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เกณฑ์การประเมินคัดเลือกอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Creative SME) 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก แบ่งออกเป็น 4 หมวด คะแนนรวม 1,000 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 
หมวดที่ 1 บทบาทผู้บริหารและภาวะผู้น าอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Policy) 240 คะแนน 

หมวดที่ 2 
การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการพัฒนา ออกแบบ และการผลิต
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (People) 

240 คะแนน 

หมวดที่ 3 การบริหารการผลิตผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Process) 300 คะแนน 
หมวดที่ 4 ผลการประกอบการอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Performance) 220 คะแนน 

คะแนนรวม 1,000 คะแนน 
 

หมวดที่ 1   บทบาทผู้บริหารและภาวะผู้น าอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Policy)  240 คะแนน 
1.1  การก้าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายการด้าเนินธุรกิจที่ให้ความส้าคัญกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 
1.2  การสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและเป้าหมายการด้าเนินธุรกิจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์สู่การปฏิบัติ 
1.3  การสนับสนุนและสร้างปัจจัยเอื อที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์  

หมวดที่ 2   การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการพัฒนา ออกแบบ และการผลิตผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์     
               (People)  240 คะแนน 

2.1  การวางผังองค์กรที่สอดรับนโยบายส่งเสริมการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 
2.2  การพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
2.3  การจัดการองค์ความรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

หมวดที่ 3   การบริหารการผลิตผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Process)   300 คะแนน 
3.1  การวางแผนการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์  
3.2  กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ 
3.3  ความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 
3.4  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ และเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการพัฒนาออกแบบและ
ผลิตผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 
3.5 การส้ารวจความต้องการและประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค ์
 
 

หมวดที่ 4   ผลการประกอบการอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์    220 คะแนน 

4.1  อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์  
4.2  การรับรองผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ขององค์กร 
4.3  การวางแผนงานและเป้าหมายการขยายตลาดของสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 
 



เกณฑ์คะแนนการคัดเลือก 

การคัดเลือก เกณฑ์คะแนน ผลลัพธ์ 
1. รอบแรก : การน้าเสนอ
ผลงาน  

ได้คะแนนแต่ละหมวด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 (ผลคะแนนรวมไม่น้อย
กว่า 600 คะแนน) 

ผ่านการคัดเลือก รอบแรก :                     
การน้าเสนอผลงาน                               
(ผ่านเข้าไปคัดเลือกรอบสอง) 

2. รอบสอง : การตรวจ
ประเมิน ณ สถาน
ประกอบการ 

ไดค้ะแนนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  (ผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 
800 คะแนน) 

ผ่านการคัดเลือก รอบสอง : การตรวจ
ประเมิน ณ สถานประกอบการ   
(ได้รับรางวัลฯ) 

 

ผลการพิจารณา 

1. สถานประกอบการที่ได้คะแนนรวมตั งแต่ 800 คะแนนขึ นไป จะได้รับพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่นประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Creative SME) 

2. สถานประกอบการที่ได้คะแนนรวมตั งแต่ 750 คะแนนแต่ไม่ถึง 800 คะแนน จะได้รับรางวัลชมเชย 

3. สถานประกอบการที่ได้คะแนนรวมต่้ากว่า 750 คะแนน จะไม่ผ่านการคัดเลือก  

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

ข้อก าหนดและคุณสมบัติทั่วไป 

1. เป็นกิจการที่มีใบอนุญาตประกอบการจากภาครัฐ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี  
- ตามทะเบียนโรงงานพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

- ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ที่มีประทานบัตร หรือใบอนุญาตแต่งแร่ 
- ตามทะเบียนผู้ผลิตจากส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

- ตามทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
- หรือใบอนุญาตประกอบการจากภาครัฐอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ผู้สมัครสามารถเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นมากกว่า 1 ประเภท และมีสิทธิให้ได้รับรางวัล 
ทุกประเภทที่สมัคร เมื่อมีผลคะแนนการประเมินผ่านเกณฑ์ท่ีก้าหนด 

3. ผู้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นของกระทรวงอุตสาหกรรมมาแล้ว สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เฉพาะ
ในประเภทที่ยังไม่เคยได้รับรางวัล  ยกเว้นได้รับรางวัลประเภทนั นมาแล้ว เกินกว่ า 3 ปี สามารถสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกประเภทเดิมได้อีก 

4. ในการพิจารณาคัดเลือกอาจจะมีการพิจารณาแยกขนาด และจัดกลุ่มของอุตสาหกรรมตามความเหมาะสม 

5. สถานประกอบการไม่ได้กระท้าผิดกฎหมายใดๆ ของประเทศไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ได้ตก
เป็นข่าวในทางเสื่อมเสีย  ไม่เคยถูกร้องเรียน หรือเคยถูกร้องเรียนโดยเรื่องร้องเรียนมีมูลเหตุจากโรงงาน  
แต่ยุติแล้วเป็นเวลา 3 ปี ขึ นไป และไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั นเสียชีวิตในระยะ 3 ปี ย้อนหลัง  

6. สถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก จะยินดีให้ความร่วมมือเป็นวิทยากร หรือให้เยี่ยมชมกิจการ           
เพ่ือเผยแพร่สิ่งที่กิจการได้ด้าเนินการเป็นโรงงานตัวอย่างให้แก่กิจการ อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

7. สถานประกอบการต้องมีสัดส่วนการลงทุนผู้ถือหุ้นคนไทย ไม่ต่้ากว่า 50 % 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเภทกิจการผลิตสินค้า ที่มีจ้านวนการจ้างงานไม่เกิน  200 คน  

หรือมรีายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี และเป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนถูกต้อง  



2. มีความโดดเด่นด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 

ขั้นตอนการตรวจประเมินสถานประกอบการ 
1. การรับสมัคร 

ผู้ประกอบการยื่นใบสมัคร รายงาน และเอกสารการน้าเสนอผลการด้าเนินงานของสถานประกอบการ 
และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาคัดเลือก 
2. การตรวจสอบคุณสมบัติ 

เลขานุการคณะท้างาน ฯ ตรวจสอบคุณสมบัติเบื องต้นของสถานประกอบการ หากเอกสารการสมัครและ
คุณสมบัติเบื องต้นไม่ผ่าน จะแจ้งให้เจ้าของกิจการทราบ หลังจากเสร็จสิ นการประชุมคณะท้างาน 
3. การคัดเลือกรอบแรก 

สถานประกอบการที่ผ่านการตรวจเอกสารและคุณสมบัติเบื องต้น ต้องน้าเสนอรายละเอียดผลการ
ด้าเนินงานด้านการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ขององค์กรและตัวอย่างผลงานตามเกณฑ์การประเมิน
คัดเลือกฯ ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายหลังการปิดรับสมัคร โดยใช้เวลาน้าเสนอ 60 นาที และตอบค้าถาม 
30 นาท ีตามเกณฑ์การคัดเลือก ในรูปเอกสาร PowerPoint Presentation 
4. การคัดเลือกรอบสอง : การตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ 

คณะท้างานคัดเลือกสถานประกอบการจะเข้าตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกรอบ
แรก โดยผลงานตามข้อ 2 เพ่ือสัมภาษณ์ผู้บริหารของสถานประกอบการ เยี่ยมชมการด้าเนินงาน และสัมภาษณ์
พนักงาน โดยสถานประกอบการต้องน้าเสนอผลการด้าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์ (Creative SME) ในรูปเอกสาร Presentation ของสถานประกอบ พร้อมแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบการพิจารณาคัดเลือก โดยสถานประกอบการต้องผ่านเกณฑ์คะแนนการพิจารณาตรวจประเมินรวม ไม่
น้อยกว่า 800 คะแนน 

 
 

ตารางแสดงขั้นตอนการตรวจประเมิน 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดกิจกรรม เวลาที่ใช้โดยประมาณ (นาที) 
1 คณะท้างานและเลขานุการฯ แนะน้าคณะท้างานตรวจ

ประเมิน 

 

10 

2 สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานประกอบการ 30 
3 น้าเสนอตามเกณฑ์การตรวจประเมิน 60 
4 คณะท้างานเยี่ยมชมสถานประกอบการ 60 
5 คณะท้างานสัมภาษณ์พนักงาน โดยไม่รวมผู้บริหารและผู้ที่

ไม่เก่ียวข้อง 

 

30 

6 ถาม-ตอบ ประเด็นข้อสงสัยต่างๆ 30 
รวมเวลา 220 

 

หมายเหตุ – 1) ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
      2) การพิจารณาตัดสินของคณะท างานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

  



  



แผนผัง (Flow Chart) กระบวนการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น                    
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Creative SME) 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยื่นเอกสารการสมัคร 

ตรวจสอบคุณสมบัติ 
และเอกสารการสมัคร 

 

ผู้สมัครน้าเสนอผลงาน 

ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ 

น้าเสนอคณะกรรมการจัดงาน 
รางวัลอุตสาหกรรม 

พิจารณาตัดสิน 

ประกาศผลการพิจารณา 

ไมถ่กูต้อง 

 

 

ผู้สมัคร 
ถกูต้อง 

ถกูต้องครบถ้วน 

ไมผ่า่น 

(คะแนนน้อยกวา่ 60 คะแนน) 

 

ผา่น (คะแนนไมน้่อยกวา่ 60 คะแนน) 

 

ไมผ่า่น 

ผา่น 


