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หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4 
ประเภทการบริหารงานคุณภาพ 

คุณสมบัติของผูสมัคร 
ตองเปนผูท่ีไดรับการรับรองระบบการบริหารงาน ตามมาตรฐาน มอก./ISO 9001 หรือ ระบบการบริหารงาน
คุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต IATF16949  หรือ ระบบการบริหารงานคุณภาพ
สําหรับเครื่องมือแพทย ตามมาตรฐาน มอก./ISO 13485 หรือ ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ตาม
มาตรฐาน มอก./ISO 22000 หรือระบบบริหารงานคุณภาพท่ีเทียบเทา โดยใบรับรองยังไมหมดอายุ 

เกณฑการพิจารณาคัดเลือก แบงออกเปน 6 หมวด คะแนนรวม 1,000 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 
หมวด 1  บริบทองคกร 150 คะแนน 
หมวด 2  ความเปนผูนํา 150 คะแนน 
หมวด 3 การบริหารกระบวนการ 150 คะแนน 
หมวด 4 การจัดการทรัพยากร 150 คะแนน 
หมวด 5 การเฝาติดตาม การวัดผล การวิเคราะห และ การทบทวน 200 คะแนน 
หมวด 6  การปรับปรุง นวัตกรรม และการเรียนรู 200 คะแนน 
คะแนนรวม 1,000 คะแนน 

หมวดท่ี 1  บริบทองคกร (150 คะแนน) 
1.1 ประเด็นภายในและภายนอก (50 คะแนน) 

1) มีการพิจารณาประเด็นภายในและภายนอกโดยคํานึงถึงขอมูลในอดีต สถานการณในปจจุบันและทิศทาง
กลยุทธขององคกร

2) มีการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสท่ีเก่ียวของกับประเด็นภายในและภายนอก
3) มีการดําเนินการสําหรับความเสี่ยงและโอกาสท่ีเกิดข้ึน
4) มีการติดตามและทบทวนประเด็นภายในและภายนอก รวมถึงความเสี่ยงและโอกาสท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง

1.2 ผูมีสวนไดเสีย (50 คะแนน) 
1) มีการพิจารณาผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับองคกร รวมท้ังความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนได

เสียเหลานั้น
2) มีการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสจากความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียตอความสําเร็จ

ท่ียั่งยืนขององคกร
3) มีกระบวนการสําหรับการตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย
4) มีการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสีย มีความเขาใจรวมกันในวัตถุประสงคและคานิยม และเพ่ิมความ

ม่ันคง ยั่งยืนขององคกร
1.3 พันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม (50 คะแนน) 

1) มีการกําหนดพันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม โดยมีการพิจารณาถึงประเด็นภายใน ภายนอก และผูมีสวนไดเสีย
2) มีการสรางวัฒนธรรม หรือปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร เพ่ือใหสอดรับและสนับสนุนการดําเนินการให

เปนไปตามพันธกิจ วิสัยทัศนและคานิยม
3) มีการกําหนดทิศทางกลยุทธ และนโยบายขององคกรสอดคลองกับ พันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม
4) มีการทบทวนพันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรมองคกร ตามชวงระยะเวลาท่ีวางแผนไวและเม่ือมี

การเปลี่ยนแปลงประเด็นภายใน ภายนอก และผูมีสวนไดเสีย



หมวดท่ี 2  ความเปนผูนํา (150 คะแนน) 
2.1 ผูบริหาร (40 คะแนน) 

1) ผูบริหารระดับสูงมีสวนรวมในการกําหนดพันธกิจ วิสัยทัศน และวัฒนธรรมองคกร และสงเสริมใหเกิด
การรับไปใชในลักษณะท่ีกระชับและเขาใจงายเพ่ือใหบรรลุจุดประสงคขององคกร

2) มีการสรางสภาพแวดลอมภายในท่ีสงเสริมใหบุคลากรเขามามีสวนรวมและมุงม่ันท่ีจะบรรลุจุดประสงค
ขององคกร รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนผูบริหารในแตละระดับใหมีความเปนผูนําในการดําเนินการ
ใหเปนไปตามกลยุทธและเปาหมายองคกร

3) มีการกําหนดโครงสรางขององคกรเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน มีการมอบหมายอํานาจหนาท่ี
จัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปน รวมถึงสงเสริมใหมีการทํางานเปนทีม

2.2 นโยบายและกลยุทธ (40 คะแนน) 
1) มีการกําหนดนโยบายและกลยุทธอยางชัดเจน นโยบายและกลยุทธแสดงถึงความมุงม่ันตอการตอบสนอง

ความตองการและคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย การปรับปรุงอยางตอเนื่อง และสอดรับกับ พันธกิจ วิสัยทัศน
วัฒนธรรม ขององคกร

2) มีกระบวนการและแนวปฏิบัติสําหรับการดําเนินการตามนโยบายและกลยุทธ
3) มีกระบวนการในการเฝาติดตาม วัดผล วิเคราะห ทบทวนและรายงานผลการดําเนินการตามนโยบายและ

กลยุทธ
4) มีกระบวนการในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและกลยุทธ 

2.3 วัตถุประสงค (40 คะแนน) 
1) มีการกําหนดวัตถุประสงคสอดรับกับนโยบายและกลยุทธขององคกร สําหรับแตละหนาท่ี กระบวนการ

และระดับท่ีเก่ียวของ
2) มีกระบวนการและแนวปฏิบัติสําหรับการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค
3) มีกระบวนการในการเฝาติดตาม วัดผล วิเคราะห ทบทวนและรายงานผล และการดําเนินการกรณีผลไม

เปนไปตามท่ีกําหนดไว
4) มีกระบวนการในทบทวนและปรบัปรุงวัตถุประสงค

2.4 การส่ือสาร (30 คะแนน) 
1) การสื่อสารนโยบาย และกลยุทธ วัตถุประสงค ดําเนินการไดอยางทันตอเวลา และตอเนื่อง
2) กระบวนการสื่อสารมีกลไกในการรับขอมูลยอนกลับ (feedback)  มีการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ และมี

ความสามารถในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว
3) มีการสื่อสารท่ีเกิดประสิทธิผลในทุกระดับ มีรายละเอียดของเนื้อหาและการใชภาษาท่ีมีความเหมาะสม

หมวดท่ี 3 การบริหารกระบวนการ (150 คะแนน) 
3.1 การกําหนดกระบวนการภายใน (50 คะแนน) 

1) การจัดการกระบวนการตางๆ ในเชิงรุก ซ่ึงรวมท้ังกระบวนการท่ีใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการแทน
(Outsourced processes) เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการตาง ๆ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สามารถ
บรรลุนโยบายและ  กลยุทธท่ีกําหนดไว

2) การทบทวนกระบวนการและปฏิสัมพันธระหวางกระบวนการตางๆ อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือพิจารณาถึง
ความเหมาะสมและการปรับปรุง

3) การสรางและทําความเขาใจถึงการเชื่อมโยงของกระบวนการ ลําดับกอนหลังและปฏิสัมพันธท่ีมีตอกันใน
เชิงระบบ (System approach to management) การแสดงความเชื่อมโยง หรือเครือขายสามารถ
อธิบายไดโดยใชแผนผังของกระบวนการ (Map of processes)



3.2 การวางแผนและการควบคุมกระบวนการ (50 คะแนน) 
1) การชี้บงและวางแผนสําหรับกระบวนการตางๆ รวมท้ังพิจารณาถึงกิจกรรมตางๆ ท่ีจําเปนเพ่ือท่ีจะทําให

สินคาและการบริการเปนไปตามขอกําหนดของความตองการและความคาดหวังของลูกคาและผูมีสวนได
สวนเสียอยางตอเนื่อง

2) การวางแผนและควบคุมกระบวนการตางๆ เพ่ือใหสามารถบรรลุนโยบายและกลยุทธท่ีกําหนดไว 
ประกอบดวย กิจกรรมการบริหารงาน การจัดการทรัพยากร การทําใหเกิดสินคาและการบริการ การเฝา
ติดตาม การวัด และการทบทวน

3.3 การกําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตอกระบวนการ (50 คะแนน) 
1) การมอบหมายบุคลากรเพ่ือรับผิดชอบในแตละกระบวนการ (Process Owner)
2) ความรับผิดชอบ อํานาจหนาท่ี และบทบาทของเจาของกระบวนการไดรับการยอมรับท่ัวท้ังองคกร
3) บุคลากรท่ีเก่ียวของกับกระบวนการนั้นๆ มีความสามารถในการดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของ

หมวดท่ี 4 การจัดการทรัพยากร (150 คะแนน) 
4.1 ดานการเงิน (15 คะแนน) 

1) มีการพิจารณาทรัพยากรดานการเงินท่ีตองการ และการไดมาซ่ึงทรัพยากรดานการเงินท่ีจะนํามาใชใน
การดําเนินงานในปจจุบันและในอนาคต

2) มีกระบวนการในการเฝาติดตาม ควบคุม และรายงานถึงประสิทธิผลของการจัดสรรและประสิทธิภาพของ
การใชทรัพยากรดานการเงินตอวัตถุประสงคขององคกร

3) มีแนวทางการปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งข้ึน หากพบวาผลการใชทรัพยากรดานการเงินไมมีประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพ

4) การทบทวนของฝายบริหาร ครอบคลุมถึงรายงานดานการเงินของกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสมรรถนะ
ของระบบการบริหารงาน และการผลิตสินคา/การบริการใหสอดคลองกับขอกําหนด

5) มีหลักฐานแสดงใหเห็นวาการปรับปรุงระบบการบริหารงานใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสามารถ
สงผลใหดีตอผลทางดานการเงินขององคกร

4.2 ดานทรัพยากรบุคคล (20 คะแนน) 
1) การทําใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการชวยทําใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดได
2) การผลักดันใหบุคลากรเกิดการพัฒนา การเรียนรู และ การแลกเปลี่ยนความรู และการทํางานเปนทีม
3) กระบวนการกระจายอํานาจ (Empower) ใหแกบุคลากร
4) การกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากร (People Development Plan) รวมท้ังผลการดําเนินการ
5) กระบวนการในการชี้บง การพัฒนา และการปรับปรุงความสามารถของบุคลากร

4.3 ความรูองคกร (20 คะแนน) 
1) กระบวนการในการชี้บง การไดมา การรักษาไว การปองกัน การนําไปใช และการประเมินถึงความตองการ

ทรัพยากรดานความรู ขอมูลสารสนเทศ
2) องคกรมีกระบวนการพัฒนาความรูองคกร
3) การแบงปนทรพัยากร ดานความรู ขอมูลสารสนเทศ กบัผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ



4.4 เทคโนโลยี (20 คะแนน) 
1) กระบวนการในการชี้บง การไดมา การรักษาไว การปองกัน การนําไปใช และการประเมินถึงความ

ตองการดานเทคโนโลยี
2) กระบวนการในการประเมินประโยชน ความเสี่ยงและโอกาสสําหรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมใน

องคกร และสนับสนุนผลิตภัณฑ และ/หรือ กลยุทธการใหบริการท่ีเหมาะสม
3) องคกรแสดงใหเห็นถึงการนําเทคโนโลยี เชน AI IoT (Internet of Things)  หรืออ่ืนๆ มาประยุกตตาม

ความเหมาะสมและแสดงใหเห็นถึงผลสําเร็จในดําเนินการ
4) องคกรมีความรูองคกรและความสามารถ ทรัพยากรท่ีจําเปนในการปรับใชนวัตกรรม และ/หรือ

เทคโนโลยีใหมท่ีเปลี่ยนแปลงหรือยกระดับข้ึน
4.5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน (20 คะแนน) 

1) การวางแผน การจัดหา และการจัดการโครงสรางพ้ืนฐานอยางเหมาะสม
2) ประเมินถึงความเสี่ยงตางๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงสรางพ้ืนฐาน มีการจัดการเพ่ือขจัดความเสี่ยง และจัดทํา

แผนฉุกเฉิน (Contingency plan) มารองรับอยางเพียงพอ
3) มีการประเมินเปนระยะสําหรับความเหมาะสมของโครงสรางพ้ืนฐานตอการบรรลุวัตถุประสงคองคกร

4.6 ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (20 คะแนน) 
1) การจัดหาและจัดการเพ่ือใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีเหมาะสม
2) การพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับมนุษย และทางกายภาพมาประกอบดวย
3) สภาพแวดลอมในการทํางานสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
4) มีการประเมินเปนระยะสําหรับความเหมาะสมของสภาพแวดลอมในการทํางานตอการบรรลุวัตถุประสงค

องคกร
4.7 ผูจัดหาภายนอก (20 คะแนน) 

1) การสรางความสัมพันธกับหุนสวนและผูสงมอบเพ่ือสรางคุณคา (Value) รวมกัน
2) การคัดเลือก การประเมิน และการปรับปรุงขีดความสามารถของผูสงมอบและหุนสวน
3) การปรับปรุงอยางตอเนื่องเก่ียวกับคุณภาพ ราคา การสงมอบของสินคา/การบริการจากผูจัดหาภายนอก

4.8 ดานทรัพยากรธรรมชาติ (15 คะแนน) 
1) การพิจารณาประเด็นความเสี่ยงและโอกาสท่ีเก่ียวของกับการคงเหลืออยู และการใชพลังงาน และ

ทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว
2) การออกแบบสินคาหรือการบริการท่ีมีการคํานึงถึงประเด็นการปองกันผลกระทบกับสิ่งแวดลอม รวมท้ัง

การพัฒนากระบวนการใหพิจารณาถึงการลดความเสี่ยงตางๆ ท่ีเก่ียวของดวย

หมวดท่ี 5 การวิเคราะห และการประเมินผลสมรรถนะองคกร (organization’s performance) (200 คะแนน) 
5.1 การเฝาติดตาม (20 คะแนน) 

1) กระบวนการในการเฝาติดตามสภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีองคกรเก่ียวของ
2) การรวบรวมและการจัดการสารสนเทศตางๆ ท่ีมีความจําเปนสําหรับ การชี้บงและทําความเขาใจกับความ

ตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย การประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคตาง ๆ
การประเมินสถานะภาพขององคกร และขีดความสามารถของกระบวนการ



5.2 ตัวช้ีวัดสมรรถนะ (30 คะแนน) 
1) ตัวชี้วัดถูกกําหนดข้ึนสําหรับกระบวนการท่ีสําคัญตางๆ โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาส และตัวชี้วัด

มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค นโยบายและกลยทุธองคกร
2) ตัวชี้วัดสามารถวัดผลได เพ่ือนําไปสูการกําหนดวัตถุประสงค การเฝาติดตาม การคาดการณ และมีการ

ปรับปรุงแกไขและปองกันหากจําเปน รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
5.3 การวิเคราะหสมรรถนะ (Performance analysis) (30 คะแนน) 

1) มีการวิเคราะหสมรรถนะซ่ึงสามารถแสดงใหเห็นถึงประเด็นตางๆ ดังนี้
- ความไมเพียงพอและไมมีประสิทธิผลของทรัพยากร
- ความไมเพียงพอและไมมีประสิทธิผลของความสามารถ ความรูองคกร และพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม
- ความเสี่ยงและโอกาสท่ีไมไดรับการจัดการอยางเพียงพอ
- จุดออนของกิจกรรมของผูบริหาร (การกําหนดนโยบาย การสื่อสาร การจัดการกระบวนการ )
- กระบวนการและกิจกรรมท่ีสมรรถนะท่ีโดดเดนซ่ึงสามารถใชเปนตนแบบเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ

อ่ืน ๆ 
2) มีกรอบการทํางานท่ีแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางกิจกรรมของผูบริหารและผลกระทบตอ

สมรรถนะขององคกร
5.4 การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation) (30 คะแนน) 

1) มีการประเมินสมรรถนะองคกรจากมุมมองของความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย
2) ผลจากการประเมินสมรรถนะแสดงใหเห็นถึงการบรรลุวัตถุประสงคองคกร และมีการดําเนินการในกรณี

ไมบรรลุวัตถุประสงคองคกร
3) มีการประเมินสมรรถนะในระยะยาวท่ีแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาอยางตอเนื่อง
4) มีการเปรียบเทียบสมรรถนะขององคกรท้ังภายในและภายนอก

5.5 การตรวจประเมินภายใน (30 คะแนน) 
1) การบริหารโปรแกรมการตรวจประเมินเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) ดําเนินการตรวจประเมินตามแผนท่ีกําหนดไว โดยผูประเมินท่ีมีความสามารถ และมีความเปนอิสระ

จากกิจกรรมท่ีตรวจประเมิน
3) ผลของการตรวจประเมินมีการระบุถึงประเด็นขอปญหา ความเสี่ยง และความไมสอดคลองตางๆ

เพ่ือนําไปสูกระบวนการปรับปรุงแกไขและการปองกันตอไป
4) นาํเสนอผลการตรวจประเมินในการประชุมทบทวนของฝายบริหาร

5.6 การประเมินตนเอง (30 คะแนน) 
1) การประเมินตนเองตามเกณฑขอกําหนด/แนวปฏิบัติท่ีเปนท่ียอมรับ (Best Practice) เพ่ือทราบถึงจุดแข็ง

จุดออนขององคกรในดานตางๆ
2) สื่อสารผลการประเมินใหหนวยงานตางๆ ภายในองคกรไดรับทราบ
3) ผลของการประเมินแสดงใหเห็นถึงโอกาสสําหรับการปรับปรุง และถูกนํามาใชในการปรับปรุงสมรรถนะ

การปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ บริการ โครงสราง ขององคกร



5.7 การทบทวนขอมูล (30 คะแนน) 
1) การทบทวนขอมูลผลการการตรวจวัด เปรียบเทียบ วิเคราะหและประเมินสมรรถนะ ผลการตรวจประเมิน

ภายใน และผลการประเมินตนเอง ไดดําเนินการอยางเปนระบบ ตามชวงระยะเวลาท่ีไดวางแผนไว
2) องคกรนําขอมูลจากการทบทวนมาใชและเขาใจถึงความจําเปนในการปรับนโยบาย กลยุทธ และ

วัตถุประสงค และใชในการพิจารณาโอกาสสําหรับการปรับปรุงกิจกรรมตางๆ ขององคกร
3) การทบทวนขอมูล และนํามาประกอบการพิจารณาเพ่ือตัดสินใจ และประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงค

ดานตางๆ ท่ีกําหนดไว

หมวดท่ี 6 การปรับปรุง การเรียนรู และนวัตกรรม (200 คะแนน) 
6.1 การปรับปรุง (50 คะแนน) 

1) การกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือการปรับปรุงสินคา/การบริการ กระบวนการ โครงสราง และระบบการ
บริหารงาน โดยใชการวิเคราะหขอมูล

2) การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual improvement) ท่ีทําใหเกิดข้ึนเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของ
องคกร

6.2 การเรียนรู (50 คะแนน) 
1) เปนองคกรแหงการเรียนรู โดยการรวบรวมสารสนเทศจากเหตุการณและแหลงท่ีมาตาง ๆ ท้ังจากภายใน

และภายนอก รวมท้ังตัวอยางเรื่องราวเก่ียวกับการประสบความสําเร็จ (Success stories) และความ
ลมเหลว การเรียนรูอยางลึกซ้ึงจากการวิเคราะหสารสนเทศท่ีไดรวบรวมไว

2) การเขาถึงและการนําความรูความสามารถของบุคลากรแตละคนท่ีมีอยูมาใชไดอยางรวดเร็วและเพ่ิม
ความสามารถขององคกรในการจัดการและรักษาไวไดซ่ึงการประสบความสําเร็จท่ียั่งยืน

6.3 การสรางนวัตกรรม (100 คะแนน) 
1) การสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย
2) การจัดทํา การรักษา และการจัดการกระบวนการสรางนวัตกรรมภายในองคกร มีการวางแผนในอนาคต

สําหรับนวัตกรรม
3) การประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับกิจกรรมนวัตกรรมท่ีไดวางแผนไว และการเตรียมการเพ่ือการปฏิบัติการ

ปองกันเพ่ือลดความเสี่ยง รวมท้ังการเตรียมแผนฉุกเฉินรองรับหากจําเปน
4) การสรางนวัตกรรมท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ เชน สินคา/บริการ เทคโนโลยี กระบวนการ องคกร

ระบบการบริหาร




