
 

                                                                

โครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ 

และคุณวุฒิวิชาชีพของระบบ COLD CHAIN 

นําเสนอโดย 

คุณพจมาน ภาษวัธน 

ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนกาํลังคน กลุมสาขาอาชีพโลจสิติกสและซพัพลายเชน 

วัน 30 สิงหาคม 2561   

 ณ  หองไนล 4  ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 



หลักการและเหตุผล 
 การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนเปน 

พ้ืนฐานสําคัญที่จะนําประเทศไทยไปสู THAILAND 4.0*  

 เนนการเพ่ิมมูลคา (Value Added) ของกิจกรรมโลจิสติกสใหกับสินคา
และบริการ ดวย Technology และ Innovation มุงสู Logistics 4.0  

 สอดคลองกับ  

 1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) 

 2) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย 5 ป 
(พ.ศ.2560 -2564) และ 20  ป (พ.ศ. 2561 - 2579) ในยุทธศาสตรที่ 1 เรื่อง
การพัฒนาเพ่ิมมูลคาระบบหวงโซอุปทาน และยุทธศาสตรที่ 3 เรื่องการพัฒนา
บุคลากรดานโลจิสติกสใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 



                                          •Thailand 1.0  ดินดํานํ้าชุมอุมเศรษฐกิจไทย 

•Thailand 2.0 Made in Thailand  

   ไทยทําไทยใชเศรษฐกิจไทยกาวหนา 

•Thailand 3.0  ผลิตภัณฑไทยกาวไกลสงขายทั่วทิศ 

•Thailand 4.0  Smart City, Farmer, Driver 

             Smart Thais/ Smart คนไทย 

        พัฒนาเศรษฐกิจไทยใหเรืองรองดวยสมองคนไทย 
 

Thailand 4.0 



วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาผูประกอบวิชาชีพโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
ใหไดมาตรฐานระดับประเทศ ระดับASEAN และระดับโลก 

ตั้งแตระดับ 
ปฏิบัติงาน --- หัวหนางาน ---ผูจัดการ/ผูบริหารและ

เจาของกิจการ  
ภายใตกรอบคุณวุฒิแหงชาติ 

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพทางอาชีวศึกษา --- 
อุดมศึกษา 

และสถาบันวิชาชีพตางๆ 



กรอบยุทธศาสตร 
 Logistics & Supply Chain เปนการบริหารกิจกรรมสนบัสนุน

เพื่อความมีประสิทธิภาพของผูประกอบการตลอดโซอุปทาน 
(Supply Chain) ซึ่งโดยความจริงแลวตองเริ่มจากอุปสงค 
(Demand)  

 ความรวมมือและความมีประสิทธิภาพของทุกภาคสวนจึงมี
ความสําคัญตอความมีประสทิธิภาพของโซอุปทานองครวม  
(The Whole Supply Chain) ตามทฤษฎี 8 Rights  

Right Product   Right Quantity  Right Quality     Right Place    
  Right Time    Right Customer    Right Price   Right Document 



การพัฒนาทั้งระบบ 

กําหนด 
สาขาอาชีพ 

(พัฒนาสู 
THAILAND 4.0) 

ทบทวน 
มาตรฐาน

อาชีพ 

ทบทวนและ
พัฒนา

หลักสูตรการ
เรียน 

การสอน 

กําหนด
ครุภัณฑที่
จําเปน 

พัฒนา
ครูผูสอน 

ประกัน
คุณภาพ 

กําหนดกรอบ
เงินเดือนให
เปนไปตาม
สมรรถนะที่

รับรอง  

ประชารัฐ            +              ทวิภาค ี                +            สหกิจศึกษา 



สาขาอาชีพท่ีขอความเห็นชอบ 

2 นักจัดการโลจิสติกส 
เพื่อสินคาเกษตร                   
(Cold Chain) 

นักวางแผนอุปสงค  
(Demand 
Planner)  

พนักงานควบคุม
ยานพาหนะมอือาชีพ 

(Smart Driver) 

3 1 

ระยะเรงดวน ระยะกลาง ระยะยาว 
1-12 เดือน/1-2 ป 2 – 5 ป 5 - 7 ป 



กรอบการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการขบัเคลือ่นพฒันาและการผลติกําลงัคน 



IMPORT EXPORT 

 COLD CHAIN AGRICULTURAL S/C MODEL 



By: Pochaman Pasawat 

R&D Service Manufacturing Distribution Marketing Customer satisfaction 

Demand Information Flow 

Value Chain 
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การทบทวนมาตรฐานอาชพีและคุณวุฒิวิชาชพีที่เก่ียวของกับ                                

สาขาอาชีพโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (กพร.) มาตรฐานอาชีพ (สคช.) 
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ที่มา: กรอบคุณวุฒิแหงชาติ National Qualifications Framework (Thailand NQF)  2018 

แนวทางการเชื่อมโยง/เทียบเคียงสูกรอบคณุวุฒิแหงชาติ 



นักโลจิสติกสมืออาชีพดานสินคาเกษตรที่ตองควบคมุอุณหภูมิ (Cold Chain) 

 ชวยชี้จุดที่โลจิสติกสจะเขาไปชวยเพิ่มมูลคาและลดความสูญเสียจาก
การเคลื่อนยาย การขนสงผลิตภัณฑต้ังแตตนนํ้าไป -> กลางนํ้า –> 
ปลายนํ้า รวมถึงการสงออก  

 เร่ิมต้ังแตจากพนักงานระดับปฏิบัติงานซึ่งเปนการตอยอดหลักสูตร
จากที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา  สคช. และกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
รวมทั้งสถาบันวิชาชีพดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน มีหลักสูตรอยู
แลว  

 แนวทางที่จะทําใหระบบโลจิสติกสไดมาตรฐานสากลเปนสิ่งที่ควร
ผลักดันเปนอยางยิ่งเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มในสินคาและบริการ 

เหตุผล 



นักโลจิสติกสมืออาชีพดานสินคาเกษตรที่ตองควบคมุอุณหภูมิ (Cold Chain) 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

 เพ่ิมรายไดใหเกษตรกรไทยไมวาจะเปนชาวนาหรือชาวไร ชาวสวน และ

ลดความสูญเสียจากการเคลื่อนยายจัดเก็บ 

 เพ่ิมความสามารถในการแขงขัน ความนาเชื่อถือ และมีการตอบสนองที่

รวดเร็วตอตลาด สรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขันในตางประเทศ 

 เกิดมูลคาเพ่ิมในสินคาและบริการ  

 รายไดของประเทศที่เพ่ิมมูลคาขึ้นจากการสงออกผลิตภัณฑทางการ

เกษตร ซ่ึงมีโอกาสขยายความสําเร็จของโครงการไปพัฒนากําลังคนเพ่ือ

สนับสนุนโครงการมหานครผลไมโลกดวย 



นักโลจิสติกสมืออาชีพดานสินคาเกษตรที่ตองควบคมุอุณหภูมิ (Cold Chain) 

 

 นักเรียน นักศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(ระดบั ปวช. และระดับ ปวส.) 

 นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

(ทล.บ.) 

 นิสิต/นักศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

 เกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart 

Farmer) 

 ผูสนใจ ที่ปฏิบัติงานอยูใน

อุตสาหกรรม 

โลจิสติกสดานการเกษตร 

 

กลุมเปาหมาย ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 จํานวน นักจัดการโลจสิตกิสเพือ่

สินคาเกษตร (Cold Chain) มี

จํานวนเพิ่มมากขึ้น 

 เพิ่มความสามารถในการแขงขัน 

ความนาเชื่อถือ และมีการตอบสนอง

ที่รวดเร็วตอตลาด สรางความ

ไดเปรียบเหนือคูแขงขันใน

ตางประเทศ 

 

 



 สคช. มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ

วิชาชีพ สาขาวิชาชีพ เกษตรกรรม 

สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกจิ  

 สคช. จัดทํามาตรฐานอาชีพและ

คุณวุฒิวิชาชีพ โลจิสติกสระยะที่ 3 

(นักบริหาร supply chain, นัก

วางแผนกลยุทธ supply chain) 

 กพร. จัดทํามาตรฐานฝมือแรงงาน 

นักวางแผนอุปสงคและอุปทาน 

มาตรฐานอาชีพ หลักสูตรในปจจุบัน 

 หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส พ.ศ. 2557 

 หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร พ.ศ. 2557 

 หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเกษตร
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2557 

 หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการโลจสิตกิส 
ในระดับอุดมศึกษา 
 

นักโลจิสติกสมืออาชีพดานสินคาเกษตรที่ตองควบคมุอุณหภูมิ (Cold Chain) 



นักโลจิสติกสมืออาชีพดานสินคาเกษตรที่ตองควบคมุอุณหภูมิ (Cold Chain) 

สาขาอาชีพนักโลจิสติกสมืออาชีพดานสินคาเกษตรท่ีตองควบคุม

อุณหภูมิ (Cold Chain) ท่ีจะนําเสนอเพื่อขอรับฟงความคิดเห็น

ในวันอังคารท่ี 11 กันยายน  2561 เวลา 08.00-13.30 น. ณ 

หองแซฟไฟร ชั้น 2  โรงแรมเซ็นจูรี่พารค กรุงเทพมหานคร ไดแก 

1. เกษตรกรยุคใหม (ระดับ 3) 

2. ผูปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกควบคุมอุณหภมูิ (ระดับ 3) 

3. ผูปฏิบัติการควบคุมคลงัสินคาควบคุมอุณหภูมิ (ระดับ 4) 
 

 





คุณพจมาน ภาษวัธน 

ประธานชมรมวิชาชพีซัพพลายเชนและโลจิสติกสไทย   

M/B: 081-808-1533  

E-mail address: pochamanp@yahoo.com  

ชมรมวิชาชีพซัพพลายเชนและโลจิสติกสไทย 
(TSCMP-Thailand Supply Chain Management Professionals ) 

  

mailto:pochamanp@yahoo.com
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