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ประมวลรายวิชา 

    ภาษาไทย การเตรียมพร้อมเพ่ืออาชีพการขนส่งสินค้าทางถนน ตามคุณวุฒิ

วิชาชีพสาขาโลจิสติกส์ 

    ภาษาอังกฤษ Career Preparation for Road Freight Transport 

(Professional Qualification in Logistics) 

ข้อมูลผู้รับผิดชอบรายวิชา (หลัก) 
   ช่ือ-นามสกุล ดร. สรพล  บูรณกูล 
   ต าแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
   เบอร์ตดิต่อ / email  081-936-0710 /sorapol.bu@spu.ac.th 
   มหาวิทยาลัย/สถาบันของผูร้ับผดิชอบรายวิชา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
   ภาควิชา / คณะ ของผู้รับผิดชอบรายวิชา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

รายวิชาจัดอยู่ในกลุ่ม  รายวิชาความรู้ด้าน Modern ICT (เช่น  Big data, 
IoT, Programming, ฯลฯ) 

 รายวิชาความรู้ด้าน Logistic 

 รายวิชาความรู้ด้าน ยานยนต์ 
 รายวิชาความรู้ด้าน อาหารไทย 
 รายวิชาความรู้ด้าน การจัดการท่องเที่ยว 
 รายวิชาเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนยุคใหม่ 
 รายวิชา ภาษาและความรู้วัฒนธรรม 
 รายวิชาในคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณ วุฒิวิชาชีพ 
http://tpqi-net.tpqi.go.th/tpqi_sa/  สาขาวิชาชีพ โลจิ
สติกส์   สาขางานจัดการขนส่ง  อาชีพผู้ปฏิบัติงาน และ
ผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน  
ระดับคุณวุฒิ 1-6 
 รายวิชาที่เป็นศาสตร์ใหม่ หรือ ศาสตร์บูรณาการ ที่เป็น

ที่ต้องการของสังคมและตลาดงานของประเทศ 
 รายวิชาในกลุ่มอื่น ๆ ที่เป็นที่ต้องการของสังคม (เช่น 

การแพทย์ สุขภาพ  

http://tpqi-net.tpqi.go.th/tpqi_sa/
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จิตวิทยาการใช้ชีวิต ฯลฯ) หรือสอดคล้องนโยบายภาครัฐ 

หรือทิศทางของประเทศ 

เหตุผล ความจ าเป็น ที่ควรสนับสนุนการพัฒนารายวิชานี้เป็นรายวิชาในระบบ Thai MOOC  

            เนื่องจากบุคลากรในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางถนน อาทิ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ทั่วไป พนักงานขับรถ ผู้ขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ พนักงานประจ ารถ เจ้าหน้าที่ท าเอกสารขั้นต้น พนักงานขนถ่ายสินค้า 

พนักงานตรวจนับและตรวจสอบสินค้า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ taller clerk พนักงานควบคุมขนส่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

วางแผนขนส่ง  เจ้าหน้าที่วางแผนขนส่ง  หัวหน้าควบคุมงาน ผู้จัดการ รวมทั้งระดับบริหาร ถือเป็นฟันเฟืองส าคัญใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หากมีการยกระดับวิชาชีพ โดยการเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ   จะส่งผลให้

ผู้ปฏิบัติงานและสถานประกอบการใช้มาตรฐานแต่ละระดับชั้นไปพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานและสถาน

ประกอบการสามารถก าหนดความก้าวหน้าในวิชาชีพได้  

            ซึ่งองค์ความรู้ในแต่ละระดับในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์   สาขางานจัดการขนส่ง  อาชีพผู้ปฏิบัติงาน และ

ผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ระดับคุณวุฒิ 1-6 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ยังมิได้มีการน ามา

รวบรวมไว้ในสื่อการเรียนการสอนในระบบการศึกษาแบบเปิดที่บุคลากรในกลุ่มอาชีพดังกล่าวสามารถศึกษาได้ด้วย

ตนเองทุกที่ ทุกเวลา  และสามารถประเมินตนเองในเชิงทฤษฎีก่อนจะไปทดสอบกับหน่วยทดสอบและองค์กรรับรอง

วิชาชีพในระดับต่างๆ  

            ดว้ยเหตุผลดังกล่าวรายวิชา การจัดการขนส่งสินค้าทางถนน ตามคุณวุฒิวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์  ควรได้รับ

การสนับสนุน พัฒนารายวิชานี้เป็นรายวิชาในระบบ Thai MOOC   

ค าอธิบายรายวิชา (น าเสนอรายละเอยีดเนื้อหาของรายวิชาอย่างย่อ) 

ศึกษาถึงสมรรถนะที่จ าเป็นในการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน  การส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทาง

ถนน  การปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน  การควบคุมการขนส่งสินค้าทางถนน  การก าหนดกระบวนการปฏิบัติงาน

ตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายการขนส่งสินค้าทางถนน  การด าเนินการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง

สินค้าทางถนน การออกแบบการขนส่งสินค้าทางถนน และการวางแผนการขนส่งสินค้าทางถนน  

ในกรอบของคุณวุฒิวิชาชีพ สาขางานจัดการขนส่ง  อาชีพผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน  

ดังระดับคุณวุฒิ 1-6 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
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วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม (เขียนเป็น Behavioral objectives ตาม Bloom’s taxonomy หลักๆ ไม่เกิน 5 ข้อ) 

   LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะส าคัญของสมรรถนะท่ีจ าเป็นในงานขนส่งสินค้าทางถนนที่เกี่ยวกับการรับ

สินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน  ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน  ปฏิบัติการขนส่งสินค้า  การควบคุม

การขนส่งสินค้า  ก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายการขนส่งสินค้าทางถนน   

การด าเนินการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน  การออกแบบการขนส่งสินค้าทางถนน  การ

วางแผนการขนส่งสินค้าทางถนน  การจัดการทั่วไปเกี่ยวกับในการขนส่งสินค้าทางถนน 

   LO2 : ผู้เรียนสามารถจ าแนกวิธีการของสมรรถนะที่จ าเป็นในงานขนส่งสินค้าทางถนนที่เกี่ยวกับการรับสินค้าจาก

การขนส่งสินค้าทางถนน  ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน  ปฏิบัติการขนส่งสินค้า  การควบคุมการขนส่ง

สินค้า  ก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายการขนส่งสินค้าทางถนน  การด าเนินการ

แก้ไขเม่ือเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน  การออกแบบการขนส่งสินค้าทางถนน  การวางแผนการขนส่ง

สินค้าทางถนน  การจัดการทั่วไปเกี่ยวกับในการขนส่งสินค้าทางถนน 

จ านวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์ (ชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์ หมายถึง จ านวนระยะเวลาที่ผู้เรียนใช้ในการเรียนจนจบ

รายวิชา /ก าหนดให้ 1 รายวิชามีเนื้อหาไม่มากกว่า 12 ชั่วโมงการเรียนรู้ และสัปดาห์เรียนไม่มากกว่า 6 สัปดาห์) 

   จ านวนชัว่โมงการเรียนรู้ทั้งหมด     10 ชั่วโมงการเรียนรู้ 

   จ านวนชัว่โมงการเรียนรู้ต่อสัปดาห์ 2-3     ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์ 

ภาษาที่ใช้ในการสอนผ่านระบบออนไลน์ 

    ภาษาไทย                  ภาษาอังกฤษ              ภาษาอ่ืน ๆ (ระบุ)  .............................................. 

ระดับของเนื้อหารายวิชา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    ประถมศึกษา   มัธยมต้น   มัธยมปลาย     ปริญญาตรี     ปริญญาโท    ปริญญาเอก      

  วิชาชีพ (ระบุ)  สาขาวิชาชีพ โลจิสติกส์   สาขางานจัดการขนส่ง  อาชีพผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารงานขนส่ง

สินค้าทางถนน ระดับคุณวุฒิ 1-6 

   เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา (ระบุ) รายวิชา การจัดการการขนส่งทางบก  ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการ

จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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11. ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา 

     เบื้องต้น                  ขั้นกลาง                       ขั้นสูง 

12. กลุ่มผู้เรียนเป้าหมายของรายวิชา 

    ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน  

 นักศึกษารายวิชาการจัดการการขนส่งทางบก ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป  

 พนักงานขับรถ  

 ผู้ขับรถบรรทุกขนาดใหญ่  

 พนักงานประจ ารถ  

 เจ้าหน้าที่ท าเอกสารขั้นต้น  

 พนักงานขนถ่ายสินค้า  

 พนักงานตรวจนับและตรวจสอบสินค้า  

 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ taller clerk  

 พนักงานควบคุมขนส่ง  

 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วางแผนขนส่ง   

 เจ้าหน้าที่วางแผนขนส่ง   

 หัวหน้าควบคุมงาน ผู้จัดการ รวมทั้งระดับบริหาร  

 ผู้สนใจทั่วไป  
   ประมาณการจ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย  ปีละ 1,000 คน  

การน าผลการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

         สามารถน าไปนับเป็นหน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพ ....................................................... ........... 

       เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตรปกติ รายวิชาการจัดการการขนส่งทางบก ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

         เรียนเพ่ือเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ   สาขาวิชาชีพ โลจิสติกส ์  สาขางานจัดการขนส่ง  อาชีพ

ผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ระดับคุณวุฒิ 1-6 

       เรียนเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ส่วนบุคคล        
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           อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

 

ความรู้พื้นฐานที่ผู้สนใจเรียนวิชานี้ต้องมีมาก่อน (หากมี) 

ไม่มี 

กิจกรรมในรายวิชา การวัดและประเมินผล  / เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อรับใบประกาศนียบัตร 

1) ตกลงรับเงื่อนไขรายวิชา (Course Agreement)       5 คะแนน 

2) กิจกรรมประเมินตนเอง (Checklist)                     5 คะแนน 

3) แบบทดสอบหลังชั่วโมงเรียนรู้ (Post-Test)             30 คะแนน 

4) แบบทดสอบประมวลความรู้รายวิชา (Comprehensive Quiz)  30 คะแนน 

5) แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam)                                 30 คะแนน 

ผู้เรียนต้องมีคะแนนสอบรวมทั้งหมด 70% ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์เพ่ือรับใบประกาศนียบัตรในระบบได้ 

 


