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รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมดีเดน 

ประจําป พ.ศ. 2565 

ประเภทการบริหารจัดการ 

(Outstanding Management SME Award) 
 

 
 

ติดตอและสมัครไดท่ี :  กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม 
 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  ชั้น 5 
 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุงพญาไท 
 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 

นางสาวอังสนา โสมาภา 
นางเปมิกา ปาลวัฒน 
นางสาวภรณี โชติจันทรกุล 
นางสาวฐาปนี   สิริรุงเรือง   
โทรศัพท :  0 2430 6869 ตอ 1271 
 0 2430 6869 ตอ 1216 

โทรสาร :  0 2354 3275 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : mgtsmeaward@gmail.com 
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หลักเกณฑรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมดีเดน ประจําป พ.ศ. 2565 
ประเภทการบริหารจัดการ  (Outstanding Management SME Award) 

เกณฑการพิจารณาคัดเลือก แบงออกเปน 7 หมวด คะแนนรวม 1,000 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 
หมวด  1 การนําองคกร 150 คะแนน 
หมวด  2 การวางแผนการดําเนินธุรกิจ                                                                      150 คะแนน 
หมวด  3 การบริหารการตลาดและการขาย                                                                       150 คะแนน 
หมวด  4 การบริหารการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินคา/บริการ  150 คะแนน 
หมวด  5 การบริหารทรัพยากรบุคคล    130 คะแนน 
หมวด  6 การบริหารการเงินและการบัญชี   120 คะแนน 
หมวด  7 ผลลัพธทางธุรกิจ 150 คะแนน 

คะแนนรวม 1,000 คะแนน 
 
หมวดท่ี 1  การนําองคกร        150  คะแนน  

ตัวช้ีวัด การนําเสนอขอมูล 
1.1 บทบาทผูบริหารและ
ความเปนผูนํา  
(70 คะแนน) 

1) การกําหนดวิสัยทัศน คานิยม ของผูบริหารมีความชัดเจน มีความเปนไปได 
และมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม (20 คะแนน) 
2) การกําหนดนโยบายทางธุรกิจ ดานเทคโนโลยี ดานการตลาด ดานการผลิต 
ดานบุคลากร และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (20 คะแนน) 
3) การสื่อสารและถายทอดวิสัยทัศน คานิยม และนโยบายไปยังบุคลากร ผูสงมอบ 
ลูกคาท่ีสําคัญ รวมท้ังผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ (10 คะแนน) 
4) การกํากับดูแลภายในองคกรท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ (20 คะแนน) 

1.2 ธรรมาภิบาลและ 
ความรับผิดชอบตอสังคม  
(40 คะแนน) 

5) การดําเนินงานดานธรรมาภิบาลขององคกร (10 คะแนน) 

6) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม (10 คะแนน) 
7) การมีสวนรวมกิจกรรมทางสังคมและชุมชน (20 คะแนน)  

1.3 การบริหารขอมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(40 คะแนน) 

8) การมีระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับธุรกิจ (10 คะแนน) 
9) การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศขององคกร (10 คะแนน) 
10) การจัดการขอมูลสารสนเทศขององคกร (20 คะแนน) 
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หมวดท่ี 2 การวางแผนการดําเนินธุรกิจ       150  คะแนน 

ตัวช้ีวัด การนําเสนอขอมูล 
2.1 การจัดทําแผนกลยุทธ 
ของธุรกิจ (40 คะแนน) 

1) กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธของธุรกิจ (20 คะแนน) 
2) การกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธท่ีสําคัญของธุรกิจ (20 คะแนน) 

2.2 การถายทอดกลยุทธ 
สูการปฏิบัติ (30 คะแนน) 

3) การถายทอดแผนกลยุทธของธุรกิจไปยังบุคลากร ผูสงมอบ ลูกคาท่ีสําคัญ 
รวมท้ังผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ (30 คะแนน) 

2.3 การวัด การวิเคราะห 
และการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการ (30 คะแนน) 

4) การวัดผลการดําเนินการของธุรกิจ (15 คะแนน) 
5) การวิเคราะห การทบทวน และการปรับปรุงผลการดําเนินการของธุรกิจ 
(15 คะแนน) 

2.4 การบริหารความเสี่ยง  
(30 คะแนน) 
 

6) การระบุปจจัยเสี่ยงโดยครอบคลุมความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร (10 คะแนน) 
7) การประเมินความเสี่ยงและโอกาสขององคกร (10 คะแนน) 
8) การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและโอกาสในการพัฒนา (10 คะแนน) 

2.5 การพัฒนาผลิตภัณฑใหม 
(20 คะแนน) 

9) การคิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ (20 คะแนน) 

 
หมวดท่ี 3 การบริหารการตลาดและการขาย      150  คะแนน 

ตัวช้ีวัด การนําเสนอขอมูล 

การบริหารการตลาดและ 

การขาย (150 คะแนน) 
      

1) การวิเคราะหสถานการณทางการตลาดท้ังปจจัยภายในและปจจัย

ภายนอก สวนผสมทางการตลาด และวงจรชีวิตของสินคา (20 คะแนน) 

2) การกําหนดกลุมเปาหมายและความตองการของกลุมเปาหมาย  

(15 คะแนน) 

3) การจัดทําแผนกลยุทธทางการตลาดและการขาย (20 คะแนน) 

4) การประชาสัมพันธ โฆษณา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริม 

การขาย (20 คะแนน)   

 5) การสรางภาพลักษณและตราสินคาของธุรกิจ (20 คะแนน)   

 6) การจัดทําฐานขอมูลลูกคา การสํารวจความพึงพอใจลูกคา และการสราง
ความสัมพันธของลูกคา (20 คะแนน)   

 7) การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดดานการตลาดและการขาย (15 คะแนน)   

 8) การพัฒนาตอยอดสินคาและบริการ (20 คะแนน)   
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หมวดท่ี 4 การบริหารการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินคา/การบริการ    150 คะแนน 

ตัวช้ีวัด การนําเสนอขอมูล 
4.1 การวางแผนและการ
บริหารการผลิต (80 คะแนน) 
      

1)  การวางแผนการผลิตอยางมีหลักการ (20 คะแนน) 

2) การบริหารการผลิตใหมีประสิทธิภาพ (40 คะแนน) 
3) การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (10 คะแนน) 
4) การมีระบบการจัดการขอมูลดานการบริหารการผลิต (10 คะแนน) 

4.2 การวิจัย เทคโนโลยีใน
กระบวนการผลิต (10 คะแนน) 

5) การคิดคนและปรับปรุงเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตและวิธีการทํางาน  
(10 คะแนน) 

4.3 การควบคุมคุณภาพสินคา  
(30 คะแนน) 
 

6) กระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพท่ีเปนมาตรฐาน (10 คะแนน) 
7) ระบบการการจัดการสินคาท่ีไมไดคุณภาพ (10 คะแนน) 
8) การจัดการขอรองเรียนดานคุณภาพของสินคา (10 คะแนน)   

4.4 การจัดการสินคาคงคลัง  
(10 คะแนน) 

9) การจัดระบบการจัดเก็บ การควบคุมและการตรวจสอบสินคาคงคลังท่ีมี
ประสิทธิภาพ (10 คะแนน) 

4.5 การจัดการการขนสง
สินคา (10 คะแนน) 

10) การจัดระบบการขนสงสินคาท่ีมีประสิทธิภาพ (10 คะแนน) 

4.6 การวางระบบและ
มาตรการความปลอดภัย 
ในสถานประกอบการ  
(10 คะแนน) 

11) การจัดทําแผนงานของระบบการรักษาความปลอดภัยในสถานประกอบการ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ (10 คะแนน) 
 

 
หมวดท่ี 5  ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล         130  คะแนน   

ตัวช้ีวัด การนําเสนอขอมูล 

5.1 ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(25 คะแนน) 

1) การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (15 คะแนน) 
2) ระบบการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล (10 คะแนน) 

5.2 การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (45 คะแนน) 

3) การวิเคราะหความรูความสามารถของทรัพยากรบุคคล (15 คะแนน)  
4) การวางแผนการฝกอบรมและพัฒนาความรูความสามารถของทรัพยากร
บุคลากร (20 คะแนน) 
5) การสงเสริมใหเกิดการจัดการความรูในองคกร (10 คะแนน)   

5.3 ระบบการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน (20 คะแนน) 

6) การประเมินผลงานท่ีชัดเจนโปรงใสเปรียบเทียบกับเปาหมาย (10 คะแนน) 
7) การจัดการผลการประเมินการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคล  
(10 คะแนน) 

5.4. การรักษาทรัพยากร
บุคคล (40 คะแนน)   
 

8) การจัดการสภาพแวดลอมและการจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวก 
(10 คะแนน)     
9) การสรางแรงจูงใจและความผูกพันในองคกร (10 คะแนน) 
10) การสรางทิศทางความกาวหนาในสายอาชีพทรัพยากรบุคคล  
(10 คะแนน)  
11) การจัดการความปลอดภัยในการทํางาน (10 คะแนน) 
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หมวดท่ี 6  ดานการบริหารการเงินและการบัญชี      120  คะแนน 

ตัวช้ีวัด การนําเสนอขอมูล 
6.1 การบริหารการเงินและ
การบัญชี (40 คะแนน) 
  

1) การจัดระบบการเงินและการบัญชท่ีีเปนมาตรฐาน  (15 คะแนน)           

2) การจัดทําโครงสรางองคกรของแผนกการเงินและการบัญชี (15 คะแนน) 
3) บุคลากรท่ีรับผิดชอบดานการเงินและการบัญชี (10 คะแนน)           

6.2 การบริหารและ 
การควบคุมภายใน  
(50 คะแนน) 
 
       

4) การกําหนดมาตรการในการควบคุมภายใน (10 คะแนน)   
5) การจัดทํางบประมาณเงินสดในการพยากรณเงินสดเขา – ออกลวงหนา 
(10 คะแนน) 
6) การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (10 คะแนน) 
7) การนําขอมูลการเงินและการบัญชีมาใชในการบริหารจัดการ (10 คะแนน) 
8) การบริหารสภาพคลองทางการเงิน (10 คะแนน) 

6.3 การจัดเก็บบันทึกขอมูล
ทางบัญชีการเงิน  
(30 คะแนน) 

9) การจัดเก็บบัญชีตนทุนและบันทึกบัญชตีนทุนท่ีใชในการผลิต 
(20 คะแนน) 
10) การเปรียบเทียบผลลัพธของตัวชี้วัดดานการเงิน และผลตอบแทน
เศรษฐกิจตาง ๆ กับคูแขงขันของธุรกิจ (10 คะแนน) 

 
หมวดท่ี 7  ผลลัพธทางธุรกิจ       150  คะแนน 

ตัวช้ีวัด การนําเสนอขอมูล 
7.1 ผลลัพธดานการนําองคกร 
(30 คะแนน) 
  
      

1) ความพึงพอใจบุคลากร ผูสงมอบ ลูกคาท่ีสําคัญ รวมท้ังผูมีสวนไดสวนเสีย
อ่ืน ๆ ท่ีมีตอผูบริหาร (10 คะแนน)  
2) การใชประโยชนจากนโยบายภาครัฐและการใชประโยชนจากบริการของ
รัฐดานตาง ๆ (10 คะแนน) 
3) ดัชนีชี้วัดสภาพแวดลอมในโรงงานเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 (10 คะแนน)  

7.2 ผลลัพธดานการวางแผน 
การดําเนินธุรกิจ    
(10 คะแนน) 

4) จํานวนผลิตภัณฑ / บริการใหมและวิธีการทํางานท่ีมีการคิดคน 
และพัฒนาข้ึน (10 คะแนน) 

7.3 ผลลัพธดานการบริหาร
การตลาดและการขาย  
(30 คะแนน) 

5) ผลประกอบการ (ยอดขายและผลกําไร) เปนไปตามเปาหมายองคกร 
(20 คะแนน) 
6) จํานวนลูกคา การใชบริการซํ้า การเพ่ิมข้ึนของสวนแบงตลาด 
(10 คะแนน) 

7.4 ผลลัพธดานการบริหาร
การผลิตและการควบคุม
คุณภาพสินคา / บริการ   
(30 คะแนน) 

7) การบริหารสินคาคงคลังเปนไปตามแผนการผลิตและการจัดการปริมาณ
สินคาคงคลัง (10 คะแนน) 

8) การไดรับการรับรองท่ีจําเปนสําหรับธุรกิจ (10 คะแนน) 
9) การสํารวจความพึงพอใจและกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงแกไขใน
หัวขอท่ีลูกคาไมพึงพอใจ (10 คะแนน) 
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ตัวช้ีวัด การนําเสนอขอมูล 
7.5 ผลลัพธดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (30 คะแนน) 

10) การสํารวจความพึงพอใจของทรัพยากรบคุคล (10 คะแนน) 
11) อัตราการลาออกจากงาน การขาดงาน มาสาย ลาปวย ของทรัพยากร
บุคคล (10 คะแนน) 
12) อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงานในการทํางานของทรัพยากร
บุคลากร (10 คะแนน) 

7.6 ผลลัพธดานการบริหาร
การเงินและการบัญชี   
(20 คะแนน) 

13) ขอมูลตัวชี้วัดดานการเงิน และผลตอบแทนเศรษฐกิจตาง ๆ  
จากงบการเงินยอนหลัง 3 ป (20 คะแนน) 
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