงาน จะต้องจัดทำแผนเส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนน โดย
การวางแผนเส้นทาง กำหนดจุดเสี ่ยง กำหนดจุดจอดพักรถระหว่างการขนส่งสินค้าทางถนน ประเมิน
ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าตามระยะทางที่กำหนด ควบคุมการจำกัดความเร็ว และติดตามด้วยระบบ GPS 

4. การตรวจสอบข้อมูลในการบรรทุกสินค้าสำหรับการขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องตรวจสอบขนาด
และน้ำหนักสินค้าอย่างถูกต้องตามข้อกำหนด ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้า การคลุมผ้าใบ และตรวจสอบ
อุปกรณด์้านความปลอดภัยอย่างครบถ้วน 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………..................................................................... 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ……………….............................................................. ....... 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย 
 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
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 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย 
 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.3 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย 
 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.4 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย 
 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 21015 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายการขนส่งสินค้าทาง
ถนน 
3. ทบทวนครั้งที่…1 (ปี พ.ศ.2562)    
4. สร้างใหม่……N/A…………………………. 
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

บุคคลที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบการขนส่งสินค้าภายในประเทศและข้อบังคับที่เกี่ ยวข้อง การกำหนด
กระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การกำหนดกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  และกำหนดกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายแรงงาน 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A............................................................................................  
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

1. พระราชบัญญัติจราจรทางบก 2522  
2. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. ทางหลวง (ฉบับ 2) พ.ศ.2559 
3. กฎหมายเกี่ยวข้องกับ GPS 
4. พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พระพุทธศักราช 2464 
5. พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 
6. พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.2548 
7. พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ.2556 
8. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     

http://www.oshthai.org/images/PDF/2014/10/osh-act.b.e.2554.pdf
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9. พระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2544 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210151 กำหนดกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายและ
ระเบียบการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 

1. กำหนดการใช้กฎหมายในการขนส่ง
สินค้าทางถนนภายในประเทศได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. กำหนดกฎระเบียบการขนส่งสินค้าทาง
ถนนภายในประเทศได้อย่างถูกต้อง 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินผลจากการจำลอง
สถานการณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 

210152 กำหนดกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายและ
ระเบียบขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ 

1. กำหนดการใช้กฎหมายในการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง 
2. กำหนดกฎระเบียบการขนส่งส ินค้า
ระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินผลจากการจำลอง
สถานการณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

210153 กำหนดกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
 

1. กำหนดการใช้กฎหมายความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องใน
การขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง 
2. กำหนดใช้เครื่องหมายความปลอดภัย
และเครื่องหมายเตือนภัยที่เกี่ยวข้องใน
การขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง  

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินผลจากการจำลอง
สถานการณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.3 

210154 กำหนดกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายแรงงาน 

1. กำหนดการใช้กฎหมายแรงงานที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางถนนได้
อย่างถูกต้อง 
2. ชี้แจงกฎหมายแรงงานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนตามข้อกำหนด 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินผลจากการจำลอง
สถานการณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.4 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
.................................................................. N/A............................................................................................  
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
1. ปฏิบัติการกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบการขนส่งสินค้าภายในประเทศ

และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง   
1.1 สามารถกำหนดการใช้กฎหมายในการขนส่งสินค้าทางถนนภายในประเทศได้อย่างถูกต้อง 

http://www.mol.go.th/sites/default/files/laws/th/8d06c1e9998a54a05a9145db1e3cc077.pdf
http://www.mol.go.th/sites/default/files/laws/th/8d06c1e9998a54a05a9145db1e3cc077.pdf
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1.2 สามารถกำหนดกฎระเบียบการขนส่งสินค้าทางถนนภายในประเทศได้อย่างถูกต้อง 
2. ปฏิบัติการกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

2.1 สามารถกำหนดการใช้กฎหมายในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง 
2.2 สามารถกำหนดกฎระเบียบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง 

3. ปฏิบัติการกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

3.1 สามารถกำหนดการใช้กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการ
ขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง 

3.2 สามารถกำหนดใช้เครื่องหมายความปลอดภัยและเครื่องหมายเตือนภัยที่เก่ียวข้องในการขนส่ง
สินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง 

4. ปฏิบัติการกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายแรงงาน 
4.1 สามารถกำหนดการใช้กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง 
4.2 สามารถชี้แจงกฎหมายแรงงานให้กับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนตามข้อกำหนด 

 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. กฎหมายและระเบียบการขนส่งสินค้าภายในประเทศ 
2. กฎหมายและระเบียบขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
3. กฎหมายความปลอดภัย และระเบียบการขนส่ง 
4. กฎหมายแรงงาน และระเบียบการขนส่ง 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์

การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
2. เอกสารการประเมินตามหน่วยสมรรถนะครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพ 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบ 

ข้อบังคับและกฎหมายการขนส่งสินค้าทางถนน 
2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
 ประเมินเกี่ยวกับการกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายการขนส่ง
สินค้าทางถนน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
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(ง) วิธีการประเมิน 
 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 
 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(ก) คำแนะนำ 
การปฏิบัติกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายการขนส่งสินค้าทาง

ถนน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบ
การขนส่งสินค้าภายในประเทศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายและ
ระเบียบขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอ
นามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายแรงงาน 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบการขนส่งสินค้าภายในประเทศและ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จะต้องกำหนดการใช้กฎหมายในการขนส่งสินค้าทางถนนภายในประเทศ และกำหนด
กฎระเบียบการขนส่งสินค้าทางถนนภายในประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติ จราจรทางบก 
2522, พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับ 2) พ.ศ. 2549, 
กฎหมายเกี่ยวข้องกับ GPS 

2. การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จะต้อง
กำหนดการใช้กฎหมายในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และกำหนดกฎระเบียบการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พระพุทธศักราช 2464,
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534, พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.
2548, พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ.2556 

3. การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมใน
การปฏิบัติงาน จะต้องกำหนดการใช้กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการ
ขนส่งสินค้าทางถนน และกำหนดใช้เครื่องหมายความปลอดภัยและเครื่องหมายเตือนภัยที่เกี่ ยวข้องในการ
ขนส่งสินค้าทางถนน กฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 

4. การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายแรงงาน จะต้องกำหนดการใช้กฎหมายแรงงานที่
เกี ่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางถนนและชี ้แจงกฎหมายแรงงานให้กับผู ้ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนตาม
ข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 

http://www.oshthai.org/images/PDF/2014/10/osh-act.b.e.2554.pdf
http://www.oshthai.org/images/PDF/2014/10/osh-act.b.e.2554.pdf
http://www.mol.go.th/sites/default/files/laws/th/8d06c1e9998a54a05a9145db1e3cc077.pdf
http://www.mol.go.th/sites/default/files/laws/th/8d06c1e9998a54a05a9145db1e3cc077.pdf
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………..................................................................... 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………..................................................................... 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
 2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์ 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
 2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์ 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.3 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
 2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์ 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.4 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
 2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์ 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 21016 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน 
3. ทบทวนครั้งที่…1 (ปี พ.ศ.2562)    
4. สร้างใหม่……N/A…………………………. 
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

บุคคลที่ทำหน้าที่บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนจัดซื้อเครื่องมือ 
อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน และการออกแบบการประยุกต์เทคโนโลยีในการขนส่งสินค้า
ทางถนน 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A............................................................................................  
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A............................................................................................  
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210161 วางแผนจัดซื้อเครื่องมือ 
อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการ
ขนส่งสินค้าทางถนน 

1. ว ิเคราะห์ความต้องการใช้เครื ่องมือ 
อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งและ
ยานพาหนะอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
2. วางแผนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีในการขนส่งและยานพาหนะ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินสัมภาษณ์จาก
กรณีศึกษา 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     ✓   
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3. นำเสนอรายงานการวางแผนจัดซื้อ
เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการ
ขนส่งและยานพาหนะ 

210162 ออกแบบการประยุกต์
เทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทาง
ถนน 

1. วิเคราะห์ออกแบบเทคโนโลยีในการ
ขนส่งส ินค้าทางถนนอย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานการขนส่ง 
2. ตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีในการขนส่ง
สินค้าทางถนนตามมาตรฐานการขนส่ง 
3. รายงานการบริหารจัดการเทคโนโลยี 
ในการขนส่งสินค้าทางถนนจัดทำอย่าง
ครบถ้วน 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินสัมภาษณ์จาก
กรณีศึกษา 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
.................................................................. N/A............................................................................................  
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
1. ปฏิบัติการวางแผนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน 

1.1 สามารถวิเคราะห์ความต้องการใช้เครื ่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งและ
ยานพาหนะอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

1.2 สามารถวางแผนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งและยานพาหนะอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.3 สามารถนำเสนอรายงานการวางแผนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งและ
ยานพาหนะ 

2. ปฏิบัติการออกแบบการประยุกต์เทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน 
2.1 สามารถวิเคราะห์ออกแบบเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน

การขนส่ง 
2.2 สามารถตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนนตามมาตรฐานการขนส่ง 
2.3 สามารถรายงานการบริหารจัดการเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนนจัดทำอย่างครบถ้วน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. การวางแผนจัดซื้อในงานขนส่งสินค้า 
2. หลักการหาข้อมูล และคุณสมบัติ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการขนส่งสินค้าทางถนน 
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3. การประยุกต์เทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
2. เอกสารการประเมินตามหน่วยสมรรถนะครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพ 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการ

ขนส่งสินค้าทางถนน 
2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
 ประเมินเกี่ยวกับการจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน โดยพิจารณา
จากหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน 
 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 
 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น  ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(ก) คำแนะนำ 
การปฏิบัติจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน ผู้เข้ารับการประเมิน

จะต้องแสดงเกี่ยวกับการวางแผนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน และการ
ออกแบบการประยุกต์เทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. การวางแผนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน หมายถึง การ

วางแผนความต้องการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางถนน เป็นการวางแผนความต้องการ
ตามช่วงเวลา (Time Phase Requirement Planning) MRP โดยจะต้องวิเคราะห์ความต้องการใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งและยานพาหนะ และวางแผนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีใน
การขนส่งและยานพาหนะ รวมถึงการนำเสนอรายงานการวางแผนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีใน
การขนส่งและยานพาหนะ 
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2. การออกแบบการประยุกต์เทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะ
สามารถลดวงจรเวลาปฏิบัติการธุรกิจและโลจิสติกส์ เช่น การสั่งซื้อทาง EDI จะลดวงจรเวลา มีความถูกต้องสูง 
และใช้ทรัพยากรขององค์กรลดลง โดยจะต้องวิเคราะห์ออกแบบเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนนตาม
มาตรฐานการขนส่ง ตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนนตามมาตรฐานการขนส่ง และการ
รายงานการบริหารจัดการเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………..................................................................... 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ……………….............................................................. ....... 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย  
 2. แบบประเมินสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย  
 2. แบบประเมินสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา 
 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 21017 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารเครือข่ายในงานขนส่งสินค้าทางถนน 
3. ทบทวนครั้งที่…1 (ปี พ.ศ.2562)    
4. สร้างใหม่……N/A…………………………. 
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

บุคคลที่ทำหน้าที่บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ซึ ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน  การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กร และการส่งเสริม
และสนับสนุนการเขา้ร่วมเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A............................................................................................  
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A............................................................................................  
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210171 ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐ
และเอกชน 

1. ดำเนินงานประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน 
2. จัดทำรายงานการวางแผนประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและ
เอกชนได้อย่างถูกต้อง 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินจากการสัมภาษณ์ 
3. ประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 

210172 พัฒนาองค์ความรู้
ให้กับบุคลากรในองค์กร 

1. สำรวจความรู้ภายในองค์กรขนส่งสินค้า
ทางถนนอย่างครบถ้วน 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินจากการสัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

      ✓  
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

2. จัดการความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

210173 ส่งเสริมและสนับสนุน
การเข้าร่วมเครือข่ายด้าน 
โลจิสติกส์  

1.สร้างความเข้าใจกับสมาชิกในองค์กรใน
การเข้าร่วมเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ 
2.จัดกิจกรรมให้บุคลากรเข้าร่วมเครือข่าย
ด้านโลจิสติกส์ เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดใน
การบริหารงานธุรกิจ 
3. สร้างความร่วมมือในการพัฒนาการ
ทำงานขององค์กรในเครือข่ายให้มีต้นทุนที่
มีความได้เปรียบในการแข่งขัน 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินจากการสัมภาษณ์ 
3. ประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.3 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
.................................................................. N/A............................................................................................  
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
1. ปฏิบัติการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน 

1.1 สามารถดำเนินงานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน 
1.2 สามารถจัดทำรายงานการวางแผนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน

ได้อย่างถูกต้อง 
2. ปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กร 

2.1 สามารถสำรวจความรู้ภายในองค์กรขนส่งสินค้าทางถนนอย่างครบถ้วน 
2.2 สามารถจัดการความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ 
3.1 สามารถสร้างความเข้าใจกับสมาชิกในองค์กรในการเข้าร่วมเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ 
3.2 สามารถจัดกิจกรรมให้บุคลากรเข้าร่วมเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดในการ

บริหารงานธุรกิจ 
3.3 สามารถสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการทำงานขององค์กรในเครือข่ายให้มีต้นทุนที่มีความ

ได้เปรียบในการแข่งขัน 
 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. เทคนิคการประสานงาน 
2. การพัฒนาองค์ความรู้ 
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3. การบริหารเครือข่ายในงานขนส่งสินค้าทางถนน 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
2. เอกสารการประเมินตามหน่วยสมรรถนะครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพ 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เก่ียวข้องกับการบริหารเครือข่ายในงานขนส่งสินค้าทางถนน 
2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
 ประเมินเกี ่ยวกับการบริหารเครือข่ายในงานขนส่งสินค้าทางถนน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน 
 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 
 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น  ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(ก) คำแนะนำ 
การบริหารเครือข่ายในงานขนส่งสินค้าทางถนน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการ

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กร และ
การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน ซึ่งหน่วยงาน หมายถึง กลุ่มคนที่

รวมตัวกันเพื่อดำเนินการในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  ในการรวมตัว
จะต้องมีการจัดระเบียบการติดต่อ การแบ่งงานกันทำและต้องมีการประสานประโยชน์ของแต่ละบุคคลด้วย มี
วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน มีการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ที่มาร่วมปฏิบัติงาน หน่วยงาน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานธุรกิจ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอาสาสมัคร เช่น มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิสายใจไทย สมาคมวิชาชีพ เป็นต้น ในการ
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ประสานงาน จะต้อง ดำเนินงานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน และจัดทำรายงาน
การวางแผนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน 

2. การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กร เป็นกระบวนการเพื่อรวบรวม และจัดเก็บความรู้
ภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพ่ือที่จะนำมาใช้ หรือถ่ายทอดให้กับบุคลากรภายในองค์กร อันจะเกิดประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงาน หรือเพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันในเชิงธุรกิจ โดยจะต้องทำการสำรวจความรู้
ภายในองค์กรขนส่งสินค้าทางถนน และจัดการความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

3. การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ เป็นการเชื่อมโยงของกลุ่มของคน
หรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน  หรือทำกิจกรรมร่วมกัน การทำให้มีการติดต่อ 

สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ  การสร้างเครือข่ายควร
สนับสนุนและอำนวยความสะดวก ให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กัน  โดยจะต้องสร้างความเข้าใจกับ
สมาชิกในองค์กรในการเข้าร่วมเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมให้บุคลากรเข้าร่วมเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ 
เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารงานธุรกิจ และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการทำงานขององค์กรใน
เครือข่ายให้มีต้นทุนที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………....................................................... .............. 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………..................................................................... 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย 

2. แบบประเมินสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 

 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย 

2. แบบประเมินสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 

 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
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 18.3 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย 

2. แบบประเมินสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 

 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 21018 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารความเสี่ยงขององค์กรในงานขนส่งสินค้าทางถนน 
3. ทบทวนครั้งที่…1 (ปี พ.ศ.2562)    
4. สร้างใหม่……N/A…………………………. 
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

บุคคลที่ทำหน้าที่บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำประกันภัยการ
ขนส่งสินค้าทางถนน และการจัดทำสัญญาการว่าจ้างการขนส่งสินค้า 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A............................................................................................  
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A............................................................................................  
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210181 ทำประกันภัยการขนส่ง
สินค้าทางถนน 

1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการทำ
ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางถนน ได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
2. คัดเลือกประเภทของสัญญาประกันภัย 
และคุณสมบัติผู้ให้บริการให้ครอบคลุม
ความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการ
ขนส่งสินค้าทางถนน 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินจากการสัมภาษณ์ 
3. ประเมินโดยใช้แฟ้มสะสม
ผลงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

      ✓  
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210182 จัดทำสัญญาการว่าจ้าง
การขนส่งสินค้า 

1. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดของสัญญาการ
การว่าจ้างการขนส่งสินค้า (ข้อตกลงและ
เงื่อนไขในสัญญา) 
2. ดำเนินการลงนามในสัญญาการว่าจ้าง
ขนส่งสินค้าทางถนนอย่างครบถ้วน 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินจากการสัมภาษณ์ 
3. ประเมินโดยใช้แฟ้มสะสม
ผลงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
.................................................................. N/A............................................................................................  
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
1. ปฏิบัติการทำประกันภัยการขนส่งสินค้าทางถนน 

1.1 สามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการทำประกันภัยการขนส่งสินค้าทางถนน ได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 

1.2 สามารถคัดเลือกประเภทของสัญญาประกันภัย และคุณสมบัติผู้ให้บริการให้ครอบคลุมความ
เสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการขนส่งสินค้าทางถนน 

2. ปฏิบัติการจัดทำสัญญาการว่าจ้างการขนส่งสินค้า 
2.1 สามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดของสัญญาการการว่าจ้างการขนส่งสินค้า  
2.2 สามารถดำเนินการลงนามในสัญญาการว่าจ้างขนส่งสินค้าทางถนนอย่างครบถ้วน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. การบริหารความเสี่ยง 
2. การบริหารการขนส่ง 
3. การประกันภัยขนส่งสินค้าทางถนน 
4. จัดทำสัญญาการว่าจ้างการขนส่งสินค้า 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์

การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
2. เอกสารการประเมินตามหน่วยสมรรถนะครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพ 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
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1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในงานขนส่งสินค้า
ทางถนน 

2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้ 
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

 ประเมินเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในงานขนส่งสินค้าทางถนน โดยพิจารณาจาก
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน 
 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 
 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น  ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(ก) คำแนะนำ 
การปฏิบัติบริหารความเสี่ยงขององค์กรในงานขนส่งสินค้าทางถนน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดง

เกี่ยวกับการทำประกันภัยการขนส่งสินค้าทางถนน และการจัดทำสัญญาการว่าจ้างการขนส่งสินค้า 
(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. การทำประกันภัยการขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งการประกันภัยในการขนส่งสินค้ามีความสำคัญในการ
ป้องกันความรับผิดของผู้ขนส่ง หรือความเสี่ยงภัยอันอาจมีขึ้นแก่ตัวสินค้าโดยผู้ซื้อหรือผู้ขายสินค้าซึ่ง จาก
ขึ้นอยู่ว่ากรรมสิทธิและความเสี่ยงในตัวสินค้าตกอยู่แก่ฝ่ายใด อันจะต้องพิจารณาจากสัญญาการซื้อขาย โดย
จะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการทำประกันภัยการขนส่งสินค้าทางถนน และกำหนดเลือกประเภทของ
สัญญาประกันภัย และคุณสมบัติผู้ให้บริการให้ครอบคลุมความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการขนส่งสินค้าทาง
ถนน 

2. จัดทำสัญญาการว่าจ้างการขนส่งสินค้า หมายถึง สัญญาที่ผู้รับจ้างตกลงทำการงานสิ่งหนึ่งจนสำเร็จ
ให้กับผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างตกลงให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จของงานนั้น สาระสำคัญของสัญญาจ้างทำของคือ
ผลสำเร็จของงานที่จ้าง ทั้งนี้ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยในการ
ทำสัญญาว่าจ้าง จะต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดของสัญญาการการว่าจ้างการขนส่งสินค้า (ข้อตกลงและ
เงื่อนไขในสัญญา) และดำเนินการลงนามในสัญญาการว่าจ้างขนส่งสินค้าทางถนนอย่างครบถ้วน 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 587  "อันว่าจ้างทำของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง 
เรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้าง
ตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น" 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………...................................................... 
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………........................................................... 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย 

2. แบบประเมินสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 

 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย 

2. แบบประเมินสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 

 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 21019 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน 
3. ทบทวนครั้งที่…1 (ปี พ.ศ.2562)    
4. สร้างใหม่……N/A…………………………. 
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

บุคคลที่ทำหน้าที่บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพ
ในการให้บริการ การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 
การจัดการบริหารงบประมาณ และการจัดการบุคลากรในการขนส่งสินค้าทางถนน 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A............................................................................. 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
....................................................................... N/A............................................................................. 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210191 บริหารจัดการ
คุณภาพในการให้บริการ  
 

1. กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการ
ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2 จัดทำรายงานการจัดการคุณภาพการ
ให้บริการการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินจากการสัมภาษณ์ 
3. ประเมินโดยใช้แฟ้มสะสม
ผลงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

      ✓  
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

210192 บริหารจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ 
 

1. นำข้อมูลการบริการลูกค้ามาวิเคราะห์และ
แบ่งกลุ่มตามลักษณะความต้องของลูกค้าได้
อย่างถูกต้อง 
2. ดำเนินการบริหารลูกค้าส ัมพันธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. จัดทำรายงานผลการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
อย่างถูกต้องครบถ้วน 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินจากการสัมภาษณ์ 
3. ประเมินโดยใช้แฟ้มสะสม
ผลงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

210193 บริหารจัดการความ
รับผิดชอบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
 

1. กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน 
2. ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนนปฏิบัติตาม
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง 
3. จัดทำรายงานการจัดการความรับผิดชอบต่อ
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องครบถ้วน 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินจากการสัมภาษณ์ 
3. ประเมินโดยใช้แฟ้มสะสม
ผลงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.3 

210194 จัดการบริหาร
งบประมาณ 
 

1. วางแผนงบประมาณอย่างถูกต้องตาม
นโยบายที่กำหนด 
2. ควบคุมการใช้จ่ายตามแผนงบประมาณ
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
3.จัดทำรายงานบริหารงบประมาณได้อย่าง
ถูกต้องและตรวจสอบได้ 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินจากการสัมภาษณ์ 
3. ประเมินโดยใช้แฟ้มสะสม
ผลงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.4 

210195 จัดการบุคลากรใน
การขนส่งสินค้าทางถนน 
 

1. ชี้แจงและทำความเข้าใจขั้นตอน และการ
พัฒนาบุคลากรให้กับบุคลากรในการขนส่ง
สินค้าทางถนนตามนโยบายที่กำหนด 
2. จัดทำรายงานการบริหารจัดการบุคลากรใน
การขนส่งสินค้าทางถนนอย่างถูกต้องครบถ้วน 

1. ประเมินความรู้ 
2. ประเมินจากการสัมภาษณ์ 
3. ประเมินโดยใช้แฟ้มสะสม
ผลงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.5 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
.................................................................. N/A.................................................................................. 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
1. ปฏิบัติการบริหารจัดการคุณภาพในการให้บริการ 
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1.1 สามารถกำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.2 สามารถจัดทำรายงานการจัดการคุณภาพการให้บริการการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

2. ปฏิบัติการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
2.1 สามารถนำข้อมูลการบริการลูกค้ามาวิเคราะห์และแบ่งกลุ่มตามลักษณะความต้องของลูกค้า

ได้อย่างถูกต้อง 
2.2 สามารถดำเนินการบริหารลูกค้าสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 สามารถจัดทำรายงานผลการจัดการลูกค้าสัมพันธ์อย่างถูกต้องครบถ้วน 

3. ปฏิบัติการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 
3.1 สามารถกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน 
3.2 สามารถให้บริการขนส่งสินค้าทางถนนปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง 
3.3 สามารถจัดทำรายงานการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง

ครบถ้วน 
4. ปฏิบัติการจัดการบริหารงบประมาณ 

4.1 สามารถวางแผนงบประมาณอย่างถูกต้องตามนโยบายที่กำหนด 
4.2 สามารถควบคุมการใช้จ่ายตามแผนงบประมาณอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
4.3 สามารถจัดทำรายงานบริหารงบประมาณได้อย่างถูกต้องและตรวจสอบได้ 

5. ปฏิบัติการจัดการบุคลากรในการขนส่งสินค้าทางถนน 
5.1 สามารถชี้แจงและทำความเข้าใจขั้นตอน และการพัฒนาบุคลากรให้กับบุคลากรในการขนส่ง

สินค้าทางถนนตามนโยบายที่กำหนด 
5.2 สามารถจัดทำรายงานการบริหารจัดการบุคลากรในการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างถูกต้อง

ครบถ้วน 
 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. การจัดการคุณภาพในการให้บริการ 
2. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
3. การจัดการขนส่งสินค้าทางถนน 
4. ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 
5. การบริหารงบประมาณ 
6. หลักการบริหารจัดการบุคลากร 
7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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8. การวิเคราะห์ค่างาน 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
2. เอกสารการประเมินตามหน่วยสมรรถนะครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพ 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน 
2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
 ประเมินเกี่ยวกับการบริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี ่ยวข้อง ทั้ง
หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน 
 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 
 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น  ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(ก) คำแนะนำ 
การบริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

คุณภาพในการให้บริการ การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม การจัดการบริหารงบประมาณ และการจัดการบุคลากรในการขนส่งสินค้าทางถนน 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. การบริหารจัดการคุณภาพในการให้บริการ เป็นกิจกรรมหรือกระบวนการที่ต่อเนื่องในการเน้น

คุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพของการนำงานทุกส่วนกิจกรรม ตลอดทั้งวงจรทุกขั้นตอนของการทำงาน ซึ่ง
การปรับปรุงคุณภาพเป็นหน้าที่ของทุกคนเป้าหมายที่สำคัญคือการมุ่งทำให้เกิดความพ่ึงพอใจของลูกค้าภายใน
และภายนอก ซึ่งมีส่วนประกอบ 3 ด้าน คือ การให้ความสำคัญกับลูกค้า การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการมี
ส่วนร่วมในองค์กร โดยจะต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางถนน 
และจัดทำรายงานการจัดการคุณภาพการให้บริการการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างครบถ้วน 
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2. การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เป็นการผสมผสานของนโยบาย กระบวนการ และกลยุทธ์ที่ถูก
นำมาปฏิบัติโดยองค์กร เพื่อให้เกิดเอกภาพของการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า และเพื่อให้เครื่องมือสำหรับการ
ค้นหาข้อมูล ข่าวสารของลูกค้า ซึ่งจะรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีในการหาลูกค้าใหม่ที่น่าสนใจและสามารถช่วย
ให้ธุรกิจมีกำไรเพิ่มขึ้น ซึ่งประกอบด้วย การรวบรวม จัดเก็บ และการเรียกใช้ซึ่งข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับลูกค้า
และปฏิสัมพันธ์ที่มีกับลูกค้าของแต่ละแผนกในองค์กร เป้าหมายหลักท่ีมีอยู่เดิมของการทำ CRM ก็คือ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของบริการที่มีให้กับลูกค้า และเพื่อใช้ข้อมูล ข่าวสารที่ได้รับจากการติดต่อกับลูกค้าสำหรับการ
ทำการตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย  โดยจะต้องนำข้อมูลการบริการลูกค้ามาวิเคราะห์และแบ่งกลุ่มตามลักษณะ
ความต้องของลูกค้า และดำเนินการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  รวมถึงจัดทำรายงานผลการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

3. การบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันทั่วโลกต่างความสนใจใน
เรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมได้ขยายตัวอย่างมากในทุก ๆ ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานของภาครัฐ 
หรือเอกชน ล้วนให้ความสนใจ และดำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่แสดงถึงความใส่ใจ ห่วงใย ช่วยเหลือ 
และพัฒนาสังคม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งสังคมภายในองค์กร สังคมโดยรอบข้าง สังคมระดับประเทศและ
สังคมโลก โดยใช้มาตรฐาน ISO 26000 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดย ISO (the International 
Organization for Standardization) เพ่ือใช้เป็นแนวทางสำหรับองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาความรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้เกิดขึ้นกับองค์กร ดังนั้นการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จะต้อง
กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  การให้บริการขนส่งสินค้าทางถนนปฏิบัติตาม
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  และจัดทำรายงานการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

4. การจัดการบริหารงบประมาณ โดยงบประมาณ มี 2 ประเภท คือ งบประมาณระยะสั ้นและ
งบประมาณระยะยาว งบประมาณระยะสั้น (Short-term Budgets) หมายถึง งบประมาณที่มีระยะเวลาไม่
เกิน 1 ปี ส่วนงบประมาณระยะยาว (Long-term Budgets) หมายถึง งบประมาณที่มีระยะเวลาเกิน 1 ปี ขึ้น
ไปงบประมาณระยะสั้น ซึ่งในทางบัญชีบริหาร เรียกว่า งบประมาณหลัก 
 งบประมาณหลัก (Master Budget) หมายถึง งบประมาณที่จัดทำขึ้น เพื่อดูผลการดำเนินงานทั้งหมด
ของกิจการสำหรับระยะเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตท่ีไม่เกิน 1 ปี งบประมาณหลัก ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 
1 คือ งบประมาณดำเนินงาน และส่วนที่ 2 คือ งบประมาณการเงิน  โดยการจัดการบริหารงบประมาณจะต้อง
วางแผนงบประมาณตามนโยบายที่กำหนด  การควบคุมการใช้จ่ายตามแผนงบประมาณอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ  และจัดทำรายงานบริหารงบประมาณได้อย่างถูกต้องและตรวจสอบได้ 

5. การจัดการบุคลากรในการขนส่งสินค้าทางถนน เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลตั้งแต่ก่อน
การบรรจุ จนพ้นจากหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสานประโยชน์ระหว่างบุคคลและองค์การ  ภารกิจใน
การบริหารบุคคลจะประกอบด้วย การวางแผนบุคลากร การสรรหาและการคัดเลือก การบรรจุและปฐมนิเทศ  
การพัฒนาและการฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง บริหารค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ และการให้พ้นจากงาน โดยในการปฏิบัติจะต้องชี้แจงและทำความเข้าใจขั้นตอน และการพัฒนา
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บุคลากรให้กับบุคลากรในการขนส่งสินค้าทางถนนตามนโยบายที่กำหนด และจัดทำรายงานการบริหารจัดการ
บุคลากรในการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างถูกต้องครบถ้วน 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………...................................................... 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
................................................................ N/A  ………………...................................................... 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย 

2. แบบประเมินสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 

 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย 

2. แบบประเมินสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 

 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.3 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย 

2. แบบประเมินสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 

 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.4 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย 

2. แบบประเมินสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 

 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
 18.5 เครื่องมือการประเมิน 
 1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย 

2. แบบประเมินสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 

 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
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