
รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมดีเดน 

(The Prime Minister’s Small and Medium Industry Award) 

ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค (Creative SME) 

 

ติดตอไดที่ :  กองพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค  

             กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กลวยน้ําไท) 

 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4  

แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ   

10110 
 

นายสิงห  จงประเสริฐ 

นางสาวศิริกาญจน วันหะรับ 

นายชวลิต จันคันธา 

โทรศัพท  061 404 0302 / 0 2367 8386 

โทรสาร  0 2382 2159 

Email: creativesmeaward@gmail.com 

 

mailto:creativesmeaward@gmail.com


เกณฑการประเมินคัดเลือกอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมดีเดน ประจําป พ.ศ. 2565 

ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค (Creative SME) 

เกณฑการพิจารณาคัดเลือก แบงออกเปน 4 หมวด คะแนนรวม 1,000 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 
หมวดท่ี 1 บทบาทผูบริหารและภาวะผูนําอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค (Policy) 240 คะแนน 

หมวดท่ี 2 
การบริหารทรัพยากรบุคคลดานการพัฒนา ออกแบบ และการผลิต
ผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค (People) 

240 คะแนน 

หมวดท่ี 3 การบริหารการผลิตผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค (Process) 300 คะแนน 
หมวดท่ี 4 ผลการประกอบการอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค (Performance) 220 คะแนน 

คะแนนรวม 1,000 คะแนน 
 

หมวดท่ี 1   บทบาทผูบริหารและภาวะผูนําอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค (Policy)  240 คะแนน 

1.1  การกําหนดวิสัยทัศน นโยบาย และเปาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค 

1.2  การสื่อสาร ถายทอดนโยบาย และเปาหมายการดําเนินธุรกิจดานการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค

สูการปฏิบัติ 

1.3  การสนับสนุน สรางปจจัยเอ้ือท่ีสงเสริม และกระตุนใหบุคลากรเกิดความคิดสรางสรรคในการพัฒนา

ออกแบบผลิตภัณฑ  

หมวดท่ี 2   การบริหารทรัพยากรบุคคลดานการพัฒนา ออกแบบ และการผลิตผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค     

               (People)  240 คะแนน 

2.1  การวางผังองคกรท่ีสอดรับนโยบายสงเสริมการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค 

2.2  การพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ 

2.3  การจัดการองคความรูและการถายทอดประสบการณดานการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ 

หมวดท่ี 3   การบริหารการผลิตผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค (Process)   300 คะแนน 

3.1  การวางแผนการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค  

3.2  กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑสรางสรรคเชิงพาณิชย 

3.3  ความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค 

3.4 การประยุกตใช เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณท่ีเหมาะสมในการพัฒนาออกแบบ 

และผลิตผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค 

3.5 การสํารวจความตองการและประเมินความพึงพอใจของลูกคาตอการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑเชิง

สรางสรรค 

หมวดท่ี 4   ผลการประกอบการอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค  (Performance)  220 คะแนน 

4.1  อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค  

4.2  การรับรองผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคขององคกร 

4.3  การวางแผนงานและเปาหมายการขยายตลาดของสินคากลุมผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค 

 

 

 



เกณฑคะแนนการคัดเลือก 

การคัดเลือก เกณฑคะแนน ผลลัพธ 

1. รอบแรก: การนําเสนอ

ผลงาน  

ไดคะแนนแตละหมวด ไมนอยกวา
รอยละ 60 (ผลคะแนนรวมไมนอย
กวา 600 คะแนน) 

ผานการคัดเลือก รอบแรก :                     
การนําเสนอผลงาน                               
(ผานเขาไปคัดเลือกรอบสอง) 

2. รอบสอง: การตรวจ

ประเมิน ณ สถาน

ประกอบการ 

ไดคะแนนรวม ไมนอยกวารอยละ 

80  (ผลคะแนนรวมไมนอยกวา 

800 คะแนน) 

ผานการคัดเลือก รอบสอง : การตรวจ

ประเมิน ณ สถานประกอบการ   

(ไดรับรางวัลฯ) 
 

ผลการพิจารณา 

1. สถานประกอบการท่ีไดคะแนนรวมตั้งแต 800 คะแนนข้ึนไป จะไดรับพิจารณาคัดเลือกใหไดรับรางวัล

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมดีเดน ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค (Creative SME) 

2. สถานประกอบการท่ีไดคะแนนรวมต่ํากวา 800 คะแนน จะไมผานการคัดเลือก  

คุณสมบัติของผูสมัคร 

ขอกําหนดและคุณสมบัติท่ัวไป 

1. เปนกิจการท่ีมีใบอนุญาตประกอบการจากภาครัฐ อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี ้

- ตามทะเบียนโรงงานพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

- ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 ท่ีมีประทานบัตร หรือใบอนุญาตแตงแร 

- ตามทะเบียนผูผลิตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

- ตามทะเบียนพาณิชย กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

- หรือใบอนุญาตประกอบการจากภาครัฐอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

2. ผูสมัครสามารถเขารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมดีเดนมากกวา 1 ประเภท 

และมีสิทธิไดรับรางวัลทุกประเภทท่ีสมัคร เม่ือมีผลคะแนนการประเมินผานเกณฑท่ีกําหนด 

3. ผูไดรับรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมดีเดนของกระทรวงอุตสาหกรรมมาแลว สามารถสมัคร

เขารับการคัดเลือกไดเฉพาะในประเภทท่ียังไมเคยไดรับรางวัล  ยกเวนไดรับรางวัลประเภทนั้นมาแลว  

เกินกวา 3 ป สามารถสมัครเขารับการคัดเลือกประเภทเดิมไดอีก 

4. สถานประกอบการตองไมกระทําผิดกฎหมายใดๆ ของประเทศ ไมมีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา  

และไมไดตกเปนขาวในทางเสื่อมเสีย ไมเคยถูกรองเรียนหรือเคยถูกรองเรียนโดยเรื่องรองเรียนมีมูลเหตุ 

จากโรงงาน แตยุติแลวเปนเวลา 3 ป ข้ึนไป และไมเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันเสียชีวิตในระยะ 3 ป ยอนหลัง นับตั้งแต

วันรับสมัคร 

5. สถานประกอบการท่ีไดรับการคัดเลือก จะยินดีใหความรวมมือเปนวิทยากร หรือใหเยี่ยมชมกิจการ           
เพ่ือเผยแพรสิ่งท่ีกิจการไดดําเนินการเปนโรงงานตัวอยางใหแกกิจการ อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

6. สถานประกอบการตองมีสัดสวนการลงทุนผูถือหุนคนไทย ไมต่ํากวา 50 % 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประเภทกิจการผลิตสินคา ท่ีมีจํานวนการจางงานไมเกิน 200 คน  

หรือมีรายไดไมเกิน 500 ลานบาทตอป และเปนนิติบุคคลท่ีมีการจดทะเบียนถูกตอง  

2. มีความโดดเดนดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค 

 



ข้ันตอนการตรวจประเมินสถานประกอบการ 

1. การรับสมัคร 

ผูประกอบการยื่นใบสมัคร รายงาน และเอกสารการนําเสนอผลการดําเนินงานของสถานประกอบการ 

และเอกสารหลักฐานตาง ๆ ประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

2. การตรวจสอบคุณสมบัติ 

ฝายเลขานุการคณะทํางาน ฯ ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของสถานประกอบการ หากเอกสารการสมัคร

และคุณสมบัติเบื้องตนไมผาน จะแจงใหเจาของกิจการทราบ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะทํางาน 

3. การคัดเลือกรอบแรก 

สถานประกอบการท่ีผานการตรวจเอกสารและคุณสมบัติเบื้องตน ตองนําเสนอรายละเอียดผลการ

ดําเนินงานดานการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคขององคกรและตัวอยางผลงานตามเกณฑการประเมิน

คัดเลือกฯ ณ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ภายหลังการปดรับสมัคร โดยใชเวลานําเสนอ 20 นาที และตอบคําถาม  

10 นาที ตามเกณฑการคัดเลือก ในรูปเอกสาร PowerPoint Presentation ท้ังนี้เวลาการนําเสนอ คณะทํางานฯ 

สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของจํานวนผูสมัคร โดยจะแจงใหทราบกอนการนําเสนอ โดยสถาน

ประกอบการตองผานเกณฑคะแนนการพิจารณาตรวจประเมินรวม ไมนอยกวารอยละ 60 (ผลคะแนน ไมนอยกวา 

600 คะแนน) 

4. การคัดเลือกรอบสอง : การตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ 

สถานประกอบการท่ีผานการการคัดเลือกรอบแรก คณะทํางานเขาตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ 

โดยสถานประกอบการตองนําเสนอผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค 

(Creative SME) ในรูปเอกสาร Presentation พรอมแสดงหลักฐานท่ีเก่ียวของประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

สัมภาษณผูบริหารของสถานประกอบการ และเยี่ยมชมสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการตองผานเกณฑ

คะแนนการพิจารณาตรวจประเมินรวม ไมนอยกวารอยละ 80 (ผลคะแนน ไมนอยกวา 800 คะแนน) 

ตารางแสดงข้ันตอนการตรวจประเมิน 

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดกิจกรรม เวลาท่ีใชโดยประมาณ (นาที) 
1 แนะนําคณะทํางานตรวจประเมิน 

แนะนําทีมงานสถานประกอบการ 

 

30 

2 นําเสนอตามเกณฑการตรวจประเมิน 
- นําเสนอรายละเอียดของสถานประกอบการแบบยอ 
เนนกระบวนการ / การพัฒนาผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค 
พรอมแสดงหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
- สัมภาษณผูบริหารสถานประกอบการ 

 
 

60 

3 เยี่ยมชมสถานประกอบการ 60 
4 ถาม-ตอบ ประเด็นขอสงสัยตางๆ 30 

รวมเวลา 180 
 

หมายเหตุ – 1) กําหนดการสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม  

      2) การพิจารณาตัดสินของคณะทํางานฯ ถือเปนท่ีส้ินสุด 

  

  



แผนผัง (Flow Chart) กระบวนการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมดีเดน                    

ประจําป พ.ศ. 2565 

ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค (Creative SME) 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นเอกสารการสมัคร 

ตรวจสอบคุณสมบัติ 
และเอกสารการสมัคร 

 

ผูสมัครนําเสนอผลงานรอบแรก 

ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ 

นําเสนอคณะกรรมการจัดงาน 
รางวัลอุตสาหกรรม 

พิจารณาตัดสิน 

ประกาศผลการพิจารณา 

ไมผาน 

 

 

ผูสมัคร 

ถูกตองครบถวน 

ไมผาน 

(คะแนนนอยกวา 600 คะแนน) 
 

ผาน (คะแนนไมนอยกวา 600 คะแนน) 
 

ไมผาน 

(คะแนนนอยกวา 800 คะแนน) 
 

ผาน (คะแนนไมนอยกวา 800 คะแนน) 
 


