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เกณฑ์การประเมินคัดเลือกอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น  
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ประเภทบริหารธุรกิจสู่สากล (Global SME) 
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก แบ่งออกเป็น 6 หมวด คะแนนรวม 1,000 คะแนน  
มีรายละเอียดดังนี้ 

หมวดที่ 1 บทบาทผู้บริหารและความเป็นผู้น า (Leadership) ต่อการบริหารธุรกิจ 
สู่สากล 

100 คะแนน 

หมวดที่ 2 การวางแผนการด าเนินธุรกิจ (Business Plan) 100 คะแนน 
หมวดที่ 3 การบริหารงานคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากล  

(Quality and Product  Management) 
200 คะแนน 

หมวดที่ 4 การบริหารต้นทุนและการบริหารส่งมอบ  
(Cost and Delivery Management) 

100 คะแนน 

หมวดที่ 5 การบริหารการตลาดและการขาย (Marketing Management) ใน 
ระดับสากล 

300 คะแนน 

หมวดที่ 6 ผลการด าเนินกิจการ (Business Result) 200 คะแนน 
คะแนนรวม 1,000 คะแนน 

 
หมวดที่ 1 บทบาทผู้บริหารและความเป็นผู้น า (Leadership) 100 คะแนน 
 ต่อการบริหารธุรกิจสู่สากล 

1.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และนโยบายทางธุรกิจเพ่ือน าองค์กรไปสู่ระดับสากล ตั้งแต่
ผลิตภัณฑ์ สถานประกอบกร การบริหารจัดการ ไปจนถึงบุคลากรในองค์กร 

1.2 ผู้บริหารสื่อสารและมอบหมายนโยบายทางธุรกิจภายในสถานประกอบการให้
สามารถเข้าถึงบุคลากรในองค์กรอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 

1.3 ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาธุรกิจไปสู่สากลที่เป็นรูปธรรม 
1.4 ผู้บริหารมีนโยบายการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในระดับสากล 
1.5 ผู้บริหารมีการจัดการองค์กรและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 

หมวดที่ 2 การวางแผนการด าเนินธุรกิจสู่สากล (Business Plan)    100 คะแนน 
2.1 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจและจัดท าแผนกลยุทธ์ธุรกิจที่ชัดเจน 
2.2 มีการวางแผนการจัดการทรัพยากรและแผนการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความสามารถ

ในการแข่งขันขององค์กรในระดับสากล 
2.3 มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

หมวดที่ 3 การบริหารงานคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากล 200 คะแนน 
 (Quality and Product Management)     

3.1 มีการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นระบบ ตั้งแต่การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ การ
บริหารทรัพยากรการผลิต เพ่ือให้สามารถผลิตและจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพได้ทัน
ระยะเวลาส่งมอบ 

 

http://202.143.168.214/uttvc/Web%20based%20Instruction%202550/delivery.html
http://202.143.168.214/uttvc/Web%20based%20Instruction%202550/delivery.html


 
 

3.2 มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการ
ผลิต ไปจนถึงกระบวนการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า  

3.3 มีการศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดต่างประเทศ  

3.4 มีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ต่างประเทศ  

3.5 ได้รับการรับรองรองมาตรฐานการบริหารจัดการ มาตรฐานการผลิตหรือมาตรฐาน
สินค้าหรือมาตรฐานอ่ืนๆ ทีเ่หมาะสม ในระดับสากล เช่น ISO9000 GMP HACCP 
เป็นต้น 

3.6 ได้รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ หรือเครื่องหมายส่งเสริมสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ 

หมวดที่ 4 การบริหารต้นทุนและการบริหารส่งมอบ 100 คะแนน 
  (Cost and Delivery Management)  

4.1 มีเก็บข้อมูลและบรหิารการส่งมอบของผลิตภัณฑ์ของธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
4.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และบริหารโครงสร้างต้นทุนผลิตภัณฑ์ 
4.3 มีการน าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การส่งมอบและลดต้นทุน 
หมวดที่ 5 การบริหารการตลาดและการขาย (Marketing Management) ในระดับสากล 300 คะแนน 

5.1 มีการศึกษา วิจัยตลาด และวิเคราะห์สภาวะการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์กร รวมถึง 
 จัดท าส่วนผสมทางการตลาด และวงจรชีวิตของสินค้า 
5.2 มีแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการด้านตลาดและการขาย ทั้งในและต่างประเทศ 
5.3 มีการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดหลัก เช่น ยอดขาย ส่วนแบ่งตลาดและจ านวนลูกค้า 
5.4 มีบุคลากรที่มีความสามารถและมีจ านวนเพียงพอรองรับการบริหารการตลาดและ

การขาย 
5.5 มีอัตราการเติบโตของยอดขายในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
5.6 มีการสร้างภาพลักษณ์ และตราสินค้า สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่วางไว้ 
5.7 มีการเก็บข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลลูกค้า ส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า และ

ปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
5.8 มีการน าเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการบริหารการตลาดและการขายอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

หมวดที่ 6 ผลการด าเนินกิจการ (Business Result) 200 คะแนน 
6.1 มีผลการประกอบการโดยรวมเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้  
6.2 มีกระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนและการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในสินค้าและ

บริการของลูกค้า 
6.3 มีการน าหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส มาใช้ในการบริหารองค์กร ทั้งหลักนิติธรรม 

คุณธรรมต่อลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจการ 
6.4 มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไม่บิดเบือนตราสินค้าและชื่อบริษัท ไม่ลอกเลียนแบบสินค้า

หรือบริการของผู้อ่ืน รวมถึงการโฆษณาท่ีท าให้เกิดความเข้าใจผิด 



 
 

6.5 มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งศาสนา ศีลธรรม ประเพณี
วัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น เช่น มีการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามข้อเท็จจริง มีการ
จ้างแรงงานและจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมาย 

6.6 มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางสังคมและมีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

ข้อก าหนดและคุณสมบัติทั่วไป 

1. เป็นกิจการที่มใีบอนุญาตประกอบการจากภาครัฐ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  
 - ตามทะเบียนโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
 - ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ที่มีประทานบัตร หรือใบอนุญาตแต่งแร่ 
 - ตามทะเบียนผู้ผลิต จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  

- ตามทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 - หรือใบอนุญาตประกอบการจากภาครัฐอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. ผู้สมัครสามารถเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นมากกว่า 1 ประเภท และมีสิทธิให้ ได้รับ
รางวัลทุกประเภทที่สมัคร เมื่อมีผลคะแนนการประเมินผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ผู้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นของกระทรวงอุตสาหกรรมมาแล้ว สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้
เฉพาะในประเภทที่ยังไม่เคยได้รับรางวัล  ยกเว้นได้รับรางวัลประเภทนั้นมาแล้ว เกินกว่า 3 ปี 
(นับตั้งแตว่ันที่ .............. เดือน ............ 2560) สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเภทเดิมได้อีก 

3. ในการพิจารณาคัดเลือกอาจจะมีการพิจารณาแยกขนาด และจัดกลุ่มของอุตสาหกรรมตามความ
เหมาะสม 

4. สถานประกอบการไม่ได้กระท าผิดกฎหมายใดๆ ของประเทศ  และไม่ได้ตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสีย ไม่
เคยถูกร้องเรียน หรือเคยถูกร้องเรียนโดยเรื่องร้องเรียนมีมูลเหตุจากสถานประกอบการ แต่ยุติแล้วเป็น
เวลา 3 ปี ขึ้นไป และไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตในระยะ 3 ปี ย้อนหลัง (นับตั้งแต่วันที่ .............. 
เดือน ............ 2560) 

5. สถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก จะยินดีให้ความร่วมมือเป็นวิทยากร หรือให้เยี่ยมชมกิจการ 
เพ่ือเผยแพร่สิ่งที่กิจการได้ด าเนินการเป็นสถานประกอบการตัวอย่างให้แก่กิจการอ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 200 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวร

สุทธิซึ่งไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือเป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  

2. สถานประกอบการต้องมีหุ้นส่วนคนไทยไม่น้อยกว่า 50% และจะต้องมีผู้บริหารคนไทยอยู่ด้วย  
3. เป็นสถานประกอบการที่มีการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ ด าเนินกิจการส่งออกและมียอดการ

ส่งออกต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2560-2562) 
 
 
 



 
 

ขั้นตอนการตรวจประเมินสถานประกอบการ 
1. ตรวจสอบเอกสารและคัดกรองโดยทีมเลขานุการคณะท างานฯ 

หากเอกสารการสมัครและคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ผ่าน จะแจ้งให้เจ้าของกิจการทราบ หลังจากเสร็จสิ้น    
การประชุมคณะท างาน 

2. การพิจารณาเอกสารสมัครรอบแรกโดยคณะท างานคัดเลือก 
สถานประกอบการต้องยื่นเอกสาร (Checklist) และเอกสารน าเสนอ (Presentation) สอดคล้องตาม

เกณฑ์การประเมินคัดเลือกฯ ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และภายหลังการปิดรับ
สมัคร คณะท างานคัดเลือกจะพิจารณาเอกสารน าเสนอของสถานประกอบการ ตามเกณฑ์การคัดเลือกทั้ง 6 
ด้าน (โดยอาจเชิญสถานประกอบการมาน าเสนอ ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ไม่เกิน 45 นาทีต่อกิจการ โดยมี
ระยะเวลาในการน าเสนอ 30 นาที และตอบค าถาม 15 นาที หรือตามที่คณะท างานฯ พิจารณาเห็นสมควร) 
โดยสถานประกอบการต้องผ่านเกณฑ์คะแนนการพิจารณาตรวจประเมินรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (ผล
คะแนนรวม ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน) 

3. ขั้นตอนการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ 
คณะท างานคัดเลือกสถานประกอบการจะเข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่ผ่านการพิจารณารอบ

แรก เพ่ือสัมภาษณ์ผู้บริหารของสถานประกอบการ เยี่ยมชมการด าเนินงาน และสัมภาษณ์พนักงาน ระยะเวลา
ตรวจเยี่ยม 1 วัน ต่อสถานประกอบการ หรือตามที่คณะท างานฯ พิจารณาเห็นสมควร โดยสถานประกอบการ
ต้องน าเสนอผลงานตามเกณฑ์การคัดเลือกทั้ง 6 ด้าน ในรูปเอกสาร Checklist และ Presentation ของสถาน
ประกอบการ พร้อมแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาของคณะท างาน โดยสถานประกอบการ
ต้องผ่านเกณฑ์คะแนนการพิจารณาตรวจประเมินรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  (ผลคะแนนรวม ไม่น้อยกว่า 
800 คะแนน) 
ตารางแสดงขั้นตอนการตรวจประเมิน 
ขั้นตอนที่ รายละเอียดกิจกรรม เวลาที่ใช้โดยประมาณ (นาที) 

1 คณะท างานและเลขานุการฯ แนะน าคณะท างานตรวจ
ประเมิน 

10 

2 สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานประกอบการ 30 
3 น าเสนอตามเกณฑ์การตรวจประเมิน 60 
4 คณะท างานเยี่ยมชมสถานประกอบการ 60 
5 ถาม-ตอบ ประเด็นข้อสงสัยต่างๆ 40 

รวมเวลา 200 
 

หมายเหตุ – 1) ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
      2) การพิจารณาตัดสินของคณะท างานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

ประเภทการบริหารธุรกิจสู่สากล (Global SME Award) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถูกต้องตามเกณฑ์การคัดเลือก 

ผ่าน (คะแนนไมน่้อยกว่า 60%) 

ผ่าน (คะแนนไมน่้อยกว่า 80%) 


