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เกณฑการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมยอดเย่ียมประจําป 2565 

เกณฑท่ีใชในการพิจารณารางวัลมีการประเมินครอบคลุมท้ัง 6 ดาน ตอไปนี้ 
เกณฑประเมินท่ี 1 การกําหนดกลยุทธและนโยบาย     รอยละ 10 
เกณฑประเมินท่ี 2 ความสามารถในการแขงขัน     รอยละ 20 
เกณฑประเมินท่ี 3 ความสามารถในการปรับตัวและการฟนคืนกลับ   รอยละ 20 
เกณฑประเมินท่ี 4 ความสามารถในการพัฒนาอยางยั่งยืน    รอยละ 20 
เกณฑประเมินท่ี 5 ความสามารถในการสรางคุณประโยชน     รอยละ 15 
เกณฑประเมินท่ี 6 ผลลัพธ       รอยละ 15 
รวม          รอยละ 100 

1. การกําหนดกลยุทธและนโยบาย (Strategy and Policy)     รอยละ 10   

นิยาม : การกําหนดกลยุทธ นโยบาย แผนกลยุทธท้ังระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว รวมท้ังแนวทางใน 
การกระจายกลยุทธและการสื่อสารไปสูการปฏิบัติ เพ่ือแสดงความสามารถในมิติตาง ๆ ตามเกณฑท่ีกําหนด  

วัตถุประสงค เพ่ือนําเสนอกลยุทธ นโยบาย แผนกลยุทธ และแนวทางในการกระจายกลยุทธไปสูการปฏิบัติ       
ท่ีแสดงออกถึงการสรางความสามารถในการแขงขัน ความสามารถในการปรับตัวและการฟนคืนกลับ 
ความสามารถในการพัฒนาอยางยั่งยืน ความสามารถในการสรางคุณประโยชนและคงไวซ่ึงรางวัล 

1.1 มีการกําหนดกลยุทธ นโยบาย แผนกลยุทธท้ังระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ท่ีแสดงออกถึง 
การสรางความสามารถในดานตางๆ ตามเกณฑท่ีกําหนดไว 

• มีการกําหนดกลยุทธ นโยบาย และแผนกลยุทธอยางชัดเจน 

• มีการติดตามและทบทวนอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของบริบท 
1.2 มีแนวทางในการกระจายกลยุทธเพ่ือไปสูการนําไปปฏิบัติ 

• มีการกระจายกลยุทธ นโยบาย และแผนกลยุทธไปในแตละระดับขององคกร 

• มีการกระจายของกลยุทธ นโยบาย และแผนกลยุทธตลอดหวงโซคุณคา 
1.3 มีแนวทางในการสื่อสารกลยุทธ นโยบาย และแผนกลยุทธ 

• มีการสื่อสารเพ่ือการรับรูและเปนท่ีเขาใจแกบุคลากรภายในองคกร 

• ใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงไดโดยงายหรือเปดเผยไดตอสาธารณะ 
                           และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
 
2. ความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness)      รอยละ 20 

นิยาม : ศักยภาพในการพัฒนา/ปรับปรุง เพ่ือสรางการเติบโตใหกับธุรกิจเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขง 

วัตถุประสงค นําเสนอ/อธิบายศักยภาพและความสามารถในการแขงขันขององคกร ในประเด็นดังตอไปนี ้
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2.1  การลงทุนและปรบัปรุงในระบบการผลิตและการดําเนินงาน (Manufacturing and Operation) 

• มีการลงทุนและปรับปรุงในระบบการผลิตและกระบวนการ  

• มีการพัฒนาระบบคุณภาพสินคาและบริการ 

• ความสามารถในการลดตนทุนในกระบวนการ 
2.2  ระบบบริหารงานในมิติตาง ๆ (Management System) 

• มีการนําระบบบริหารท่ีเก่ียวของมาประยุกตใชในองคกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การดําเนินงาน อาทิ คุณภาพ สิง่แวดลอม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย แรงงาน ความม่ันคง 
นวัตกรรม ขอมูลและองคความรู เปนตน  

2.3  ความสามารถในการเพ่ิมผลผลิต (Productivity) 

• มีการดําเนินงานพัฒนาและปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิต จากการพัฒนาดานคุณภาพ ตนทุน           
การสงมอบ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม  

2.4  การพัฒนาใหเกิดการยอมรับในระดับสากล (International Recognition) 

• การมีมาตรฐานการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล 
2.5  ความสามารถทางนวัตกรรม (Innovativeness) 

• มีแผนการจัดเรียนรูและพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศดานนวัตกรรม 

• การจัดการนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงภายในองคกรและเชื่อมตอลูกคา 

• การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ และบริการใหทันสมัย ตอบสนองความตองการลูกคา 
                          และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
 
3. ความสามารถในการปรับตัวและการฟนคืนกลับ (Resilience)     รอยละ 20 

นิยาม : การปรับตัวของธุรกิจใหมีความยืดหยุน สามารถตอบสนองและฟนฟูกิจการไดอยางรวดเร็วจากภาวะวิกฤต 
หรือสิ่งตาง ๆ  ท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจ ซ่ึงอาจครอบคลุมถึงบริบทของธุรกิจ องคกร กิจกรรมและทรัพยากร 

วัตถุประสงค นําเสนอ/อธิบายความสามารถในการปรับตัวและการฟนกลับขององคกร ในประเด็นดังตอไปนี้ 

• 3.1 การปรับตัวขององคกรดวยการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงอนาคต  
(Innovation and Technology Management)  

• มีการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีอนาคต ท้ังผลิตภัณฑ/บริการ และ
กระบวนการนวัตกรรมท่ีแสดงถึงการปรับตัวขององคกรจากการเปลี่ยนแปลงของบริบท 

3.2  การบริหารความเสี่ยงและความสามารถในการฟนคืนกลับจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ  
 (Disruptive Risk Management )  

• มีการบริหารความเสี่ยงขององคกร (Risk Management) เชิงรกุเพ่ือปองกันการหยุดชะงักทางธุรกิจ  

• มีการเตรียมความพรอมตอบสนองและฟนฟูการดําเนินงานขององคกร จากภัยคุกคามเกิดข้ึนท้ังท่ี
คาดการณไดและคาดการณไมไดและสามารถรองรับความแปรผันไดตลอดเวลา เพ่ือใหธุรกิจ
เกิดความตอเนื่อง 
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3.3  การพัฒนาโมเดลทางธุรกิจใหมเพ่ือแสดงออกถึงการปรับตัวจากการคาดการณการเปลี่ยนแปลงใน   

•  อนาคตหรือปองกันการหยุดชะงักทางธุรกิจและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 
4. ความสามารถในการพัฒนาอยางย่ังยืน (Sustainability)     รอยละ 20 

นิยาม : มีการพัฒนาธุรกิจโดยนําหลักคุณธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาลรวมท้ังหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนมา
บูรณาการในกระบวนการทางธุรกิจขององคกร เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

วัตถุประสงค นําเสนอ/อธิบายความสามารถในการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคกร ในประเด็นดังตอไปนี้ 

4.1 จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาลและความโปรงใส (Ethics, Governance, and Transparency) 

• มีหลักการบริหารจัดการท่ีดี มีคุณธรรมจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลในการทําธุรกิจ         
และระบบการกํากับดูแลท่ีดีเพ่ือความโปรงใส 

4.2  การบรูณาการ/ปรับเปลี่ยนกระบวนการธุรกิจตามหลักการของการพัฒนาอยางยั่งยืน  

• มีการปรับเปลี่ยนและวางแผนการดําเนินธุรกิจในการเติบโตอยางสมดุลในระยะยาว             
ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

4.3  ความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน  
 (Social Responsibility and Social Sustainability) 

• มีการดําเนินงานท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบ และการพัฒนาชุมชนและสังคมดวยขีด
ความสามารถหลักขององคกร 

4.4  การบริหาร การพัฒนาและความยั่งยืนของทรัพยากรบุคคล  
 (Human Resource Management, Development, and Sustainability) 

• มีการดําเนินการท่ีจะทําใหปจเจกบุคคลมีความความกาวหนาและผาสุก เพ่ือความยั่งยืนขององคกร  
4.5 การดูแลสิ่งแวดลอมเชิงรุก (Environment Sustainability) 

• มีการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมใหดีกวาท่ีขอกําหนด/กฎหมายกําหนด 

• การพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการหรือธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดลอม รวมท้ังการลดและขจัดของเสีย  
ท่ีเกิดจากโซอุปทานและอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

 
5. ความสามารถในการสรางคุณประโยชน (Contribution)     รอยละ 15 

นิยาม : การชวยเหลือ สนับสนุน องคความรูใหกับองคกรอ่ืนท่ีเปนประโยชนตอสังคมและสวนรวมสรางสรรคสังคม
เครือขาย สรางรากฐานเศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค นําเสนอแนวทางหรือการริเริ่มดานการมีสวนรวมพัฒนาเพ่ือสรางคุณประโยชนตอระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ ในประเด็นดังตอไปนี้ 

5.1  การแบงปนองคความรู (Knowledge Sharing) 

• การพัฒนารูปแบบการเรียนรูและการดําเนินงานจนเปนตนแบบ 

• การแลกเปลี่ยนขอมูลการวางแผน/กลยุทธ/การปฏิบัติงานท้ังภายในองคกรและผูมีสวนไดเสีย 
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5.2  ความชวยเหลือในการพัฒนาตลอดหวงโซคุณคา รวมท้ังผูประกอบการรายยอยตามนโยบายภาครัฐ  

• การพัฒนาหวงโซคุณคา (Value Chain) ใหเชื่อมโยงและเกิดประสิทธิภาพ 

• การบริหารจัดการการใชทรัพยากรในโซอุปทานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

• การพัฒนาระบบผูสงมอบ สงเสริมธุรกิจรายยอยเพ่ือการสรางมูลคาเพ่ิม 
5.3  การสรางรากฐานระบบเศรษฐกิจใหกับประเทศ 

• มีสวนในการสงเสริมหรือพัฒนาระบบเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทองถ่ินหรือประเทศ  
                           และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
 
6. ผลลัพธ (Results)          รอยละ 15 

นิยาม : ผลสัมฤทธิ์ท่ีไดจากการดําเนินงาน ท้ังเชิงบวกและเชิงลบ  

วัตถุประสงค ใหนําเสนอ/อธิบายสมรรถนะและผลลัพธทางธุรกิจ ในประเด็นดังตอไปนี้ 

6.1  ผลการดําเนินงาน (Operation Result) ท่ีแสดงถึงความสามารถในการแขงขัน การปรับตัว  
 การฟนคืนกลับ การพัฒนาอยางยั่งยืนและการสรางคุณประโยชน 

6.2  ผลลัพธทางธุรกิจ (Business Result) ผลประกอบการทางการเงิน (Financial) และการตลาด  
 (Market Performance)   

6.3  ผลลัพธท่ีเก่ียวของกับพนักงาน ชุมชน สังคม (Employee, Community and Social Results)   

6.4  ผลลัพธของลูกคา (Customer Result)  

Rewards Model 
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