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รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมดีเดน 

(The Prime Minister’s Small and Medium Industry Award) 

ประจําป พ.ศ. 2563 

สาขาการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม 

 (Innovative Technology Management) 

โดย กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

นิยาม 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ภาคการผลิต) ท่ีมีการประยุกตใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการ

กระบวนการผลิต/บริหารจัดการองคกร/วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ/นวัตกรรมอ่ืนๆ  อาทิ การแพทยสําหรับกลุมผูดูแลสุขภาพ 

หรือสงเสริมการออกกําลังกาย เครื่องจักรอัตโนมัติ แขนกล เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมการจัดการท่ีทันสมัย ผลิตภัณฑหรือ

นวัตกรรมท่ีแตกตางและทันสมัย หรือนวัตกรรมใหมอ่ืนๆ     ทําใหเกิดความโดดเดนและแตกตาง อยางมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน รวมท้ังมีการคิดคนและพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหมจากภายใน

องคกร โดยสามารถนําไปประยุกตสรางผลเปนท่ีประจักษในการปรับปรุงกระบวนการผลิต การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ

ท่ีแตกตางหรือนวัตกรรมใหมท่ีตอบสนองลูกคา หรือการจัดการองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หัวขอการประเมิน 

หัวขอ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1. ดานการนําเทคโนโลยี/
นวัตกรรมมาประยุกตใชใน
กระบวนการผลิต (200 คะแนน) 

มีการนําเทคโนโลยี/นวัตกรรม มาประยกุตใชในกระบวนการผลิต  50 

*มีการกาํหนดตัวชีว้ัดและผลเชิงประจักษจริง  50 
มีระบบตรวจสอบติดตามหรือประเมินผล (Monitoring) การผลิต 
ไดอยางเปนรูปธรรม อยางเปนปจจุบัน 

50 
 

มีการประยกุตใชระบบหรือเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ที่เหมาะสม อาทิ Kaizen Lean TPS TPM KSS เปนตน 

50 
 

2. ดานความสามารถในการ
บริหารจัดการขององคกร  
(200 คะแนน) 

มีการนําระบบ Digital ประยุกตใชในการบริหารจัดการองคกร
อาทิ Database Software IoT Data Analytic เปนตน 

100 

*มีการกาํหนดตัวชีว้ัดและผลเชิงประจักษจริง 100 
3. ดานการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีภายในองคกร  
(200 คะแนน) 

มีแผนงานและการพัฒนาบุคลากรดานนวัตกรรม/เทคโนโลยีใน
การบริหารจัดการอยางตอเนื่อง อาทิ Small group activity 
หรือ กิจกรรมวิจยัและพัฒนา เพื่อใหเกดิการปรับปรุงและพัฒนา
นวัตกรรม/เทคโนโลยี อยางตอเนื่อง (Innovation/Technology 
Continuous Improvement) 

100 
 

*มีการกาํหนดตัวชีว้ัดและผลเชิงประจักษจริง 100 

4. ดานผลการดําเนินการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีของ
องคกร (400 คะแนน) 

มีการคิดคนและพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีใหมจากภายใน
องคกร และสามารถนาํไปประยกุตสรางผลเปนที่ประจักษในการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต/ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ/การ
จัดการองคกรได 

10๐ 

มีการประเมินความคุมคาจากนวัตกรรม/เทคโนโลยีที่ได
ประยุกตใช ทั้งในกระบวนการผลิต การบริหารจัดการองคกร 
และ/หรือผลิตภัณฑนวัตกรรม 

100 
 

การพัฒนาการจัดการดวยนวัตกรรม/เทคโนโลยีใหม หรือ
ผลิตภัณฑนวัตกรรม สงผลประโยชนตอองคกร ประเทศชาติ 
สังคม และชุมชน 

100 

การพัฒนาและเติบโตของบริษัทฯ จากนวัตกรรม/เทคโนโลยีใหม
ที่ไดพัฒนาคิดคนขึ้น 

100 

รวม 1,000 

หมายเหต ุ -  * เมื่อเทียบกับปฐาน กอนประยกุตใชนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการกระบวนการผลิต 

 



เกณฑคะแนนการคัดเลือก 
การคัดเลือก เกณฑคะแนน ผลลัพธ 
1. รอบแรก : พิจารณา 
1.1 ใบสมัคร  
1.2 เอกสาร Checklist  
1.3 เอกสารนําเสนอ (Presentation) 

ไดคะแนนแตละหมวดไมนอยกวารอยละ 
60 (ผลคะแนนรวมไมนอยกวา 600 
คะแนน) 

ผานการคัดเลือก รอบแรก : การ
นําเสนอ (Presentation) 
(ผานเขาไปคัดเลือกรอบสอง) 

2. รอบสอง : การตรวจประเมิน ณ 
สถานประกอบการ 

ไดคะแนนแตละหมวดไมนอยกวารอยละ 
80 (ผลคะแนนรวมไมนอยกวา 800
คะแนน) 

ผานการคัดเลือก รอบสอง : การตรวจ
ประเมินสถานประกอบการ 
(ไดรับรางวัล) 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

ขอกําหนด และคุณสมบัติท่ัวไป 

1. ผูสมัครสามารถเขารับการคัดเลอืกรางวัลอุตสาหกรรมดีเดนมากกวา 1 ประเภท และมีสิทธิใหไดรับรางวัลทุกประเภทท่ี

สมัคร เมื่อมีผลคะแนนการประเมินผานเกณฑท่ีกําหนด 

2. ผูไดรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดนของกระทรวงอุตสาหกรรมมาแลว สามารถสมัครเขารับการคัดเลือกไดเฉพาะในประเภท

ท่ียังไมเคยไดรับรางวัล  ยกเวนไดรับรางวัลประเภทน้ันมาแลว เกินกวา 3 ป (นับตั้งแตเดือน พ.ศ. 2559)  สามารถสมัคร

เขารับการคัดเลือกประเภทเดิมไดอีก 

3. ในการพิจารณาคัดเลือกอาจจะมีการพิจารณาแยกขนาด และจัดกลุมของอุตสาหกรรมตามความเหมาะสม 

4. สถานประกอบการไมไดกระทําผิดกฎหมายใดๆ ของประเทศ  และไมไดตกเปนขาวในทางเสื่อมเสีย  ไมเคยถูกรองเรียน 

หรือเคยถูกรองเรียนโดยเรื่องรองเรียนมีมูลเหตุจากโรงงาน แตยุติแลวเปนเวลา 3 ป ข้ึนไป และไมเกิดอุบัติเหตุถึงข้ัน

เสียชีวิตในระยะ 3 ป ยอนหลัง   

5. สถานประกอบการท่ีไดรับการคัดเลือก จะยินดีใหความรวมมือเปนวิทยากร หรือใหเยี่ยมชมกิจการ เพ่ือเผยแพรสิ่งท่ี

กิจการไดดําเนินการเปนโรงงานตัวอยางใหแกกิจการ อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประเภทกิจการผลิตสินคา ท่ีมีจํานวนการจางงานไมเกิน 200 คน หรือมีมูลคา

สินทรัพยถาวรสุทธิซึ่งไมรวมท่ีดินไมเกิน 200 ลานบาท 
2. เปนกิจการท่ีดําเนินการผลิตมาแลว อยางนอย 3 ป  
3. ไดการรับรองมาตรฐานสากลในการดําเนินงาน อาทิ ISO9001 ISO14001 TS16949 GMP HACCP HALAL ISO22000 

SEDEX เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการตรวจประเมิน 
1. ตรวจสอบเอกสารโดยทีมเลขานุการคณะทํางานฯ 

หากเอกสารการสมัครและคุณสมบัติเบ้ืองตนไมผาน จะแจงใหเจาของกิจการทราบ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
คณะทํางานฯ 

2. การพิจารณาเอกสารสมัครรอบแรกโดยคณะทํางานคัดเลือก 
สถานประกอบการตองยื่นเอกสาร Checklist และเอกสารนําเสนอ (Presentation) สอดคลองตามเกณฑการ

ประเมินคัดเลือกฯ ณ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และภายหลังการปดรับสมัคร คณะทํางานคัดเลือก
จะพิจารณาเอกสารนําเสนอของสถานประกอบการ ตามเกณฑการคัดเลือกท้ัง 4 ดาน (โดยอาจเชิญสถานประกอบการมา
นําเสนอ ณ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ไมเกิน 30 นาทีตอกิจการ หรือตามท่ีคณะทํางานฯ พิจารณาเห็นสมควร) โดยเกณฑการ
ผานการคัดเลือก ไมนอยกวารอยละ 60 (ผลคะแนน ไมนอยกวา 600 คะแนน) 

3. ขั้นตอนการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ 
คณะทํางานคัดเลือกสถานประกอบการจะเขาตรวจเยี่ยมสถานประกอบการท่ีผานการพิจารณารอบแรก เพ่ือ

สัมภาษณผูบริหารของสถานประกอบการ เยี่ยมชมการดําเนินงาน และสัมภาษณพนักงาน ระยะเวลาตรวจเยี่ยม 1 วันตอ
สถานประกอบการ หรือตามท่ีคณะทํางานฯ พิจารณาเห็นสมควร โดยสถานประกอบการตองนําเสนอผลงานตามเกณฑการ
คัดเลือกท้ัง 4 ดาน ในรูปเอกสาร Checklist และเอกสารนําเสนอ (Presentation) ของสถานประกอบการ พรอมแสดง
หลักฐานท่ีเก่ียวของประกอบการพิจารณาของคณะทํางาน โดยสถานประกอบการตองผานเกณฑคะแนนการพิจารณาตรวจ
ประเมิน ไมนอยกวารอยละ 80  (ผลคะแนน ไมนอยกวา 800 คะแนน) 

 
ตารางแสดงขั้นตอนการตรวจประเมิน* 
ขั้นตอนท่ี รายละเอียดกิจกรรม เวลาท่ีใชโดยประมาณ (นาที) 
1 คณะทํางานและเลขานุการฯ แนะนําคณะทํางานตรวจประเมิน 10 
2 สัมภาษณผูบริหารสถานประกอบการ และพนักงาน 30 
3 นําเสนอตามเกณฑการตรวจ ท้ัง 4 ดาน 60 
4 คณะทํางานเยี่ยมชมสถานประกอบการ 90 
5 ถาม-ตอบ ประเด็นขอสงสัยตางๆ 30 

รวมเวลา 220 
* กําหนดการอาจปรับเปลีย่นไดตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผัง (Flow Chart) กระบวนการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมดีเดน  

ประจําป พ.ศ. 2563  

สาขาการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม 

 (Innovative Technology Management) 

 

 

 

 

 

ถูกตองตามเกณฑการคัดเลือก 

ผาน (คะแนนไมนอยกวา 60%) 

ผาน (คะแนนไมนอยกวา 80%) 
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