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หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖5  
ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ 

หลักเกณฑการพิจารณาคุณสมบัติผูสมัคร การคํานวณคะแนน และเกณฑการพิจารณามีดังนี้  
๑. นิยามของอุตสาหกรรมศักยภาพ คือ อุตสาหกรรมท่ีมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ และ

สามารถสรางมูลคาเพ่ิม นําไปสูการสรางรายไดใหกับประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเติบโตไดอยางยั่งยืน 
โดยแบงเปน 3 กลุมอุตสาหกรรม ไดแก 

๑.๑ อุตสาหกรรมตอยอดอุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศักยภาพ (First S-Curve) เปนอุตสาหกรรมท่ีไทย      
มีความเชี่ยวชาญเปนทุนเดิมแตตองการพัฒนาตอยอดดวยเทคโนโลยีนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม ไดแก 

๑.๑.๑ อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next-Generation Automotive) การผลิตยานยนต
ไฟฟา (Electric vehicle: EV) การลงลึกของเทคโนโลยีและชิ้นสวน และนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต
แบตเตอรี่ และระบบขับเคลื่อนรถไฟฟา รวมไปถึงชิ้นสวนระบบความปลอดภัย ระบบชวยเหลืออัจฉริยะสําหรับ   
ผูขับข่ี (Advanced Driver Assistance Systems: ADAS) 

๑.๑.๒ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics) การผลิตวงจรรวมท่ีนําไปใช
ในระบบและอุปกรณที ่มีความซับซอนมากขึ้นได การออกแบบและผลิตเครื ่องใชไฟฟาอัจฉริยะ (Smart 
appliances) ซ่ึงสามารถเชื่อมตอกับเครือขายอินเตอรเน็ตได (Internet of Things) วงจรอิเล็กทรอนิกสขนาดเล็ก 
(Microelectronics) และระบบสมองกลฝงตัว (Embedded systems) 

๑.๑.๓ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)    
การใชหุนยนตและระบบอัตโนมัติในการตรวจวัด ประมวลผลขอมูลจากการใชระบบเครื่องรับรู (Sensors) เทคนิค
การวิเคราะหขอมูลระดับสูง (Advanced analytics) การคัดคุณภาพ บรรจุ เก็บรักษาพืชผักผลไม หรือดอกไม    
ท่ีใชเทคโนโลยกีารเกษตรข้ันสูง และการเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตร ดวยการใชเทคโนโลยีชีวภาพ 

๑.๑.๔ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  (Food for the Future) การผลิตอาหารทางโภชนาการ
เพ่ือสุขภาพ เชน อาหารท่ีมีการเติมสารอาหาร (Fortified foods) การนําเทคโนโลยีการผลิตอาหารไขมันต่ํา 
พลังงานต่ํา และน้ําตาลต่ํา การผลิตสารออกฤทธิ์ (Active Ingredient) และสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ  
อาหารทางการแพทย (Medical Food) และอาหารเสริม (Food Supplement)  การผลิตผลิตภัณฑอาหาร    แปร
รูปท่ีใชโปรตีนจากแหลงทางเลือก  

๑.๒ อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) เปนกลุมอุตสาหกรรมใหมท่ีมีการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอยางเขมขนและมีความสามารถในการเติบโตในอนาคตสูง ไดแก 

๑.๒.๑ อุตสาหกรรมหุนยนตเพ่ืออุตสาหกรรม (Robotics) การผลิตหุนยนต ในรูปแบบแขน
หุนยนตท่ีมีแกนเคลื่อนท่ีแบบหมุน (Articulated robot) และรูปแบบแกนเคลื่อนท่ีแบบเชิงเสน (Linear gantry 
robot) เพ่ือใชในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต การเชื่อมโลหะ กระบวนการผลิตฉีดพลาสติก หุนยนตท่ีมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน หุนยนตดําน้ํา และหุนยนตท่ีใชในปฏิบัติการทางการแพทย เปนตน 

๑.๒.๒ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส (Aviation and Logistics) การซอมบํารุงโครงสราง
เครื่องบินลําตัวแคบ (Narrow-body Airframe maintenance) การซอมบํารุงชิ้นสวน (Component MRO)   
และการซอมบํารุงเครื่องยนต (Engine MRO) การผลิตชิ้นสวนอากาศยาน (OEM) และชิ้นสวนอากาศยานท่ีไมเก่ียวเนื่อง
กับความปลอดภัย (Non-Safety Parts) 



๑.๒.๓ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) การผลิต
กรดแลคติกและกรดซักซินิกจากเอทานอล ผลิตภัณฑเคมีท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและผลิตภัณฑพอลิเมอรชนิด
พิเศษ การใชเทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพท่ีผลิตจากวัตถุดิบท่ีไมเปนอาหาร เชน ซังขาวโพดและชานออย     
และการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพท่ีผลิตจากสาหรายท่ีสามารถเพาะเลี้ยงได 

๑ .๒ .๔ อุตสาหกรรมดิจิ ทัล (Digital) การพัฒนาและใหบริการซอฟตแวร  Embedded 
Software, Enterprise Software และ Digital content การวิเคราะหขอมูลผูบริโภค (Analytics and Data Center) 
เจาะลึกตลาด (Consumer Insights) หนวยจัดเก็บขอมูลและการประมวลผลออนไลน (Cloud Computing) และ
การปองกันอันตรายในโลกออนไลน (Cyber Security) พัฒนาเทคโนโลยีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตของอุปกรณ
ตางๆ อุตสาหกรรมสื่อสรางสรรคและแอนิเมชั่น (Creative Media and Animation) ท้ังนี้ สําหรับอุตสาหกรรม
ดิจิทัล ตองเปนสถานประกอบการท่ีแสดงถึงความเปนภาคการผลิตหรือภาคบริการท่ีเก่ียวกับการผลิตเพ่ือให
เหมาะสมกับการไดรับรางวัลอุตสาหกรรม  

 ๑.๒.๕ อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub) การพัฒนาเทคโนโลยีดานการแพทย
ผานอินเตอรเน็ตและสมารทโฟน (eHealth and mHealth) การใชเทคโนโลยีการเชื่อมตอและระบบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Medical Records: EMRs) การผลิตอุปกรณทางการแพทยเพ่ือการวินิจฉัยและ
ติดตามผลระยะไกล (Remote health monitoring devices) เทคโนโลยีการลดกระบวนการและลดระยะเวลา
การทดลองยาสมัยใหม การผลิตยาชีววัตถุคลายคลึง (Biosimilar) 

๑.๒.๖ อุตสาหกรรมการปองกันประเทศ (Defence) การใชเทคโนโลยีข้ันสูงในการผลิต
เทคโนโลยีจรวดและอาวุธนําวิถี เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารทางทหาร เทคโนโลยีการจําลองยุทธและการฝก
เสมือนจริง เทคโนโลยียานไรคนขับ และเทคโนโลยียานรบและระบบอาวุธ 

1.3 อุตสาหกรรมท่ีควรปฏิรูป (Second Wave S-Curve) เปนกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีการใชเทคโนโลยี
แบบเดิมในการผลิต มีความสามารถและแนวโนมในการเจริญเติบโตท่ีจํากัด สรางมูลคาทางเศรษฐกิจในระดับปานกลาง 
จําเปนตองมีการปฏิรูปใหม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เชน การรวมกลุมเปนคลัสเตอรอุตสาหกรรมใหญ 
การใชเทคโนโลยีสมัยใหม ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม เพ่ือใหสามารถกลับมาเปนอุตสาหกรรมท่ีสรางรายได
และเติบโตอยางยั่งยืน ไดแก 

1.3.1 กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมเครื่องหนัง และอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ เปนกลุมอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยเพ่ิมพัฒนาผลิตภัณฑและการออกแบบอยางสรางสรรคมากข้ึน 
การออกแบบท่ีสะทอนวัฒนธรรมทองถ่ินหรือพัฒนาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม เชน เสื้อผา Nanotech 
เครื่องนุงหมสําหรับใชในทางการแพทย เครื่องนุงหมดานสุขภาพเปนตน 

1.3.2 กลุมอุตสาหกรรมวัสดุ (Material) เปนการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน โลหะ 
อโลหะ ไม ปูน เซรามิค แกวและกระจก โดยมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือวัสดุตาง ๆ 
เชน พัฒนาวัสดุผสม (Composite Material) หรือการพัฒนาวัสดุใหมีคุณสมบัติพิเศษและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

1.3.3 ปโตรเคมีและพลาสติกสะอาด หรือพลาสติกเขียว (Green Plastic) หรือพลาสติก
ชีวภาพ (Bioplastic) โดยการพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีในการผลิตใหเปนเทคโนโลยีสะอาดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
เพ่ือเสริมสรางใหอุตสาหกรรมสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน 



๒. คุณสมบัติของบริษัทท่ีเขารวมโครงการ ตองมีความยั่งยืนและมีความม่ันคง เปนสถานประกอบการ  
ท่ีถูกกฎหมาย โดยบริษัทท่ีสามารถสมัครเขารวมจะตองเปนไปตามคุณสมบัติท่ัวไปของอุตสาหกรรมดีเดน        
ซ่ึงระบุวาตองเปนไปตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕62 และมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เลขทะเบียน
โรงงาน หรือสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. แร พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีประทานบัตร หรือใบอนุญาตแตงแร หรือ
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม หรือใบอนุญาตใหใชท่ีดิน (กนอ.๐๑/๒) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการนิคม       
(กนอ.๐๓/๖) หรือใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงาน ท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการจัดงานรางวัล
อุตสาหกรรมประจําปไดกําหนดไว 

 ๓. การผานเกณฑคะแนนรางวัล บริษัทตองไดรับคะแนนรวมไมนอยกวา 800 คะแนน และตองมี
คะแนนในแตละหมวดไมนอยกวารอยละ ๗๐ ท้ังนี้จํานวนผูมีสิทธิไดรับรางวัลใหเปนไปตามประกาศของ
คณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจําป พ.ศ. 2564   

 ๔. เกณฑการพิจารณาใหคะแนนแบงเปน ๖ หมวด ไดแก  
 หมวดท่ี ๑ นโยบายและการวางแผนธุรกิจ (Business Model & Business Plan) (๒๐๐ คะแนน) 
ประกอบดวย ๔ ตัวชี้วัด 

 หมวดท่ี ๒ นวัตกรรม (Innovation) (๒๕๐ คะแนน) ประกอบดวย ๓ ตัวชี้วัด 
    หมวดท่ี ๓ มาตรฐาน (Standard) (๑๐๐ คะแนน) ประกอบดวย ๒ ตัวชีว้ัด 

     หมวดท่ี ๔ การเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) (๑๐๐ คะแนน) ประกอบดวย ๓ ตัวชี้วัด  
    หมวดท่ี ๕ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Economic Drive) (๑๕๐ คะแนน) ประกอบดวย ๒ ตัวชี้วัด 
    หมวดท่ี ๖ การพัฒนาบุคลากรและองคความรูทางเทคโนโลยี (๒๐๐ คะแนน) ประกอบดวย ๒ ตัวชี้วัด 

 ๕. คะแนนในแตละตัวชี้วัดแบงเปน ๕ ระดับ มีคาถวงน้ําหนัก ดังนี้ ระดับท่ี ๑ = ๐.๕ ระดับท่ี ๒ = ๐.๖ 
ระดับท่ี ๓ = ๐.๗ ระดับท่ี ๔ = ๐.๘ และ ระดับท่ี ๕ = ๑.๐  

 ๖. การคํานวณคะแนน ใหนําคะแนนของแตละตัวชี้วัดมาคูณคาถวงน้ําหนักของแตละตัวชี้วัด                  
แลวจึงรวมเปนคะแนนของแตละหมวด 

 ๗. เกณฑการพิจารณาของแตละหมวด มีรายละเอียด ดังนี้



หลักเกณฑการพิจารณารางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ สําหรับป พ.ศ. ๒๕๖5 

ตัวชี้วัด ระดับ 
ระดับ 

(คะแนน) 
หมวดที่ ๑: นโยบายและการวางแผนธุรกิจ (Business Model & Business Plan) (๒๐๐ คะแนน) 
การดําเนินธุรกิจที่แสดงถึงความมุงมั่นที่จะยกระดับอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับนโยบายอุตสาหกรรมศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเพื่ออนาคตเติบโตอยางมั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยนื 
๑.๑ การนําองคกรที่ดี (๔๕ คะแนน) 
องคกรมีการกําหนดแผน สามารถ
ขับเคลื่อนแผนงานไปสูการปฏิบตัิ        
โดยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการทํางาน 
และการสรางสรรคใหเกิดความคิดและ
นวัตกรรมที่ทําใหเกิดการพัฒนาองคกร
และ Supply Chain 

ผูบริหารองคกรมีวิสัยทัศน โครงสรางและการดําเนนิงานที่เปนระบบโดยมีการกําหนดนโยบาย แผนงาน                   
และเปาหมายในการพัฒนาเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีใหมๆ เชน ระบบอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศ ระบบดิจทิัล           
ที่จะเพิ่มจุดแข็งและคุณคาใหธุรกิจ  

๑ 
x(๐.๕) 

ผูบริหารองคกรมีการสื่อสารถายทอดแผนงาน และจัดการองคความรูสามารถแบงปนขอมูล และองคความรู             
ที่จําเปนตอการพัฒนางาน  

๒ 
x(๐.๖) 

ผูบริหารองคกรมีการลงทุน เพื่อขับเคลื่อนแผนงานในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ นวัตกรรม และการยกระดับ
บุคลากรใหสอดคลองกับเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง 

๓ 
x(๐.๗) 

ผูบริหารองคกรสามารถผลักดนัแผนงานไปสูการปฏิบัตไิดอยางเปนรูปธรรมและนําไปสูการพัฒนาธุรกิจที่แขงขัน
ไดอยางยั่งยืน 

๔ 
x(๐.๘) 

ผูบริหารองคกรสามารถผลักดนัให Supply Chain สามารถพฒันาเทคโนโลยีใหมๆ นวัตกรรม มาตรฐาน                  
และบุคลากรไดอยางเปนรูปธรรม 

๕ 
x(๑.๐) 

๑.๒ การวางแผนธุรกิจที่ดี  
(๔๕ คะแนน) 
องคกรมีแผนธุรกิจที่สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงและสรางความแตกตาง
ใหกับสินคา สามารถแขงขันไดใน
ปจจุบนัและมีแนวโนมที่จะเตบิโตไดดี
ในอนาคต และสามารถขยายผลไปสู 
Supply Chain 

องคกรมีการวางแผนธุรกิจที่มีรายละเอียดวิธีการ และกระบวนการดําเนินธุรกิจทีช่ัดเจนดาํเนินการไดจริง                
และสามารถวัดผลได 

๑ 
x(๐.๕) 

แผนธุรกิจขององคกรมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการสินคาไปสูตลาด ๒ 
x(๐.๖) 

องคกรมีการทบทวนและปรับปรุงแผนธุรกิจใหสอดรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางสม่าํเสมอ ๓ 
x(๐.๗) 

องคกรมีแผนจัดการบริหารความเสี่ยง หรือ  มีการวางแผนพรอมรับมือการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี            
หรือนวัตกรรม 

๔ 
x(๐.๘) 

องคกรมีสวนรวมในการพัฒนาแผนธุรกิจของ Supply Chain  ๕ 
x(๑.๐) 



ตัวชี้วัด ระดับ 
ระดับ 

(คะแนน) 
๑.๓ ความใสใจผูรับบริการและผูมี
สวนเกี่ยวของ หรือ Stakeholder  
(๔๕ คะแนน) 
องคกรใหความสําคัญกับการพฒันา
สินคาทีส่อดรับกับความตองการของ
ผูรับบริการ และผูมีสวนเก่ียวของ 

องคกรมีชองทางสื่อสารกับผูรับบริการและผูมสีวนเก่ียวของ 

 

๑ 
x(๐.๕) 

องคกรมีการใชชองทางการสื่อสารประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการและผูมีสวนเก่ียวของ ๒ 
x(๐.๖) 

องคกรมีการวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจเพือ่หาแนวทางในการพฒันาองคกร ๓ 
x(๐.๗) 

องคกรมีการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงและพฒันาองคกรอยางสม่ําเสมอ ๔ 
x(๐.๘) 

องคกรมีการใชเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนเก่ียวของ ๕ 
x(๑.๐) 

๑.๔ ผลลัพธการดําเนินการ  
(๖๕ คะแนน) 
องคกรมีผลการดําเนินงานเปน             
ที่ประจักษ  

องคกรมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและผลการดําเนนิงานไดอยางทันตอเวลา และตอเนือ่ง ๑ 
x(๐.๕) 

องคกรมีผลการดําเนินงานบรรลุตามแผนงานและเปาหมายที่องคกรกําหนดอยางเปนรูปธรรม ๒ 
x(๐.๖) 

องคกรมีการดําเนินการในการกระตุนใหเกิดการสื่อสารระหวางผูบริหารและพนักงานในลักษณะสองทิศทาง              
และนาํขอมูลการสื่อสารมาทบทวนอยางสม่ําเสมอ 

๓ 
x(๐.๗) 

องคกรไดเปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น ในการเสริมสรางใหเกิดผลการ
ดําเนินการทีด่ี เพื่อพัฒนาองคกร  

๔ 
x(๐.๘) 

องคกรมีการรับฟงความคิดเห็นจากพนักงานทุกระดบัและสรางแรงจูงใจเพื่อกระตุนใหพนักงานทุกระดับมีสวนรวม         
ในการเสริมสรางใหเกิดผลการดาํเนินการและพัฒนาองคกรไดอยางเปนรูปธรรม 

๕ 
x(๑.๐) 

 

 

 

 



ตัวชี้วัด ระดับ 
ระดับ 

(คะแนน) 

หมวดที่ ๒: นวัตกรรม (Innovation) (๒๕๐ คะแนน) 
การเปลี่ยนแปลงสาํคัญทีน่ําไปสูการเกิดกระบวนการผลิตใหม (Process Innovation) หรือผลิตภัณฑใหม (Product Innovation) โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองทําได
จริง หรือสามารถจําหนายเชงิพาณิชย 

๒.๑ ระดับความใหมของนวัตกรรม
รวมถึงเทคโนโลยีใหม (Newness)  
(๗๐ คะแนน)  
องคกรมีการนําวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อใหเกิด
กระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑใหม 
ดวยการปรับปรุงจากของเดิมหรือ
พัฒนาข้ึนใหม ทั้งนี้เพื่อนาํไปสูการเพิ่ม
ผลิตภาพหรือมูลคาใน 
เชิงพาณชิย 

องคกรมีการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช  ๑ 
x(๐.๕) 

องคกรมีการพัฒนากระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑข้ึนมาใหมจนสําเร็จและมีความใหม ในระดับองคกร   
(ตัวอยางนวัตกรรมที่นําเสนอตองอยูภายในกรอบระยะเวลา ๓ ป นับจากวันที่ขายวนัแรก) 

๒ 
x(๐.๖) 

องคกรมีการพัฒนากระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑข้ึนมาใหมจนสําเร็จและมีความใหม ในกลุมอุตสาหกรรม
เดียวกัน (ตัวอยางนวัตกรรมที่นาํเสนอตองอยูภายในกรอบระยะเวลา ๓ ป นับจากวันที่ขายวนัแรก) 

๓ 
x(๐.๗) 

องคกรมีการพัฒนากระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑที่เปนอุตสาหกรรมศักยภาพเปาหมาย ข้ึนมาใหมจนสําเร็จ
และมีความใหมในระดับประเทศ เชน การข้ึนบัญชีนวตักรรม หรือไดรับรางวัลดานนวัตกรรมในระดับประเทศ 
(ตัวอยางนวัตกรรมที่นําเสนอตองอยูภายในกรอบระยะเวลา ๓ ป นับจากวันที่ขายวนัแรก) 

๔ 
x(๐.๘) 

องคกรมีการพัฒนากระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑ ที่เปนอุตสาหกรรมศักยภาพเปาหมาย ข้ึนมาใหมจนสาํเร็จ
และมีความใหมในระดับนานาชาติ หรือระดับสากล หรือไดรับรางวัลดานนวัตกรรมในระดับนานาชาติ หรือระดับ
สากล หรือเปนเจาของสิทธบิัตร (ไมรวมอนุสิทธบิัตร) (ตัวอยางนวัตกรรมที่นําเสนอตองอยูภายในกรอบ
ระยะเวลา ๓ ป   นบัจากวนัที่ขายวันแรก) 

๕ 
x(๑.๐) 

๒.๒ การมีสวนรวมในการสราง
นวัตกรรม (Engagement)             
(๙๐ คะแนน) 
องคกรมีการสรางนวัตกรรมโดยดึง
ทักษะและความคิดใหม ๆ               
จากบุคลากรภายในและภายนอก
องคกร เพื่อทําใหเกิดกระบวนการผลิต
หรือผลิตภัณฑใหม 

องคกรมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมจากภายใน ในกระบวนการสรางนวตักรรม ๑ 
x(๐.๕) 

องคกรมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมจากภายนอก ในกระบวนการสรางนวัตกรรม ๒ 
x(๐.๖) 

องคกรมีกระบวนการนําขอมูลจากภายในและภายนอกมาประมวลใชในกระบวนการสรางนวตักรรม ๓ 
x(๐.๗) 

องคกรมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมจากภายในและภายนอกในการตัดสนิใจและทบทวน
นโยบาย/แผนในการพัฒนานวตักรรม 

๔ 
x(๐.๘) 

องคกรมีการรวมสรางนวัตกรรมกับ supply chain คูคา หนวยวิจัย หรือสถาบันการศึกษา (co-creation) 
 

๕ 
x(๑.๐) 



ตัวชี้วัด ระดับ 
ระดับ 

(คะแนน) 
๒.๓ การพัฒนานวัตกรรมอยาง
ตอเน่ือง (Continuous 
Development) (๙๐ คะแนน) 
องคกรมีการพัฒนานวัตกรรมอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหไดกระบวนการผลิต
หรือผลิตภัณฑใหม ที่สอดคลองกับ
ความตองการและสถานการณโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

องคกรมีนโยบาย/แผนในการพฒันานวัตกรรมอยางตอเนื่องและชัดเจน  ๑ 
x(๐.๕) 

องคกรมีการมอบหมายหรือจัดตั้งคณะทํางาน/ ทีมนวัตกรรมในองคกร ๒ 
x(๐.๖) 

องคกรมีการดําเนินการตามนโยบาย/แผนในการพัฒนานวัตกรรมที่องคกรกําหนด และมีการลงทุนดานการสราง
นวัตกรรม หรือตอยอดดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวจิยัเชิงพาณชิย (Laboratory Scale) 

๓ 
x(๐.๗) 

องคกรมีการพัฒนากระบวนการผลิต หรือมีผลิตภัณฑใหมออกสูตลาดอยางตอเนื่อง ๔ 
x(๐.๘) 

องคกรมีการสราง/ขยายเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน เชน สถานศึกษา สถาบนัวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล 
หรือรวมศึกษา ผลิตและคิดคนสิ่งใหม ๆ ที่จะนําไปสูการเพิ่มผลิตภาพ หรือสรางมูลคาเพิ่ม 

๕ 
x(๑.๐) 

หมวดที่ ๓: มาตรฐาน (Standard) (๑๐๐ คะแนน) 
การสรางและยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อใหสินคาไดรับการยอมรับจากผูบริโภค 
๓.๑ ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐาน
อยางตอเน่ือง (๕๐ คะแนน) 
องคกรมีการกําหนดแผนการพฒันา
ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานอยาง
ตอเนื่อง บุคลากรมีสวนรวมในการ
รักษาและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
สามารถขับเคลื่อนแผนงานไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม              
และไดรับรางวัลจนเปนที่ยอมรับใน
ระดับประเทศและระดับสากล 

องคกรมีการวางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพและมาตรฐานที่ขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัตไิดจริงและสามารถวัดผลได ๑ 
x(๐.๕) 

องคกรสามารถสื่อสารถายทอดแผนงาน และสามารถแบงปนและตอยอดองคความรูที่เก่ียวกับการรักษา-พัฒนา
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานไดอยางตอเนื่อง 

๒ 
x(๐.๖) 

บุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนเพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพและ มาตรฐานอยาง
ตอเนื่อง 

๓ 
x(๐.๗) 

องคกรมีการสรางและพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานอยางตอเนื่อง ๔ x(๐.๘) 
องคกรมีการสรางและพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานอยางตอเนื่อง และไดรับรางวัลการ
บริหารจัดการในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ เชน รางวลั PM Award, ASIA Award (ภายในระยะเวลา      
๕ ป ยอนหลังจนถึงวันสมัคร) 

๕ 
x(๑.๐) 

 
 



ตัวชี้วัด ระดับ 
ระดับ 

(คะแนน) 
๓.๒ สินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน  
พรอมทั้งใหความสําคัญดาน         
ความปลอดภัย และเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (๕๐ คะแนน) 
องคกรสามารถสรางและพัฒนา
ยกระดับสินคาและกระบวนการผลิตให
มีคุณภาพและมาตรฐานอยางตอเนื่อง 
รวมไปถึง การใหความสาํคัญดานความ
ปลอดภัย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

มีการกําหนดแผนงานเพื่อการพฒันายกระดับมาตรฐานของสินคาใหไดรับการรับรองมาตรฐานสําคัญ                    
ในสินคานั้น ๆ  

๑ 
x(๐.๕) 

องคกรมีการยื่นขอประเมินเพื่อใหไดการรับรองมาตรฐานสินคา 
 

๒ 
x(๐.๖) 

องคกรไดรับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานสาํคัญในสินคาดานคุณภาพ หรือดานความปลอดภัย หรือดาน
สิ่งแวดลอม เชน มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม อย. Halal ฉลากเขียว ฉลาก Carbon Footprint 

๓ 
x(๐.๗) 

องคกรไดรับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ ISO ๙๐๐๑ หรือเทียบเคียง ๔ 
x(๐.๘) 

องคกรไดรับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ ISO ๑๔๐๐๑ หรือมาตรฐานเทยีบเคียงเฉพาะ             
ที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรม 

๕ 
x(๑.๐) 

หมวดที่ ๔: การเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) (๑๐๐ คะแนน) 
การปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือการนําเทคโนโลยีการบริหารจัดการมาใชในกระบวนการตามแนวคิด Industry ๔.๐ เพื่อลดตนทุน และเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 
๔.๑ การเพ่ิมผลิตภาพโดยมุงเนนการ
นําเทคโนโลยี ดิจิทัล นวัตกรรม และ
ระบบการบริหารจัดการสมัยใหมมา
ใชในกระบวนการผลิต (๔๐ คะแนน) 
องคกรมีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพ (Productivity) โดยการพัฒนา
กระบวนการใหมีประสิทธิภาพเพิม่ข้ึน       
มีการพัฒนาเทคโนโลยี (ระบบดิจทิัล 
ระบบ IT ระบบ Automation) นวตักรรม 
หรือระบบการบริหารจัดการสมัยใหมมาใช
ในการปรับปรุงกระบวนการอยูเสมอ และ
สามารถขยายผลไปสู Supply Chain 

องคกรมีแนวทางการวางแผนกลยุทธดานการเพิ่มผลติภาพโดยเทคโนโลยี และระบบการบริหารจัดการสมัยใหม
อยางเปนระบบ 

๑ 
x(๐.๕) 

องคกรนําแนวทางที่กําหนดไวไปถายทอดสูการปฏิบัติ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหมั่นใจวาปฏิบตัิตามแผน
ไดอยางสมบรูณ 

๒ 
x(๐.๖) 

องคกรมีการตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนเพื่อใหมั่นใจวาแผนนั้นสงผลตอความสําเร็จทางธุรกิจ ๓ 
x(๐.๗) 

องคกรมีการทบทวนและปรับปรุงอยางเปนระบบตามแนวคิด Industry ๔.๐ โดยใชขอมูลจริง มีการเรียนรู         
รวมถึงสรางนวัตกรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 

๔ 
x(๐.๘) 

องคกรมีสวนรวมในการพัฒนาผลิตภาพใหกับ Supply Chain อยางตอเนื่อง 
 
 
 

๕ 
x(๑.๐) 

 



ตัวชี้วัด ระดับ 
ระดับ 

(คะแนน) 
๔.๒ ยกระดับผลิตภาพแรงงานใหมี
ทักษะทีส่ามารถตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลง (๔๐ คะแนน)  
องคกร และ Supply Chain สรางและ
พัฒนาบุคลากรและแรงงานใหสามารถ
ใชเทคโนโลยี  (เชน ดิจิทัล IT 
Automation) นวัตกรรม หรือ การ
บริหารจัดการสมัยใหม เพื่อเพิ่มผลิตภาพ 
(Productivity) และพัฒนาทักษะใน
หลายดาน เพื่อตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลง และสามารถขยายผลไปสู 
Supply Chain 

องคกรมีแนวทางอยางเปนระบบในการหาขอมูลเพื่อจัดทําความตองการดานการศึกษา ฝกอบรม เพื่อพัฒนาดาน
การเพิ่มผลิตภาพโดยเทคโนโลยี และระบบการบริหารจัดการสมัยใหม 

๑ 
x(๐.๕) 

องคกรจัดการศึกษาและฝกอบรมทั้งบุคลากรระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความตองการที่สาํคัญ
ดานการเพิ่มผลิตภาพ โดยเทคโนโลยี และระบบการบริหารจัดการสมัยใหม และปรับปรุงผลการดําเนินงานของ
องคกร 

๒ 
x(๐.๖) 

องคกรมีการติดตามประสิทธผิลการฝกอบรม วาหัวขอ และวิธีการเหมาะสมหรือไม โดยใชขอมูล                     
เชน ประสิทธิภาพการทํางาน อัตราการเกิดของเสีย การบริหารธุรกิจยุคใหม 

๓ 
x(๐.๗) 

องคกรมีการทบทวนระบบการฝกอบรมวาวิธีการ หัวขอ ระบบติดตามผล มีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 
และสภาพแวดลอมทางธุรกิจ มีการรวบรวมและถายทอดองคความรู 

๔ 
x(๐.๘) 

องคกรมีสวนรวมในการพัฒนาผลิตภาพแรงงานของ Supply Chain ๕ 
x(๑.๐) 

๔.๓ ผลลัพธของการเพ่ิมผลิตภาพ    
(๒๐ คะแนน)  
องคกร และ Supply Chain มีผลการ
ดําเนินงานเปนทีป่ระจักษ  

องคกรสามารถลดเวลา และลดตนทุนการดําเนนิงานอยางเห็นไดชัดเจน ๑ 
x(๐.๕) 

ผลิตภาพรวม หรือผลิตภาพแรงงานเพิ่มข้ึน ๒ 
x(๐.๖) 

ผลิตภาพรวมและผลิตภาพแรงงานเพิ่มข้ึน ๓ 
x(๐.๗) 

องคกรมีสวนรวมในการพัฒนาผลิตภาพรวม หรือ ผลิตภาพแรงงานของ Supply Chain  ๔ 
x(๐.๘) 

องคกรมีสวนรวมในการพัฒนาผลิตภาพรวม และผลิตภาพแรงงานของ Supply Chain  
 

๕ 
x(๑.๐) 

 
 
 
 



ตัวชี้วัด ระดับ 
ระดับ 

(คะแนน) 
หมวดที่ ๕: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Economic Drive) (๑๕๐ คะแนน)  
การสรางใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจตอสังคมในวงกวาง โดยการสรางมูลคาจากการจาํหนายสินคา เกิดการคาและการลงทุนอยางตอเนื่อง สามารถสรางรายได              
และคุณประโยชน ดานเศรษฐกิจใหกับชุมชนและสังคม 
๕.๑ สามารถจําหนายสินคาไดทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ อํานวยให
เกิดการคาและการลงทุนเพ่ิมขึน้ใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ (๘๐ 
คะแนน) 
องคกรสามารถสรางมูลคาจากการ
พัฒนานวัตกรรมโดยมีการเติบโตของ
การคาหรือการลงทุนเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่อง หรือเปนสวนหนึง่ของ Global 
Supply Chain และสามารถขยายผล
ไปสู Supply Chain ขององคกร 

องคกรสามารถสรางมูลคาจากการพัฒนานวตักรรม  ๑ 
x(๐.๕) 

องคกรมีการขยายฐานลูกคา จากการพัฒนานวัตกรรม ๒ 
x(๐.๖) 

องคกรมีการขยายลงทุนเพิ่มข้ึน จากการพัฒนานวัตกรรม ๓  
x(๐.๗) 

องคกรมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการจาํหนายสินคาที่มาจากอุตสาหกรรมศักยภาพเปาหมาย หรือเปนสวนหนึ่งของ 
Global Supply Chain สามารถจําหนายสนิคาที่มาจากอุตสาหกรรมศักยภาพไดทั้งในประเทศและตางประเทศ 
โดยมีการเติบโตของรายไดอยางตอเนื่อง 

๔ 
x(๐.๘) 

องคกรผลักดันให Supply Chain มีรายไดจากการจําหนายสินคาในประเทศ หรือตางประเทศ ๕ 
x(๑.๐) 

๕.๒ กระจายรายได สรางงาน พัฒนา
ยกระดับฝมือแรงงานดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมหรือ
เกิดคุณประโยชนตอระบบเศรษฐกิจ 
(๗๐ คะแนน)  
องคกรสามารถกอใหเกิดการสรางงาน   
ในประเทศ หรือพัฒนายกระดบัฝมือ
บุคลากรที่มีความรูหรือทักษะดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับเศรษฐกิจไทย   
มีการขยายการใชวัตถุดิบในประเทศ 

องคกรมี 
(๑) แผนพฒันาบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ     
(๒) มีแผนขยายการจางบุคลากรที่มีความรูหรือทักษะดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ  
(๓) มีแผนขยายการใชวัตถุดิบในประเทศที่ดาํเนินการและวัดผลไดจริง 

๑ 
x(๐.๕) 

องคกรมี 
(๑) การพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มข้ึน หรือ  
(๒) มีการจางงานเพิ่มข้ึนสําหรับบุคลากรที่มีความรูหรือพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ 
(๓) มีการขยายการใชวัตถุดบิในประเทศ 

๒ 
x(๐.๖) 

องคกรมี  
(๑) การพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมและ 
(๒) มีการจางงานเพิ่มข้ึนสําหรับบุคลากรที่มีความรูหรือพัฒนาดานวิทยา ศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ  
(๓) มีการขยายการใชวัตถุดบิในประเทศ 

๓ 
x(๐.๗) 



ตัวชี้วัด ระดับ 
ระดับ 

(คะแนน) 
ใหเพิ่มข้ึน และมีความรับผิดชอบตอ
สังคม (CSR) โดยมีการทํากิจกรรมสอด
รับกับความตองการและเกิดประโยชน
ตอสังคม 

องคกรมี  
(๑) การพัฒนาบุคลากรและ  
(๒) มีการขยายการจางงาน สําหรับบุคลากรดานวิทยา ศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ                                 
(๓) มีการใชวัตถุดิบในประเทศ โดยมีการเติบโตของการใชวัตถุดิบอยางตอเนื่อง 

๔ 
x(๐.๘) 

องคกรมี  
(๑) การพัฒนาบุคลากร และ  
(๒) มีการขยายการจางงาน สําหรับบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ 
(๓) มีการใชวัตถุดิบในประเทศ โดยมีการเติบโตของการใชวัตถุดิบอยางตอเนื่อง และ  
(๔) มีการทํา CSR ที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรม ใหสอดรับกับความตองการและเกิดประโยชนดานเศรษฐกิจใหกับ
ชุมชนและสงัคม 

๕ 
x(๑.๐) 

หมวดที่ ๖: การพัฒนาบุคลากรและองคความรูทางเทคโนโลยี (๒๐๐ คะแนน) 
การสรางบุคลากรในองคกร ใหมีความพรอมดานความรู ความสามารถ ความคิดสรางสรรค ศักยภาพ และมีสวนในการพฒันาธุรกิจขององคกรไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
โดยเฉพาะการพฒันาธุรกิจขององคกรไปสูกระบวนการผลิตใหม หรือมีการผลิตสินคาใหมที่สรางมูลคาเพิ่ม 
๖.๑ การพัฒนาองคความรูเพ่ือพัฒนา
บุคลากรอยางตอเน่ือง (๑๒๐ 
คะแนน) 
องคกรมีการจัดการความรูดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให
บุคลากรสามารถนาํความรูดังกลาวไป
ใชในการพัฒนากระบวนการผลติหรือ
ผลิตภัณฑใหกับองคกรไดอยางตอเนื่อง 

องคกรมีการมอบหมายบุคลากรหรือทีมงานใหรับผิดชอบในการจัดการความรูขององคกร ๑ 
x(๐.๕) 

องคกรมีการจัดทําแผนจัดการความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ๒ 
x(๐.๖) 

องคกรมีการปฏิบัติตามแผนจัดการความรูที่จัดทําข้ึน ๓ 
x(๐.๗) 

องคกรมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการความรู และทาํการปรับปรุง/แกไขแผนการ
จัดการความรู   หากพบปญหาจากการปฏิบัติ  

๔ 
x(๐.๘) 

องคกรมีการถายทอดองคความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับ Supply Chain 
 

๕ 
x(๑.๐) 

  
 

 



ตัวชี้วัด ระดับ 
ระดับ 

(คะแนน) 
๖.๒ การพัฒนายกระดับศักยภาพของ
บุคลากรอยางตอเน่ือง (๘๐ คะแนน) 
องคกรใหความสําคัญกับการพฒันา
และสงเสริมใหบุคลากรมีความรู
ความสามารถ ความเขาใจ มีทักษะใน
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เพื่อทําให
องคกรสามารถพัฒนาธุรกิจไปสู
กระบวนการผลิตใหม หรือมีการผลิต
ผลิตภัณฑใหมที่สรางมูลคาเพิ่ม 

องคกรมีการมอบหมายบุคลากรหรือทีมงานใหรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรขององคกรดานการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

๑ 
x(๐.๕) 

องคกรมีการจัดทําแผนพฒันาบคุลากรดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ๒ 
x(๐.๖) 

องคกรมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จัดทําข้ึน ๓ 
x(๐.๗) 

องคกรมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพฒันาบุคลากร และทาํการปรับปรุง/แกไขแผนพัฒนา
บุคลากร หากพบปญหาจากการปฏิบัติ  

๔ 
x(๐.๘) 

องคกรมีการผลักดันให Supply Chain มีการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ๕ 
x(๑.๐) 
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