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หลักเกณฑ์การประเมินคัดเลือกอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเดน่  
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ประเภทการบริหารธุรกิจสู่สากล (Global SME) 
 

 

เกณฑ์ส าหรับ SME ภาคการผลิตและมีการส่งออก 
เกณฑ์ส าหรับ SME ภาคการค้า/บริการ 

ที่มีการส่งออก 
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก แบ่งออกเป็น 6 หมวด  
คะแนนรวม 1,000 คะแนน  

มีรายละเอียดดงันี้ 
 

หมวดที ่1 
บทบาทผู้บริหารและความเป็นผู้น า 
(Leadership) ต่อการบรหิารธุรกิจสูส่ากล 

100 
คะแนน 

 

หมวดที ่2 
การวางแผนการด าเนินธุรกิจ (Business 
Plan) 

100 
คะแนน 

 
หมวดที ่3 

การบริหารงานคุณภาพและพัฒนาผลติภัณฑ์
สู่สากล (Quality and Product 
Management) 

 

200 
คะแนน 

 

หมวดที ่4 
การบริหารต้นทุนและการบรหิารส่งมอบ  
(Cost and Delivery Management) 

100 
คะแนน 

 

หมวดที ่5 
การบริหารการตลาดและการขาย (Marketing 
Management) ในระดับสากล 

300 
คะแนน 

 

หมวดที ่6 
 

ผลการด าเนินกิจการ (Business Result) 
200 

คะแนน 
 

คะแนนรวม 
1,000 
คะแนน 

 

หมวดที ่1 บทบาทผู้บริหารและความเป็นผู้น า (Leadership)  
             ต่อการบริหารธุรกิจสู่สากล 100 คะแนน 

1.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และนโยบายทางธุรกิจเพื่อน าองค์กรไปสู่
ระดับสากล ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ การบริหาร
จัดการ ไปจนถึงบุคลากรในองค์กร 

1.2 ผู้บริหารสื่อสารและมอบหมายนโยบายทางธุรกิจภายใน 
สถานประกอบการให้สามารถเข้าถึงบุคลากรในองค์กร 
อย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 

1.3 ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาธุรกิจไปสู่
สากลที่เป็นรูปธรรม 

1.4 ผู้บริหารมีนโยบายการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มี 
ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 

1.5 ผู้บริหารมกีารจัดโครงสร้างองค์กรและก าหนดหน้าที ่
ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 

หมวดที ่2 การวางแผนการด าเนินธุรกิจ (Business Plan) 100 คะแนน 
2.1 มกีารวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจและจดัท าแผนกลยุทธ์ธุรกจิ

ที่ชัดเจน 
2.2 มกีารวางแผนการจัดการทรัพยากรและแผนการพัฒนา

บุคลากรให้เกิดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 
ในระดับสากล 

2.3 มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการด าเนินธุรกจิ
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 

 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก แบ่งออกเป็น 6 หมวด  

คะแนนรวม 1,000 คะแนน  
มีรายละเอียดดงันี้ 

 

หมวดที ่1 
บทบาทผู้บริหารและความเป็นผู้น า 
(Leadership) ต่อการบรหิารธุรกิจสูส่ากล 

100 
คะแนน 

 

หมวดที ่2 
การวางแผนการด าเนินธุรกิจ (Business 
Plan) 

100 
คะแนน 

 
หมวดที ่3 

การบริหารการตลาดและการส่งออก 
(Marketing Management and 
Exporting) 

 

200 
คะแนน 

 

หมวดที ่4 
การบริหารงานคุณภาพและผลติภัณฑส์ู่สากล 
(Quality and Product Management) 

200 
คะแนน 

 

หมวดที ่5 
การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistic 
Management) 

100 
คะแนน 

 

หมวดที ่6 
 

ผลการด าเนินกิจการ (Business Result) 
300 

คะแนน 
 

คะแนนรวม 
1,000 
คะแนน 

 

หมวดที ่1 บทบาทผู้บริหารและความเป็นผู้น า (Leadership)  
             ต่อการบริหารธุรกิจสู่สากล 100 คะแนน 

1.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และนโยบายทางธุรกิจเพื่อน าองค์กรไปสู่
ระดับสากล ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ การบริหาร
จัดการ ไปจนถึงบุคลากรในองค์กร 

1.2 ผู้บริหารสื่อสารและมอบหมายนโยบายทางธุรกิจภายใน 
สถานประกอบการให้สามารถเข้าถึงบุคลากรในองค์กร 
อย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 

1.3 ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาธุรกิจไปสู่
สากลที่เป็นรูปธรรม 

1.4 ผู้บริหารมีนโยบายการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มี 
ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 

1.5 ผู้บริหารมกีารจัดโครงสร้างองค์กรและก าหนดหน้าที ่
ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 

หมวดที ่2 การวางแผนการด าเนินธุรกิจ (Business Plan) 100 คะแนน 
2.1 มีการก าหนดผู้ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจ 

และมีการจัดท าแผนธุรกิจที่ชัดเจน 
2.2    มีการวางแผนการจัดการให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน

ขององค์กรในระดับสากล 
2.3 มีการก าหนดกลยุทธ์การส่งออก (ระยะสั้น-กลาง-ยาว) โดยมี

การก าหนดตลาดต่างประเทศเป้าหมายหรือก าหนดมูลค่า
การส่งออกที่แน่นอน 

2.4    มีแผนการรับมือส าหรับการปรับตัวด้านการส่งออกภายใต้
สภาวการณ์ที่ไม่ปกติต่างๆ ที่ชัดเจน 

2.5 มีแผนการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา เพื่อวิเคราะห ์
กลยุทธแ์ละแผนการด าเนินธุรกจิอยา่งต่อเนื่อง 

http://202.143.168.214/uttvc/Web%20based%20Instruction%202550/delivery.html
http://202.143.168.214/uttvc/Web%20based%20Instruction%202550/delivery.html
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เกณฑ์ส าหรับ SME ภาคการผลิตและมีการส่งออก 
เกณฑ์ส าหรับ SME ภาคการค้า/บริการ 

ที่มีการส่งออก 
 

หมวดที ่3 การบริหารงานคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากล  
             (Quality and Product Management) 200 คะแนน 

3.1 มีการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นระบบ ตั้งแต่การวางแผนการ
สั่งซ้ือวัตถุดิบ การบริหารทรัพยากรการผลิต เพื่อให้สามารถ
ผลิตและจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพได้ทันระยะเวลาส่งมอบ 

3.2 มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตั้งแต่
วัตถุดิบ กระบวนการผลิต ไปจนถึงกระบวนการส่งมอบสินค้า
ให้กับลูกค้า  

3.3 มีการศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดต่างประเทศ  

3.4 มีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหส้อดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาดต่างประเทศ  

3.5 ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจดัการ มาตรฐาน 
การผลิต หรือมาตรฐานสินค้าหรือมาตรฐานอื่นๆ ทีเ่หมาะสม 
ในระดับสากล เช่น ISO9000 GMP HACCP เป็นต้น 

3.6 ได้รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ หรือเครื่องหมายส่งเสริม
สนับสนุนจากองค์กรต่างๆ 

หมวดที ่4 การบริหารต้นทุนและการบรหิารส่งมอบ (Cost and Delivery  
             Management) 100 คะแนน 

4.1 มกีารเก็บข้อมูลและบริหารการส่งมอบผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

4.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และบริหารโครงสร้าง
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ 

4.3 มีการน าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหาร
จัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบและลดต้นทุน 

หมวดที ่5 การบริหารการตลาดและการขาย (Marketing Management)   
              ในระดับสากล 300 คะแนน 

5.1 มกีารศึกษา วิจยัตลาด และวิเคราะห์สภาวะการเปลี่ยนแปลง
ภายนอกองค์กร รวมถึงจัดท าส่วนผสมทางการตลาด และ
วงจรชีวิตของสินค้า 

5.2 มแีผนกลยุทธ ์และแผนปฏิบัตกิารด้านตลาดและการขาย  
ทั้งในและต่างประเทศ 

5.3 มกีารติดตามประเมินผลตัวชี้วัดหลัก เช่น ยอดขาย  
ส่วนแบ่งตลาดและจ านวนลกูค้า 

5.4 มีบุคลากรที่มีความสามารถและมีจ านวนเพียงพอรองรับ 
การบริหารการตลาดและการขาย 

5.5 มีอัตราการเติบโตของยอดขายในตลาดต่างประเทศ 
อย่างต่อเนื่อง 

5.6 มีการสร้างภาพลกัษณ์ และตราสินค้า สอดคล้องกับ 
กลยุทธ์ทางการตลาดที่วางไว ้

5.7 มีการเก็บข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลลูกค้า ส ารวจความ 
พึงพอใจของลูกค้า และปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า 

5.8 มีการน าเทคโนโลย ีนวัตกรรม มาใช้ในการบริหารการตลาด
และการขายอย่างมีประสิทธิภาพ 

หมวดที ่6 ผลการด าเนินกิจการ (Business Result) 200 คะแนน 
6.1 มผีลการประกอบการโดยรวมเป็นไปตามแผนและเป้าหมาย 

ที่องค์กรก าหนดไว้  
6.2 มีกระบวนการแก้ไขขอ้ร้องเรียนและการตอบสนองต่อ 

ข้อร้องเรียนในสินค้าและบริการของลูกค้า 

 

หมวดที ่3 การบริหารการตลาดและการส่งออก  
             (Marketing Management and Exporting) 200 คะแนน 

3.1 มีการศึกษาและจัดท าข้อมูลวจิัยด้านการตลาด กฎหมายและ
เง่ือนไขการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ  และ
วิเคราะห์สภาวะการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์กรเพื่อ
น ามาใช้วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 

3.2 มีการก าหนดเป้าหมาย มูลค่าการส่งออก และแผนงานด้านการ
ส่งออกทั้งปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตที่ชัดเจน รวมถึงมีการ
ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงตัวชี้วัดอย่างสม่ าเสมอ  

3.3 มีระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ รวมถึงมี
จ านวนบุคลากรที่เพียงพอในการรองรับการบริหารการตลาด
และการขาย  

3.4 มีการสร้างภาพลกัษณ์ สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาด 
ที่วางไว ้

3.5 มีการเก็บข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลลูกค้า ส ารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้า และปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

3.6    มีการน าเทคโนโลย ีนวัตกรรม มาใช้ในการบริหารการตลาด
และการขายอย่างมีประสิทธิภาพ 

หมวดที ่4 การบริหารงานคุณภาพและผลติภัณฑส์ู่สากล  
              (Quality and Product Management) 200 คะแนน 

4.1 มีการวางแผนการสรรหาและการสั่งซ้ือ เพื่อให้ได้สินค้าที่มี
ต้นทุนและคุณภาพที่สามารถแข่งขันได้ รวมถึงมีการทบทวน 
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

4.2 มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่
วัตถุดิบ กระบวนการผลิต ไปจนถึงกระบวนการส่งมอบสินค้า
ให้กับลูกค้า 

4.3 สินค้าที่ส่งออกได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการ 
มาตรฐานสินค้าหรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับและ
เหมาะสมในระดับสากล เช่น GMP HACCP ISO HALAL 
BRC KOSHER IFS เป็นต้น 

หมวดที ่5 การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistic Management)   
             100 คะแนน 

5.1 มีการจัดเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ต้นทุนด้านการจัดการ 
ด้านโลจิสติกส์ อาทิ การจัดการคลังสินค้า การจัดการสินค้า
คงคลัง และการขนส่ง เป็นต้น 

5.2 มีการใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหาร
ต้นทุนและการจัดการด้านโลจิสติกส์ เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

5.3 มีกระบวนการจัดการด้านโลจิสตกิส์ที่ครอบคลุมตั้งแต่
การสั่งซ้ือสินค้า จนถึงการส่งออกไปยังลูกค้าต่างประเทศ 

5.4 มีแผนการจัดการ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการ
ด้านโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง 

หมวดที ่6 ผลการด าเนินกิจการ (Business Result) 300 คะแนน 
6.1 องค์กรมีผลการประกอบการโดยรวมสอดคล้องตามกลยุทธ์

ทางการตลาดและส่งออกที่ก าหนดไว้  
6.2 มีอัตราการเติบโตของยอดขายในตลาดต่างประเทศอย่าง

ต่อเนื่อง 



4 
 

เกณฑ์ส าหรับ SME ภาคการผลิตและมีการส่งออก 
เกณฑ์ส าหรับ SME ภาคการค้า/บริการ 

ที่มีการส่งออก 
6.3 มกีารน าหลกัธรรมาภิบาล ความโปร่งใส มาใช้ในการบริหาร

องค์กร ทั้งหลักนิติธรรม คุณธรรมต่อลูกค้า พนักงาน และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกจิการ 

6.4 มจีรรยาบรรณทางธุรกิจ ไม่บิดเบือนตราสินค้าและชื่อบริษัท 
ไม่ลอกเลียนแบบสินค้าหรือบริการของผู้อื่น รวมถึงการ
โฆษณาที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด 

6.5 มกีารปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งศาสนา ศีลธรรม ประเพณีวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
เช่น มีการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามข้อเท็จจริง มีการจา้ง
แรงงานและจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมาย 

6.6 มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางสังคมและมีการจัดสรร
งบประมาณที่เหมาะสม 

 

6.3 มีกระบวนการตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียนของสินค้าที่ส่งออก 
การตรวจสอบ และแนวทางการแก้ไขทีช่ัดเจนภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดของสินค้าที่ส่งออกแต่ละชนิด 

6.4 มีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง มหีลักฐานการด าเนินการด้านการ
ส่งออกที่ถูกกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ 

6.5 มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไม่บิดเบือนตราสินค้า/เครื่องหมาย
การค้า ชื่อบริษัท รวมถึงไม่ลอกเลียนแบบสินค้าหรือบริการ
ของผู้อื่น รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ที่อาจท าให้เกิด
ความเข้าใจผิด 

         6.6    ได้รับรางวัล ใบประกาศ การเชิดชูเกียรติด้านการส่งออก  
                 จากหนว่ยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและประเทศที่เป็นคู่ค้า 
                 ทางธุรกิจ 

 


