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บทคัดยอ 

  

การพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสใหตรงกับตามความตองการของตลาดแรงงาน ตรงกับความตองการของ

สถานประกอบการ และสามารถสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจใหกับประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนอยาง

ย่ิงท่ีจะตองพัฒนาใหมีมาตรฐาน เปนท่ียอมรับดวยการรับรองท้ังในดานความรู ความชํานาญและทักษะในดาน

วิชาชีพโลจิสติกส ซ่ึงปจจุบันประเทศไทยมีมาตรฐานวิชาชีพดานโลจิสติกสอยู 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานฝมือ

แรงงานแหงชาติ กลุมอุตสาหกรรมโลจิสติกส โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และมาตรฐานอาชีพ 

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ท่ีเปรียบเสมือนเปนแมแรงในการยกระดับ

มาตรฐานบุคลากรดานโลจิสติกส ใหมีมาตรฐานท้ังในระดับประเทศและในระดับสากล สามารถเพ่ิมขีดความสามารถ

ทางการแขงขันใหกับประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงขณะนี้ท้ังสองหนวยงานก็ไดลงนามรวมมือกันในการ

จัดทํามาตรฐานใหสอดคลองตามมาตรฐานสากล เพ่ือชวยกันสรางและพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสของไทยใหมี

คุณภาพมาตรฐาน ซ่ึงสถานประกอบการ รวมถึงสถานศึกษาท่ีมีหลักสูตรดานโลจิสติกส ควรตระหนักและให

ความสําคัญตอมาตรฐานท้ัง 2 มาตรฐานนี้ เพ่ือรวมกันยกระดับบุคลากรดานโลจิสติกสของไทยใหสูงข้ึนและแขงขัน

ไดในระดับเวทีโลก 

  

คําสําคัญ: โลจิสติกส / มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ กลุมอุตสาหกรรมโลจิสติกส / มาตรฐานอาชีพ สาขา

วิชาชีพโลจิสติกส 

 

Abstract 

  

The competition in both domestic and international business. And also in the world. 

Businesses are aiming to develop their potential to be competitive and grow sustainably. Logistics 

and Supply Chain Management are important to drive business from the point of origin to the 

point of consumption. Of course, one of the most important things to accomplish is human 

resource in Logistics. In Thailand, there are two standards in Logistics profession that are National 

Skill Standard in Logistics Industry and Occupational Standards in Logistics. 

 

Keywords: Logistics / National Skill Standard in Logistics Industry / Occupational Standards in 

Logistics. 

 

 



บทนํา 

 ดวยสภาพการแขงขันทางธุรกิจท้ังในระดับประเทศและในระดับระหวางประเทศ รวมไปถึงการแขงขัน

ในระดับโลกนั้น ธุรกิจตางมีเปาหมายในการท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนเองใหสามารถแขงขันไดและเติบโตอยาง

ย่ังยืน ซ่ึงการท่ีจะทําใหธุรกิจแขงขันไดและเติบโตอยางย่ังยืนนั้น นอกจากท่ีจะตองมีสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพดี 

ตอบสนองกับความตองการและความพึงพอใจของลูกคาแลวนั้น กระบวนการจัดการของธุรกิจต้ังแตจุดเร่ิมตนไปยัง

จุดสุดทายนั้นจะตองมีประสิทธิภาพในทุกข้ันตอน กลาวคือ จะตองใหความสําคัญตอการบริหารจัดการโลจิสติกส

และหวงโซอุปทาน ซ่ึงเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางย่ิงตอการขับเคลื่อนธุรกิจใหแขงขันและเติบโตไดอยางย่ังยืน และ 

นอกจากการมีสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองตอความตองการและความพึงพอใจของลูกคาแลว สิ่งสําคัญ

อยางย่ิงประการหนึ่งท่ีจะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จจากการดําเนินงานเหลานั้นก็คือ บุคลากร หรือทรัพยากร

มนุษยท่ีปฏิบัติงานในหนาท่ีตางๆ ดวยความรูความสามารถและทักษะในวิชาชีพโดยเฉพาะในดานโลจิสติกสจึงเปน

เหมือนอาวุธท่ีทรงพลังอยางย่ิงท่ีจะทําใหองคกรธุรกิจประสบความสําเร็จ ซ่ึงในประเทศไทยนั้นมีมาตรฐานทาง

วิชาชีพสําหรับบุคลากรดานโลจิสติกส ท่ีสําคัญอยู 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ กลุม

อุตสาหกรรมโลจิสติกส โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส 

โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ซ่ึงท้ัง 2 มาตรฐาน จะชวยยกระดับ เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร

ดานโลจิสติกสใหกับท้ังสถานประกอบการ รวมไปถึงประเทศไทย ใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ กลุมอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

 สมาคมไทยโลจิสติกสและการผลิต (TLAPS) เปนสมาคมท่ีไมแสวงหากําไร อันประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิทางดานบริหารงานโลจิสติกส ซัพพลายเชน และการผลิต รวมถึงการมีความรวมมือกับสมาคมวิชาชีพ 

แหงสหรัฐอเมริกา (America Production and Inventory Control Society : APICS) เพ่ือนําองคความรูและ

ทดสอบมอบวุฒิบัตท่ีเปนสากลใหผูบริหารทางดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนของประเทศจนถึงปจจุบัน โดย 

สมาคมฯ มีความมุงม่ันอยางแนวแนในการพัฒนาบุคลากรทางดานโลจิสติกส ซัพพลายเชนและการผลิตของประเทศ

ท้ังในแนวนอน (หลายสาขาอาชีพ) และแนวตั้ง (ตั้งแตระดับปฏิบัติการ จนถึงผูบริหารระดับสูง) 

จากความมุงม่ันและเปาหมายของสมาคมฯท่ีชัดเจน ต้ังแตป พ.ศ.2554 ทางกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน ไดมอบหมายใหสมาคมฯ ดําเนินการจัดทํารางมาตรฐานฝมือแรงงานของกลุมอุตสาหกรรม 

โลจิสติกส ภายใต “พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ.2545” โดยคณะกรรมการสงเสริมการ

พัฒนาฝมือแรงงานจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ไดแตงต้ังอนุกรรมการ กําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน

แหงชาติรวม 4 สาขาอาชีพ ดังนี้ 

1. สาขาอาชีพผูควบคุมสินคาคงคลัง 

2. สาขาอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา 

3. สาขาอาชีพนักปฏิบัติการวางแผนขนสงสินคาทางถนน 

4. สาขาอาชีพผูควบคุมรถยกสินคาขนาดไมเกิน 10 ตัน 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติจาก 4 สาขาดังกลาว มีเนื้อหาและองคประกอบดังนี้ 

1. การจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานวาดวยหนาท่ีงานหลัก (Task) งานรอง (Sub Task) เกณฑการ

ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรูท่ีจําเปน (Underpinning Knowledge) รวม 4 ระดับ 

2. การกําหนดคุณสมบัติของผูเขารับการทดสอบ 

3. การกําหนดวิธีการทดสอบ ท้ังภาคความรู และภาคความสามารถ 



(สุวัฒน นวลขาว, 2558, หนา 9) 

ท้ังนี้ในปจจุบัน ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เร่ือง มาตรฐานฝมือแรงงาน

แหงชาติ ไดมีประกาศเพ่ิมเติมอีก 4 สาขาอาชีพ ไดแก 

สาขาท่ี 5 สาขานักบริการลูกคางานโลจิสติกส  

สาขาท่ี 6 สาขานักปฏิบัติการขนสงสินคาทางถนน  

สาขาท่ี 7 สาขาพนักงานบริหารงานโลจิสติกส  

สาขาท่ี 8 สาขาพนักงานจัดซ้ือและจัดหา 

โดยมีเนื้อหาและองคประกอบเชนเดียวกันกับสาขาอาชีพท้ัง 4 สาขาท่ีประกาศกอนหนานี้  

ขั้นตอนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

บุคคลท่ีจะขอเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ กลุมอุตสาหกรรมโลจิสติกส มีข้ันตอน

ดังแสดงไดดังภาพท่ี 1 

 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

(ท่ีมา : สมาคมไทยโลจิสติกสและการผลิต) 

ประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย 

1. นายจาง สามารถใชมาตรฐานฝมือแรงงานเปนเคร่ืองมือในการวัดระดับความสามารถของ

บุคลากรทําใหทราบวาลูกจางของตนเองมีความสามารถระดับใด มีขอบกพรองหรือขาดความรูและทักษะในการ

ทํางานเร่ืองใด ทําใหสามารถวางแผนพัฒนาบุคลากรในทิศทางท่ีถูกตองตามความตองการท่ีแทจริงได รวมถึงการ

พิจารณาเลื่อนตําแหนงหรือการกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานสามารถท่ีแทจริง สินคาและบริการท่ีไดมีคุณภาพ

มากขึ้นสามารถลดตนทุนในการผลิตได 

2. ลูกจาง สามารถทราบระดับความสามารถของตนโดยผายการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

และนําไปปรับปรุงขอบกพรองของตนโดยผานการฝกอบรมตางๆ เพ่ือพัฒนาทักษะฝมือใหไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด 



มีโอกาสไดปรับคาตอบแทนหรือตําแหนงใหสูงข้ึน สรางความม่ันคงในอาชีพ สําหรับผูตองการไปทํางานใน

ตางประเทศ สามารถขอและแสดงหนังสือรับรองการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานกับกรมจัดหางาน และกรมการ

กงสุล เพ่ือประกอบการขอหนังสือในการเดินทางไปทํางานในตางประเทศไทย 

3. ผูบริโภค หากนายจางใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ซ่ึงเปนแรงงานฝมือ ผูบริโภค

สามารถม่ันใจไดวาสินคาและบริการท่ีไดมีคุณภาพและความปลอดภัย 

4. ประเทศ สามารถวางแผนพัฒนาบุคลากรไดอยางเปนระบบและตอเนื่อง จัดทําหลักสูตรและเปด

ฝกอบรม เพ่ือตอบสนองความตองการของภาคธุรกิจ เพ่ือสรางแรงงานฝมือท่ีมีมาตรฐาน ตลอดจนไดรับความเชื่อม่ัน

จากบริษัทตางชาติท่ีจะเขามาลงทุนดําเนินการ (สุวัฒน นวลขาว, 2558, หนา 90) 

 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส 

 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในฐานะหนวยงานหลักท่ีมีหนาท่ีพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพอันเปนกลไกสําคัญ

ท่ีจะยกระดับความกาวหนาและอัตราผลผลิตของกําลังคนในประเทศไทย สถาบันฯไดรวมกับ กลุมอุตสาหกรรมและ

ผูมีสวนเกี่ยวของกับการระบุสมรรถนะท่ีอุตสาหกรรมตองการเพ่ือจัดทํา “มาตรฐานอาชีพ” อันหมายถึงการกําหนด

ระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพอีกท้ังยังรับรองทักษะและความเชี่ยวชาญ ของบุคคลดวยการสราง

มาตรฐานในการวัดสมรรถนะเพ่ือท่ีจะรับรอง “คุณวุฒิวิชาชีพ” ซ่ึงหมายความวาการรับรองความรูความสามารถ

และทักษะของบุคคลในการทํางานตามมาตรฐานอาชีพนั้น โดยคุณวุฒิวิชาชีพนี้จะเปนประโยชนโดยตรงตอกําลังคน

สวนใหญซ่ึงเปนผูท่ีไมมีคุณวุฒิการศึกษาระดับสูงแตมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ

(สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ม.ป.ป.) 

 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส ประกอบไปดวย 9 สาขางาน 44 อาชีพ 

100 ชั้นคุณวุฒิ  ดังสรุปไดในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส 

สาขางาน อาชีพ ชั้นคุณวุฒิ 

1.สาขางานจัดการจัดซ้ือ จัดหา จัดจาง 1.อาชีพนักจัดซ้ือ จัดหา จัดจาง ชั้น 3 – 6 

2.สาขาจัดการขนสง 2.อาชีพผูปฏิบัติการขนสงสินคาทางถนน 

3.อาชีพผูปฏิบัติการขนสงสินคาทางถนน 

4.อาชีพผูปฏิบัติการขนสงสินคาทางราง 

5.อาชีพผูปฏิบัติการขนสงสินคาทางราง 

6.อาชีพผูปฏิบัติการขนสงสินคาทางอากาศ 

7.อาชีพผูปฏิบัติการขนสงสินคาทางอากาศ 

8.อาชีพผูปฏิบัติการขนสงสินคาทางน้ํา 

9.อาชีพผูปฏิบัติการขนสงสินคาทางน้ํา 

10.อาชีพผูปฏิบัติการขนสงสินคาทางทอ 

11.อาชีพผูปฏิบัติการขนสงสินคาทางทอ 

ชั้น 1 – 4 

ชั้น 5 – 6 

ชั้น 1 – 4 

ชั้น 5 – 6 

ชั้น 1 – 4 

ชั้น 5 – 6 

ชั้น 1 – 4 

ชั้น 5 – 6 

ชั้น 1 – 4 

ชั้น 5 – 6 

3.สาขาจัดการสงออกและนําเขา 12.อาชีพเจาหนาท่ีธุรการสงออกและนําเขา 

13.อาชีพเจาหนาท่ีอาวุโสสงออกและนําเขา 

14.อาชีพผูผานพิธีการศุลกากรรับอนุญาต 

15.อาชีพผูชํานาญการศุลกากร 

ชั้น 1 

ชั้น 2 

ชั้น 3 

ชั้น 4 



สาขางาน อาชีพ ชั้นคุณวุฒิ 

4.สาขาจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ 16.อาชีพผูใหบรกิารขนสงสินนคาระหวางประเทศ ชั้น 2-7 

5.สาขาจัดการคลังสินคา สินคาคงคลังและ

กระจายสินคา 

17.อาชีพผูควบคุมสินคา 

18.อาชีพผูบริหารงานคลังสินคา 

19.อาชีพผูควบคุมสินคาคงคลัง 

20.อาชีพผูบริหารงานสินคาคงคลัง 

21.อาชีพผูควบคุมการกระจายสินคา 

22.อาชีพผูบริหารงานควบคุมงานการกระจายสินคา 

ชั้น 1-4 

ชั้น 5-7 

ชั้น 1,4 

ชั้น 5-7 

ชั้น 1,4 

ชั้น 5 

6.สาขาจัดการคลังสินคา 23.อาชีพผูควบคุมคลังสินคาอันตราย 

24.อาชีพผูบริหารคลังสินคาอันตราย 

25.อาชีพผูควบคุมไซโล 

26.อาชีพผูบริหารไซโล 

27.อาชีพผูควบคุมหองเย็น 

28.อาชีพผูบริหารหองเย็น 

ชั้น 3-4 

ชั้น 5-6 

ชั้น 3-4 

ชั้น 5-6 

ชั้น 3-4 

ชั้น 5-6 

7.สาขาจัดการขนสง 29.อาชีพปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก 10 ลอ หรือตํ่า

กวา 

30.อาชีพผูปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกพวง 

31.อาชีพผูปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกตูคอนเทน

เนอร 

32.อาชีพผูปฏิบั ติการควบคุมรถบรรทุกควบคุม

อุณหภูมิ 

33.อาชีพผูปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกวัตถุอันตราย 

ชั้น 1-2 

 

ชั้น 1-2 

ชั้น 1-2 

ชั้น 2-3 

ชั้น 2-3 

8.สาขาจัดการสงออกและนําเขา 34.อาชีพผูควบคุมพิธีการถายลําและผานแดน 

35.อาชีพผูปฏิบัติงานสินคาควบคุมการสงออกและ

นําเขา 

36.อาชีพผูบริหารการสงออกและนําเขา 

ชั้น 3-5 

ชั้น 3-4 

ชั้น 5-6 

9.สาขาจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ 37.อาชีพผูจัดการขนสงสินคาตอเนื่องหลายรูปแบบ 

38.อาชีพผูบริหารขนสงสินคาตอเนื่องหลายรูปแบบ 

39.อาชีพผูปฏิบัติตงานการกระจายสินคาระหวาง

ประเทศทางทะเล 

40.อาชีพผูปฏิบัติงานการกระจายสินคาระหวาง

ประเทศทางอากาศ 

41.อาชีพผูปฏิบัติงานการกระจายสินคาระหวาง

ประเทศทางบก 

42.อาชีพผูปฏิบัติการกระจายสินคาระหวางประเทศ 

43.อาชีพผูจัดการการกระจายสินคาระหวางประเทศ 

44.อาชีพผูบริหารการกระจายสินคาระหวางประเทศ 

ชั้น 4-5 

ชั้น 6-7 

ชั้น 2 

 

ชั้น 2 

 

ชั้น 2 

 

ชั้น 3 

ชั้น 4-5 

ชั้น 6-7 



 

ประโยชนของมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

 ผูประกอบการ นายจาง สามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีสมรรถนะตรงกับงาน สงผลใหเกิดการพัฒนาผลิตภาพ 

สมรรถนะของลูกจาง พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมในองคกร พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและบริการ บริหารองคกรได

มีประสิทธิภาพมากข้ึน ยกระดับมาตรฐานการทํางาน ลดตนทุนการผลิต ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะนําไปสูการประเมินผลงาน 

และสงเสริมฐานะการงานของลูกจาง ใชมาตรฐานอาชีพเปนฐาน Benchmarking ภายในหรือองคกรอ่ืน รวมถึงการ

กําหนดคาตอบแทนตามสมรรถนะ 

 ในสวนของหนวยงานการศึกษาและผลิตกําลังคน สามารถนําไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการ

ฝกอบรมบนพ้ืนฐานสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ พัฒนาสื่อการสอน รูปแบบการอบรม กําหนดคุณวุฒิการทาง

การศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ รวมท้ังพัฒนาระบบการประเมินใหสอดคลองกับ

สมรรถนะการทํางานจริง (วัชรพงศ วราภรณ, 2561) 

 

วิเคราะหขอแตกตางระหวางมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ กลุมอุตสาหกรรมโลจิสติกส และ

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส 

 จากขอมูลท่ีนําเสนอดังกลาว สามารถวิเคราะหขอแตกตางระหวางมาตรฐานวิชาชีพท้ัง 2 มาตรฐาน ไดดัง

ตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ขอแตกตางระหวางมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ กลุมอุตสาหกรรมโลจิสติกส และมาตรฐานอาชีพและ

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  

กลุมอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส 

1. ดําเนินการโดยสวนราชการ (กรมพัฒนาฝ มือ

แรงงาน กระทรวงแรงงาน) 

1. ดําเนินการโดยองคการมหาชน (สถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ) ภายใตการกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรี 

2. มีการกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ 2. ไมมีการกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานอาชีพ 

3. มีมาตรฐานรวม 8 สาขาอาชีพ 3. มีมาตรฐานรวม 9 สาขางาน 44 อาชีพ 

 

บทสรุป 

 จากขอมูลของมาตรฐานท้ัง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ กลุมอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

และมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส ถึงแมวาท้ัง 2 มาตรฐานจะมีขอแตกตางกันในบาง

ประเด็น แตโดยรวมแลว ท้ัง 2 มาตรฐานนั้นมีแนวคิดและจุดมุงหมายเดียวกัน นั่นก็คือ การมุงพัฒนาศักยภาพการ

ทํางานของบุคลากรดานโลจิสติกส โดยเนนในพัฒนาทักษะการทํางานอยางมืออาชีพ เพ่ิมสมรรถนะการทํางาน 

เสริมสรางความกาวหนาในอาชีพใหกับบุคลากร รวมท้ังยังเปนการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับสถาน

ประกอบการ รวมถึงเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศไทยใหแขงขันไดในระดับเวทีโลกอีกดวย และท่ี

สําคัญอยางย่ิง ในฐานะท่ีผูเขียนเปนนักวิชาการดานโลจิสติกส เปนอาจารยประจําหลักสูตรดานโลจิสติกส เห็นควร

อยางย่ิงท่ีภาคการศึกษาในฐานะเปนผูผลิตบุคลากรดานโลจิสติกส ควรนํามาตรฐานท้ัง 2 มาตรฐานนี้ มาพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพดานโลจิสติกส เพ่ือท่ีจะไดผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและทักษะการ

ปฏิบัติงานท่ีตรงกับความตองการของสถานประกอบการ และยังเปนการลดตนทุนดานการสรรหาและฝกอบรมของ

สถานประกอบการอีกทางหนึ่งดวย 
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