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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขานักควบคุมคุณภาพบริการขนส่งสินค้าทางถนน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา 39 (3) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน
พ.ศ. 2545 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริม การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2557 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกาหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชี พ ภาคบริก าร สาขานั กควบคุ ม คุ ณ ภาพบริก ารขนส่ งสิ น ค้ าทางถนน โดยความเห็ น ชอบ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขานักควบคุมคุณ ภาพบริการขนส่งสินค้า
ทางถนน หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบและติดตามผู้ปฏิบัติงานในสายงานขนส่ง
การประเมิ น คุ ณ ภาพกระบวนการขนส่ ง การปรั บ ปรุ ง งานและสร้ า งนวั ต กรรมองค์ ค วามรู้ ใหม่
และการบริหารจัดการ
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขานักควบคุมคุณภาพบริการขนส่งสินค้าทางถนน
แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๒ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบขั้น ตอน
การปฏิบั ติงาน การตรวจสอบเครื่องมื อ การตรวจสอบผู้ป ฏิบั ติงานในสายงานขนส่ง การติด ตาม
การทางานระหว่างปฏิบัตกิ ารขนส่ง การรับรองคุณภาพการขนส่งในแต่ละกระบวนการ และการรับรองคุณภาพ
กระบวนการขนส่งเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
๒.๒ ระดับ ๓ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการปรับปรุงพัฒนางาน
ให้ ไ ด้ ม าตรฐานการสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใหม่ แ ละนวั ต กรรม การวางแผนงาน การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์
การบริหารงบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง
ข้อ ๓ ข้ อ ก าหนดทางวิ ช าการมาตรฐานฝี มื อ ที่ ใ ช้ เป็ น เกณฑ์ วั ด ความรู้ ความเข้ า ใจ
ความสามารถ และทัศนคติในการทางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพภาคบริการ สาขานักควบคุม
คุณภาพบริการขนส่งสินค้าทางถนน ให้เป็น ดังนี้
3.1 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๑.1 ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
3.1.1.1 การตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๑) กระบวนการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(๒) ระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงาน
(๓) ขั้นตอนการทางานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
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(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

ข้อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง
การสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น
เอกสารควบคุ ม คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ งานตามคู่ มื อ

การปฏิบัติงาน
(๘) คู่มือการปฏิบัติงาน
(9) รายละเอียดของการประกันภัย
3.1.1.2 การตรวจสอบเครื่องมือ
(๑) การจัดการระบบขนส่ง
(๒) อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบและควบคุมระบบขนส่ง
(๓) เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบและควบคุมระบบขนส่ง
(๔) ศัพท์เทคนิคเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง
(๕) วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
(๖) การบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
(๗) วิธีการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์
๓.1.1.3 การตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานในสายงานขนส่ง
(๑) วิธีการตรวจสอบความพร้อมสภาวะทางกายภาพ
(๒) วิธีการตรวจสอบแอลกอฮอล์และสารเสพติด
(3) วิธีการตรวจสอบความพร้อมสภาวะทางอารมณ์
3.1.1.๔ การติดตามการทางานระหว่างปฏิบัติการขนส่ง
(1) วิ ธี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี แ ละอุ ป กรณ์ การติ ด ตาม
การทางานระหว่างปฏิบัติการขนส่ง
(๒) ขั้ น ตอนการควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านตามคู่ มื อ
การปฏิบัติงาน
(๓)
(4)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

ข้อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ความปลอดภัยและความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
วิธีการวิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
วิธีการตรวจสอบความพร้อมสภาวะทางกายภาพ
วิธีการตรวจสอบแอลกอฮอล์และสารเสพติด
วิธีการตรวจสอบความพร้อมสภาวะทางอารมณ์
การจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
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(๑๐) หมายเลขโทรศั พ ท์ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน
(๑๑) ประเภทของพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ
3.1.1.๕ การรับรองคุณภาพการขนส่งในแต่ละกระบวนการ
(๑) มาตรฐานคุ ณ ภาพบริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า ตามคู่ มื อ
การปฏิบัติงาน
(๒) ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา
(๔) กระบวนการแก้ไขปัญหา
(5) วิธีการเขียนรายงาน
3.1.1.๖ การรับรองคุณภาพกระบวนการเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
(๑) มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งสินค้า
(๒) ข้อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(๓) วิธีการประเมินความพึงพอใจ
(๔) การวิเคราะห์และแปรผล
(๕) วิธีการจัดทารายงานความพึงพอใจ
(6) การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
๓.1.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
3.1.2.๑ ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๑) สื่อสารกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ
การขนส่งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น
(๒) ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงาน
(๓) ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนการท างานที่ ก าหนดในคู่ มื อ
การปฏิบัติงาน
(๔) ตรวจสอบความถูก ต้ องและครบถ้วนของเอกสาร
ควบคุมคุณภาพ
(๕) แนะนาและสอนวิธีการจัดการเอกสารให้กับพนักงาน
ขับรถและผู้เกี่ยวข้อง
3.1.2.๒ ตรวจสอบเครื่องมือ
(๑) ใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบและควบคุมระบบขนส่ง
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(๒) ใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบและควบคุ ม
ระบบขนส่ง
(๓) ใช้งานระบบและควบคุมการบันทึกข้อมูลคุณภาพให้
ครบถ้วน
(๔) บ่ ง ชี้ แ ละสอบกลั บ ของการท างานของอุ ป กรณ์
และเทคโนโลยี
(๕) บันทึกข้อมูลการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์
(๖) แนะน าวิ ธี ก ารลงบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การตรวจสอบ
ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสายงานขนส่ง
๓.1.2.3 ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานในสายงานขนส่ง
(๑) ตรวจสอบความพร้อมสภาวะทางกายภาพ
(๒) ตรวจสอบแอลกอฮอล์และสารเสพติด
(๓) ตรวจสอบความพร้อมสภาวะทางอารมณ์
(๔) แนะน าวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งให้ กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในสายงานขนส่ง
(๕) สื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานในสายงานขนส่งได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ
3.1.2.๔ ติดตามการทางานระหว่างปฏิบัติการขนส่ง
(๑) ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์การติดตาม
(๒) ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการควบคุมการปฏิบั ติงาน
ที่กาหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน
(๓) ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการทางาน
(4) วิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
(5) แนะน าวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสายขนส่ง
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

ตรวจสอบความพร้อมสภาวะทางกายภาพ
ตรวจสอบแอลกอฮอล์และสารเสพติด
ตรวจสอบความพร้อมสภาวะทางอารมณ์
แนะน าวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งให้ กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน

ในสายงานขนส่ง
(๑๐) สื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานในสายงานขนส่งได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ
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(๑๑) ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
(๑๒) แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
(๑๓) บันทึกพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ
3.1.2.5 รับรองคุณภาพการขนส่งในแต่ละกระบวนการ
(๑) วิเคราะห์คุณภาพการขนส่งในแต่ละกระบวนการ
(๒) รับรองคุณภาพการขนส่งในแต่ละกระบวนการ
(๓) วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหา
(๔) จัดทารายงานการประเมินคุณภาพการขนส่งได้อย่าง
เป็นระบบ
3.1.2.6 รับรองคุณภาพกระบวนการเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
(๑) ประเมิ น และรั บ รองคุ ณ ภาพบริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า
เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
(๒) ออกแบบประเมินความพึงพอใจ
(๓) วิเคราะห์และแปรผลที่ได้จากการสอบถามความพึงพอใจ
(๔) จัดทารายงานความพึงพอใจ
๓.1.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะและจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์
มีความเป็นผู้นา ตรงต่อเวลา รักการเรียนรู้ และมีบุคลิกภาพที่ดี
3.2 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.2.1 ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ข้อ ๓.๑.1 และมีความรู้
ความเข้าใจ ในเรื่องต่อไปนี้
3.2.1.1 การปรับปรุงพัฒนางานให้ได้มาตรฐาน
(๑) องค์ ค วามรู้เกี่ ย วกั บ กระบวนการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
การขนส่งทั้งกระบวนการ
(๒) เทคนิคในการปรับปรุงพัฒนางาน
3.2.1.๒ การสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม
(๑) วิธีการคิดเชิงสังเคราะห์
(๒) วิธีการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
(๓) วิธีการคิดเชิงบูรณาการ
(๔) วิธีการคิดเชิงอนาคต

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๒๑ ง
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(๕) วิธีการคิดเชิงเปรียบเทียบ
(๖) วิธีการคิดเชิงมโนทัศน์
(๗) วิธีการคิดเชิงสร้างสรรค์
(๘) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
(๙) วิธีการวางแผนการทดลอง
(๑๐) วิธีการออกแบบกระบวนการใหม่/นวัตกรรม
(๑๑) ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
(๑๒) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3.2.1.3 การวางแผนงาน
(๑) วิธีการวิเคราะห์ด้านธุรกิจ
(๒) Gap Analysis
(3) วิธีการประเมินสถานการณ์
(๔) วิธีการเขียนแผนดาเนินงานและการบริหารความเสี่ยง
3.2.1.๔ การพัฒนาทุนมนุษย์
(๑) ความรู้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(๒) ความรู้ในกระบวนการทางานทั้งหมด
(๓) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
(4) ความรู้ในกระบวนการทางานทั้งหมด
(๕) วิธีการวิเคราะห์สมรรถนะ
(๖) วิธีการวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะ
(๗) วิธีการจัดทาแผนการพัฒนารายบุคคล
(๘) วิธีการพัฒนาพนักงานตามรายสมรรถนะ
3.2.1.๕ การบริหารงบประมาณ
(๑) วิธีการจัดทาแผนงบประมาณ
(๒) ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ
(๓) วิธีการตรวจสอบแผนงบประมาณ
3.2.1.๖ การบริหารความเสี่ยง
(๑) ประเภทของความเสี่ยง
(๒) วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
(๓) วิธีการจัดทารายงานความเสี่ยง
(๔) วิธีการจัดทาแผนความเสี่ยง
(๕) วิธีการแก้ไขปัญหา และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
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(๖) วิธีการบริหารความเสี่ยง
(๗) วิธีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนของแผนความเสี่ยง
(๘) วิธีการประเมินผลกระทบที่ได้จากความเสี่ยง
(๙) วิธีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนของแผนความเสี่ยง
(๑๐) วิธีการเขียนรายงานการประเมินผล
๓.2.2 ค ว าม ส าม าร ถ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ข อ บ เข ต ค ว าม ส าม าร ถ
ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ข้อ ๓.1.2 และ
มีความสามารถในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.2.2.๑ ปรับปรุงพัฒนางานให้ได้มาตรฐาน
(๑) ตรวจสอบความถูกต้อง
(๒) วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
(๓) สร้างทางเลือกในการตัดสินใจ
(๔) ปรับปรุงและพัฒนางาน
3.2.2.๒ สร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม
(๑) คิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
(2) บูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
(๓) สังเคราะห์เชิงระบบ
(๔) ออกแบบนวัตกรรม
3.2.2.๓ วางแผนงาน
(๑) วิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต
(๒) นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในจัดทาแผนดาเนินงาน
(๓) จัดทาแผนดาเนินงาน
3.2.2.๔ พัฒนาทุนมนุษย์
(๑) จัดทารายละเอียดของลักษณะงาน
(๒) วิเคราะห์สมรรถนะของพนักงาน
(๓) วิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะของพนักงาน
(๔) จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
3.2.2.๕ บริหารงบประมาณ
(๑) จัดทาแผนงบประมาณ
(๒) ปรับแผนงบประมาณ
(๓) ตรวจสอบแผนงบประมาณ
(๔) ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงบประมาณ
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3.2.2.๖ บริหารความเสี่ยง
(๑) วิเคราะห์ ประเมิน และรายงานความเสี่ยง
(๒) จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
(๓) แก้ไขปัญหาและบริหารความเสี่ยง
(๔) ปฏิบัติงานตามขั้นตอนของแผนบริหารความเสี่ยง
(๕) ประเมิ น วิ เคราะห์ และแปรผลการด าเนิ น งาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
(6) จัดทารายงานการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
๓.2.3 ทั ศ น ค ติ ป ระ ก อ บ ด้ ว ย มี ระ เบี ย บ วิ นั ย มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ
และจรรยาบรรณในการปฏิ บั ติ งานอย่างถู กต้ อ งและปลอดภั ย มีค วามซื่อ สัต ย์ มี ค วามรับ ผิ ด ชอบ
ต่อหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความเป็นผู้นา ตรงต่อเวลา รักการเรียนรู้ และมีบุคลิกภาพที่ดี
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
จรินทร์ จักกะพาก
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

