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หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก รางวัลอตุสาหกรรมดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2562  
ประเภทอตุสาหกรรมศกัยภาพ 

 
 หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร จ านวนรางวัล การค านวณคะแนน และเกณฑ์การพิจารณา 
มีดังนี้  

 1. นิยามของอุตสาหกรรมศักยภาพ คือ อุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ และ
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม น าไปสู่การสร้างรายได้ให้กับประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่  

   1.1 อุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve)  คือ อุตสาหกรรมที่ไทยมี
ความเชี่ยวชาญเป็นทุนเดิม แต่ต้องการพัฒนาต่อยอดด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และ
พัฒนาให้กลุ่มนี้เติบโตต่อไปได้ ประกอบด้วย (1) ยานยนต์สมัยใหม่ (2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (3) เกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ และ (4) การแปรรูปอาหาร 

   1.2 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) คือ กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอย่างเข้มข้น กลุ่มนี้มีความสามารถในการเติบโตต่อไปในอนาคตสูง ประกอบด้วย (1) หุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ (2) การบินและโลจิสติกส์ (3) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (4) ดิจิทัล และ (5) การแพทย์
ครบวงจร (ไม่รวมบริการทางการแพทย์) 

   1.3 อุตสาหกรรมที่ควรปฏิรูป (Second Wave S-Curve) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้
เทคโนโลยีแบบเดิม มีความสามารถในการเติบโตจ ากัด จ าเป็นต้องมีการปฏิรูปใหม่ เช่น การรวมกลุ่มเป็น 
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมใหญ่ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพ่ือให้สามารถ
กลับมาเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้และเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย (1) สิ่งทอและแฟชั่น (2) วัสดุ 
และ (3) ปิโตรเคมีและพลาสติกสะอาด หรือพลาสติกเขียว (Green Plastic) หรือพลาสติกชีวภาพ 
(Bioplastic) 

2. คุณสมบัติของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ต้องมีความยั่งยืนและมีความมั่นคง เป็นสถานประกอบการ
ที่ถูกกฎหมาย โดยบริษัทที่สามารถสมัครเข้าร่วมจะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติทั่วไปของอุตสาหกรรมดีเด่น     
ซึ่งระบุว่าต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.2535 และมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เลขทะเบียน
โรงงาน หรือสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ.2560 ที่มีประทานบัตร หรือใบอนุญาตแต่งแร่ หรือ
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรมประจ าปีได้
ก าหนดไว้ 

3. จ านวนรางวัล แบ่งเป็น  
   3.1 บริษัทขนาดใหญ่ที่ผ่านเกณฑ์คะแนนในช่วง 800-1,000 คะแนน เป็นผู้มีสิทธิได้รับรางวัล   
   3.2 บริษัทขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ที่ผ่านเกณฑ์คะแนนในช่วง 750-1,000 เป็นผู้มีสิทธิได้รับรางวัล 

4. เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนแบ่งเป็น 6 หมวด ได้แก่  
    หมวดที่ 1 นโยบายและการวางแผนธุรกิจ (Business Model & Business Plan) (200 คะแนน) 
ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด 

   หมวดที่ 2 นวัตกรรม (Innovation) (250 คะแนน) ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด 
   หมวดที่ 3 มาตรฐาน (Standard) (100 คะแนน) ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด 

    หมวดที่ 4 การเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) (100 คะแนน) ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด  
   หมวดที่ 5 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Economic Drive) (150 คะแนน) ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด 
   หมวดที ่6 การพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี (200 คะแนน) ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด 
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5. คะแนนในแต่ละตัวชี้วัดแบ่งเป็น 5 ระดับ มีค่าถ่วงน้ าหนัก ดังนี้ ระดับที่ 1 = 0.5 ระดับที่ 2 = 0.6 
ระดับท่ี 3 = 0.7 ระดับท่ี 4 = 0.8 และ ระดับท่ี 5 = 1.0  

 6. การค านวณคะแนน ให้น าคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดมาคูณค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละตัวชี้วัด แล้วจึง
รวมเป็นคะแนนของแต่ละหมวด 

 7. เกณฑ์การพิจารณาของแต่ละหมวด มีรายละเอียด ดังนี้ 
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หมวดที่ 1 นโยบายและการวางแผนธุรกิจ (Business Model & Business Plan) (200 คะแนน) 
    การด าเนินธุรกิจที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายอุตสาหกรรมศักยภาพ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเพ่ืออนาคตเติบโต
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การน าองค์กรที่ดี (2) การวางแผนธุรกิจที่ดี (3) ความใส่ใจผู้รั บบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ Stakeholder 
และ (4) ผลลัพธ์การด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด ความหมาย ระดับ 1 (0.5) ระดับ 2 (0.6) ระดับ 3 (0.7) ระดับ 4 (0.8) ระดับ 5 (1.0) คะแนน 
1.1 การน าองค์กรที่ดี  

(45 คะแนน) 
องค์กรมีการก าหนดแผน
สามารถขับเคลื่อนแผนงาน
ไปสู่การปฏิบัติ โดยมี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ท างาน และการสร้างสรรค์ให้
เกิดความคิดและนวัตกรรมที่
ท าให้เกิดการพัฒนาองค์กร
และ Supply Chain  

ผู้บริหารองค์กรมีวิสัยทัศน์
โครงสร้างและการ
ด าเนินงานที่เป็นระบบโดย
มีการก าหนดนโยบาย 
แผนงาน และเป้าหมายใน
การพัฒนาเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น 
ระบบอัตโนมัติ ระบบ
สารสนเทศ ระบบดิจิทัล  
ที่จะเพ่ิมจุดแข็งและคุณค่า
ให้ธุรกิจ และพัฒนาพ้ืน
ฐานความรู้ ยกระดับ
ศักยภาพที่สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้แก่
บุคลากร 

ผู้บริหารองค์กร
มีการสื่อสาร
ถ่ายทอด
แผนงาน และ
จัดการองค์
ความรู้สามารถ
แบ่งปันข้อมูล 
และองค์ความรู้
ที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนางาน 

ผู้บริหารองค์กร 
มีการลงทุน  
เพ่ือขับเคลื่อน
แผนงานในการ
พัฒนาเทคโนโลยี 
ใหม ่ๆ นวัตกรรม 
และการยกระดับ
บุคลากรให้
สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง 

ผู้บริหารองค์กร
สามารถผลักดัน
แผนงานไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรมและ
น าไปสู่การ
พัฒนาธุรกิจที่
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

ผู้บริหารองค์กร
สามารถผลักดัน
แผนงานไปสู่
การปฏิบัติและ
ผลักดันให้ 
Supply Chain 
สามารถพัฒนา
เทคโนโลยี 
ใหม ่ๆ 
นวัตกรรม 
มาตรฐาน และ
บุคลากรได้
อย่างเป็น
รูปธรรม 

 

1.2  การวางแผนธุรกิจ
ที่ด ี(45 คะแนน) 
 

องค์กรมีแผนธุรกิจที่สอดคล้อง 
กับการเปลี่ยนแปลงและสร้าง
ความแตกต่างให้กับสินค้า 
สามารถแข่งขันได้ในปัจจุบัน
และมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดี
ในอนาคต  และสามารถขยาย

องค์กรมีการวางแผนธุรกิจ
ที่มีรายละเอียดวิธีการ 
และกระบวนการด าเนิน
ธุรกิจที่ชัดเจนด าเนินการ
ได้จริง และสามารถ 
วัดผลได้ 

แผนธุรกิจของ
องค์กรมีการ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารใน

องค์กรมีการ
ทบทวนและ
ปรับปรุงแผน
ธุรกิจให้สอดรับ
กับสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลง

องค์กรมีแผน
จัดการบริหาร
ความเสี่ยง หรือ  
มีการวางแผน
พร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงด้าน

องค์กรมีการ
วางแผนธุรกิจที่
ดีและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
แผนธุรกิจของ 
Supply Chain  
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ตัวช้ีวัด ความหมาย ระดับ 1 (0.5) ระดับ 2 (0.6) ระดับ 3 (0.7) ระดับ 4 (0.8) ระดับ 5 (1.0) คะแนน 
ผลไปสู่ Supply Chain  การบริหาร

จัดการสินค้า
ไปสู่ตลาด 

อย่างสม่ าเสมอ  เทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรม 

1.3 ความใส่ใจ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง หรือ 
Stakeholder  
(45 คะแนน) 

องค์กร รวมทั้ง Supply 
Chain ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาสินค้าที่สอดรับกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

องค์กรมีช่องทางสื่อสาร
กับผู้รับบริการและ   
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

องค์กรมีการใช้
ช่องทางการ
สื่อสารประเมิน
ความพึงพอใจ
และความ
ผูกพันของ
ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

องค์กรมีการน า
ผลการประเมิน
ความพึงพอใจมา
ปรับปรุงและ
พัฒนาองค์กร
อย่างสม ่าเสมอ 

องค์กรมีการใช้
เทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมในการ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ และ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

องค์กรมีส่วน
ร่วมในการ
ผลักดันให้ 
Supply Chain  
มีการด าเนินการ
ที่ตอบสนอง
ความต้องการ
ของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

 

1.4 ผลลัพธ์การ
ด าเนินการ 
(65 คะแนน) 

องค์กรมีผลการด าเนินงาน
เป็นที่ประจักษ์ ได้รับการ
ยอมรับในระดับประเทศและ
ระดับสากล และเชื่อมโยงไปสู่ 
Supply Chain 

บุคลากรระดับบริหาร
ได้รับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรการยกระดับและ
พัฒนาการบริหารธุรกิจยุค
ใหม่เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

บุคลากรระดับ
บริหารได้รับ
การฝึกอบรมใน
หลักสูตรการ
ยกระดับและ
พัฒนาการ
บริหารธุรกิจ 
อย่างต่อเนื่อง 

องค์กรได้รับการ
รับรองการ
บริหารจัดการ
จากหน่วยงาน
ราชการหรือ
เอกชน 

องค์กรได้รับ
รางวัลการบริหาร
จัดการในระดับ 
ประเทศ หรือ 
ต่างประเทศ เช่น 
รางวัล PM 
Award , ASIA 
Award 

องค์กรสามารถ
ผลักดันให้ 
Supply Chain 
ได้รับรางวัลการ
บริหารจัดการ  
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หมวดที่ 2 นวัตกรรม (Innovation) (250 คะแนน) 
    การเปลี่ยนแปลงส าคัญท่ีน าไปสู่การเกิดกระบวนการผลิตใหม่ (Process Innovation) หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Innovation) โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ต้องท าได้จริง หรือสามารถจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) ระดับความใหม่ของนวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ (Newness) (2) การมีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม (Engagement) และ (3) การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง (Continuous Development) 

ตัวช้ีวัด ความหมาย ระดับ 1 (0.5) ระดับ 2 (0.6) ระดับ 3 (0.7) ระดับ 4 (0.8) ระดับ 5 (1.0) คะแนน 
2.1 ระดับความใหม่

ของนวัตกรรม
รวมถึง
เทคโนโลยีใหม่ 
(Newness) 
(70 คะแนน) 

องค์กรมีการน าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือให้เกิด
กระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ด้วยการปรับปรุงจากของเดิมหรือ
พัฒนาขึ้นใหม่ ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่การเพิ่ม
ผลิตภาพหรือมูลค่าในเชิงพาณิชย์ 

องค์กรมี 
การน า
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม
มาใช้  

องค์กรมี 
การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใน
องค์กร 

องค์กรมีการ
พัฒนา
กระบวนการผลิต
หรือผลิตภัณฑ์
ขึ้นมาใหม่จน
ส าเร็จและ 
มีความใหม่ 
ในระดับองค์กร 
 

องค์กรมี 
การพัฒนา
กระบวนการ
ผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ์ขึ้นมา
ใหม่ 
จนส าเร็จและมี
ความใหม่ใน
ระดับประเทศ
เช่น การข้ึน
บัญชีนวัตกรรม  
เป็นต้น 

 

องค์กรมี 
การพัฒนา
กระบวนการผลิต
หรือผลิตภัณฑ์
ขึ้นมาใหม่จนส าเร็จ
และมีความใหม่ใน
ระดับนานาชาติ 
หรือระดับสากล 
หรือได้รับรางวัล
ด้านนวัตกรรมใน
ระดับนานาชาติ 
หรือระดับสากล 
หรือเป็นเจ้าของ
สิทธิบัตร (ไม่รวม
อนุสิทธิบัตร) 

 

2.2  การมีส่วนร่วมใน
การสร้าง
นวัตกรรม 
(Engagement) 
(90 คะแนน) 
 

องค์กรมีการสร้างนวัตกรรมโดยดึง
ทักษะและความคิดใหม่ ๆ จาก
บุคลากรภายในและภายนอกองค์กร 
เพ่ือท าให้เกิดกระบวนการผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่  

องค์กรมี
กระบวนการ
รับฟัง 
ความคิดเห็น
และการมีส่วน
ร่วมจากภายใน 
ในกระบวนการ

องค์กรมี
กระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็น
และการมีส่วน
ร่วมจาก
ภายนอกใน
กระบวนการ

องค์กรมี
กระบวนการน า
ข้อมูลจากภายใน
และนอกมา
ประมวลใช้ใน
กระบวนการสร้าง
นวัตกรรม 

องค์กรมี
กระบวนการ 
รับฟัง 
ความคิดเห็น
และการมีส่วน
ร่วมจากภายใน
และภายนอกใน

- องค์กรมีการร่วม
สร้างนวัตกรรมกับ 
supply chain  
คู่ค้า หน่วยวิจัย 
หรือ
สถาบันการศึกษา 
(co-creation) 
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ตัวช้ีวัด ความหมาย ระดับ 1 (0.5) ระดับ 2 (0.6) ระดับ 3 (0.7) ระดับ 4 (0.8) ระดับ 5 (1.0) คะแนน 
สร้างนวัตกรรม 
 

สร้างนวัตกรรม  การตัดสินใจ
และทบทวน
นโยบาย/แผน
ในการพัฒนา
นวัตกรรม 

 

2.3 การพัฒนา
นวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
(Continuous 
Development) 
(90 คะแนน) 

องค์กรมีการพัฒนานวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ได้กระบวนการผลิต
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการและสถานการณ์โลกท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

องค์กรมีการ
มอบหมาย
หรือจัดตั้ง
คณะท างาน/ 
ทีมนวัตกรรม
ในองค์กร 
 

องค์กรมี
นโยบาย/แผน  
ในการพัฒนา
นวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่องและ
ชัดเจน 

องค์กรมีการ
ด าเนินการตาม
นโยบาย/แผนใน 
การพัฒนานวัตกรรม
ที่องค์กรก าหนด  
- องค์กรมีการลงทุน
ด้านการสร้าง
นวัตกรรม หรือต่อ
ยอดด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมจาก
งานวิจัย 
(Laboratory Scale)  
เชิงพาณิชย์ 

องค์กรมีการสร้าง/
ขยายเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
หน่วยงาน เช่น 
สถานศึกษา 
สถาบันวิจัย 
เพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูล หรือรว่ม
ศึกษา ผลิตและ
คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ  
ที่จะน าไปสู่การ
เพ่ิมผลิตภาพ 
หรือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

องค์กรมี 
การพัฒนา
กระบวนการผลิต 
หรือมีผลิตภัณฑ์
ใหม่ออกสู่ตลาด  
อย่างต่อเนื่อง  
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หมวดที่ 3 มาตรฐาน (Standard) (100 คะแนน) 
    การสร้างและยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สินค้าได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ประกอบด้วย  
2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และ (2) สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน พร้อมทั้งให้ความส าคัญด้านความปลอดภัย และเป็นมิตร  
ต่อสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด ความหมาย ระดับ 1 (0.5) ระดับ 2 (0.6) ระดับ 3 (0.7) ระดับ 4 (0.8) ระดับ 5 (1.0) คะแนน 
3.1 ยกระดับ

คุณภาพ และ
มาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง  
(50 คะแนน) 

องค์กรมีการก าหนดแผนการพัฒนายกระดับ
คุณภาพ มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการรักษาและพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน สามารถขับเคลื่อนแผนงานไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถขยาย
ผลไปสู่ Supply Chain  

องค์กรมีการ
วางแผนพัฒนา
ยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานที่
ขับเคลื่อนไปสู่
การปฏิบัติได้
จริงและ
สามารถวัดผล
ได้ 

องค์กรสามารถ
สื่อสาร
ถ่ายทอด
แผนงาน และ
สามารถ
แบ่งปันและต่อ
ยอดองค์
ความรู้ที่
เกี่ยวกับการ
รักษา-พัฒนา
ยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานได้
อย่างต่อเนื่อง 

บุคลากรใน
องค์กรมีส่วน
รว่มในการ
ด าเนินการ
ตามแผนเพื่อ
การพัฒนา
ยกระดับ
คุณภาพและ 
มาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง 

องค์กรมีการสร้าง
และพัฒนา
บุคลากรด้านการ
พัฒนาคุณภาพ
และ มาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง 

องค์กร
สามารถ
ผลักดันให้ 
Supply 
Chain  
น าแผนการ
พัฒนา
ยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานของ
องค์กรไปใช้
เป็นต้นแบบ 
 
 
 

 

3.2 สินค้ามีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน 
พร้อมทั้งให้
ความส าคัญ
ด้านความ
ปลอดภัย และ

องค์กรสามารถสร้างและพัฒนายกระดับสินค้า
และกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการให้
ความส าคัญด้านความปลอดภัย และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถขยายผลไปสู่ 
Supply Chain 

มีการก าหนด
แผนงานเพื่อ
การพัฒนา
ยกระดับ
มาตรฐานของ
สินค้าให้ได้รับ

องค์กรมีการ
ยื่นขอประเมิน
เพ่ือให้ได้การ
รับรอง
มาตรฐาน
สินค้า 

องค์กรได้รับ
การประเมิน
เพ่ือรับรอง
มาตรฐาน
ส าคัญในสินค้า 

องค์กรได้รับการ
ประเมินเพ่ือ
รับรองมาตรฐาน
ระบบการจัดการ 
ISO 9001 หรือ
เทียบเคียง  

องค์กรได้รับ
การประเมิน
เพ่ือรับรอง
มาตรฐาน
ระบบการ
จัดการ ISO 
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ตัวช้ีวัด ความหมาย ระดับ 1 (0.5) ระดับ 2 (0.6) ระดับ 3 (0.7) ระดับ 4 (0.8) ระดับ 5 (1.0) คะแนน 
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  
(50 คะแนน) 

การรับรอง
มาตรฐาน
ส าคัญในสินค้า
นั้น ๆ  

   9001 หรือ
เทียบเคียง 
และระบบ
มาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 
หรือเทียบเคียง 
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หมวดที่ 4 การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) (100 คะแนน) 
    การปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือการน าเทคโนโลยีการบริหารจัดการมาใช้ในกระบวนการตามแนวคิด Industry 4.0 เพ่ือลดต้นทุน และเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขัน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การเพ่ิมผลิตภาพโดยมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยี ดิจิทัล นวัตกรรม และระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต (2) 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานให้มีทักษะที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และ (3) ผลลัพธ์ของการเพิ่มผลิตภาพ 
 

ตัวช้ีวัด ความหมาย ระดับ 1 (0.5) ระดับ 2 (0.6) ระดับ 3 (0.7) ระดับ 4 (0.8) ระดับ 5 (1.0) คะแนน 
4.1 การเพ่ิมผลิตภาพ

โดยมุ่งเน้นการน า
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
นวัตกรรม 
และระบบการ
บริหารจัดการ
สมัยใหม่มาใช้ใน
กระบวนการผลิต  
(40 คะแนน) 

องค์กรมีการปรับปรุงกระบวนการเพ่ือ
เพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) โดยการ
พัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน มีการพัฒนาเทคโนโลยี (เช่น 
น าระบบดิจิทัล ระบบ IT ระบบ 
Automation) นวัตกรรม หรือระบบ
การบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการอยู่เสมอ และ
สามารถขยายผลไปสู่ Supply Chain 

องค์กรมีแนว
ทางการวางแผน
กลยุทธ์ด้านการ
เพ่ิมผลิตภาพโดย
เทคโนโลยี และ
ระบบการบริหาร
จดัการสมัยใหม่
อย่างเป็นระบบ 
 

องค์กรน า
แนวทางท่ี
ก าหนดไว้ไป
ถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติ รวมถึง
การจัดสรร
ทรัพยากร
เพ่ือให้มั่นใจว่า
ปฏิบัติตาม
แผนได้อย่าง
สมบรูณ์ 
 
 
 
 

องค์กรมีการ
ตรวจสอบ 
และติดตาม
ผลการปฏิบัติ
ตามแผน
เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าแผนนั้น
ส่งผลต่อ
ความส าเร็จ
ทางธุรกิจ 

องค์กรมีการ
ทบทวนและ
ปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง มีการ
เรียนรู้ รวมถึง
สร้างนวัตกรรม 
เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 
ที่ดีข้ึน 

องค์กรมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาผลิตภาพ
ให้กับ Supply 
Chain  
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

 

4.2 ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานให้มี
ทักษะทีส่ามารถ
ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

องค์กร และ Supply Chain สร้างและ
พัฒนาบุคลากรและแรงงานให้สามารถ
ใช้เทคโนโลยี  (เช่น ดิจิทัล IT 
Automation) นวัตกรรม หรือ การ
บริหารจัดการสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมผลิต

องค์กรมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบใน
การหาข้อมูลเพื่อ
จัดท าความ
ต้องการด้าน

องค์กรจัดการ
ศึกษาและ
ฝึกอบรม
พนักงาน เพ่ือ
ตอบสนอง

องค์กรมีการ
ติดตาม
ประสิทธิผล
การฝึกอบรม 
ว่าหัวข้อ และ

องค์กรมกีาร
ทบทวนระบบ
การฝึกอบรม  
ว่าวิธีการ หัวข้อ 
ระบบติดตามผล 

องค์กรมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาผลิตภาพ
แรงงานของ 
Supply Chain 
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ตัวช้ีวัด ความหมาย ระดับ 1 (0.5) ระดับ 2 (0.6) ระดับ 3 (0.7) ระดับ 4 (0.8) ระดับ 5 (1.0) คะแนน 
(40 คะแนน) ภาพ (Productivity) และพัฒนาทักษะ

ในหลายด้าน เพ่ือตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง และสามารถขยายผลไปสู่ 
Supply Chain 

การศึกษา 
ฝึกอบรม  
เพ่ือพัฒนาด้านการ
เพ่ิมผลิตภาพ  
โดยเทคโนโลยี 
และระบบการ
บริหารจัดการ
สมัยใหม่ 

ความต้องการ
ที่ส าคัญด้าน
การเพ่ิมผลิต
ภาพ โดย
เทคโนโลยี 
และระบบการ
บริหารจัดการ
สมัยใหม่ และ
ปรับปรุงผล
การด าเนินงาน
ขององค์กร 

วิธีการ
เหมาะสม
หรือไม่ โดยใช้
ข้อมูล เช่น 
ประสิทธิภาพ
การท างาน 
อัตราการเกิด
ของเสีย 

มีความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์
ปัจจุบัน และ
สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ มีการ
รวบรวมและ
ถ่ายทอด 
องค์ความรู้ 

4.3 ผลลัพธ์ของการ
เพ่ิมผลิตภาพ 
(20 คะแนน) 

องค์กร และ Supply Chain มีผลการ
ด าเนินงานเป็นที่ประจักษ์  

องค์กรสามารถ 
ลดเวลา และ 
ลดต้นทุนการ
ด าเนินงานอย่าง
เห็นได้ชัดเจน 

ผลิตภาพรวม 
หรือผลิตภาพ
แรงงาน
เพ่ิมข้ึน 

ผลิตภาพรวม
และผลิตภาพ
แรงงาน
เพ่ิมข้ึน 

องค์กรมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาผลิต
ภาพรวม หรือ 
ผลิตภาพ
แรงงานของ 
Supply Chain  

องค์กรมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาผลิต
ภาพรวม และ
ผลิตภาพ
แรงงานของ 
Supply Chain  
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หมวดที่ 5 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Economic Drive) (150 คะแนน) 
การสร้างให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อสังคมในวงกว้าง โดยการสร้างมูลค่าจากการจ าหน่ายสินค้า เกิดการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้าง

รายได้ และคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนและสังคม ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อ านวยให้เกิดการค้าและ
การลงทุนเพ่ิมขึ้นในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง (2) กระจายรายได้ สร้างงาน พัฒนายกระดับฝีมือแรงงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมหรือเกิด
คุณประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ 

 

ตัวช้ีวัด ความหมาย ระดับ 1 (0.5) ระดับ 2 (0.6) ระดับ 3 (0.7) ระดับ 4 (0.8) ระดับ 5 (1.0) คะแนน 
5.1 สามารถ

จ าหน่ายสินค้า
ได้ทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ
อ านวยให้เกิด
การค้าและการ
ลงทุนเพิ่มขึ้นใน
อุตสาหกรรม 
ที่เก่ียวข้อง 
(80 คะแนน)  
 
 

องค์กรสามารถสร้างมูลค่าจากการ
พัฒนานวัตกรรมโดยมีการเติบโต
ของการค้าหรือการลงทุนเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง หรือเป็นส่วนหนึ่งของ 
Global Supply Chain และ
สามารถขยายผลไปสู่ Supply 
Chain ขององค์กร 

องค์กรมีการ
จ าหน่ายสินค้า
ให้กับลูกค้าใน
ประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

องค์กรมีรายได้
เพ่ิมข้ึน และมี
การขยายฐาน
ลูกค้า 

องค์กรมีการ
ขยายฐานลูกค้า 
หรือ มีการ
ขยายลงทุน
เพ่ิมข้ึน 

องค์กรเป็นส่วน
หนึ่งของ 
Global 
Supply Chain 
และมีรายได้
เพ่ิมข้ึนจากการ
จ าหน่ายสินค้า
ในต่างประเทศ 
โดยมีการเติบโต
ของรายได้ 
อย่างต่อเนื่อง 

องค์กรผลักดันให้ 
Supply Chain  
มีรายได้จากการ
จ าหน่ายสินค้าใน
ประเทศ หรือ
ต่างประเทศ 

 

5.2 กระจายรายได้ 
สร้างงาน 
พัฒนายกระดับ
ฝีมือแรงงาน
ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

องค์กรสามารถก่อให้เกิดการสร้าง
งานในประเทศ หรือพัฒนายกระดับ
ฝีมือบุคลากรทีม่ีความรู้หรือทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
เศรษฐกิจไทย มีการขยายการใช้

องค์กรมี (1) 
แผนพัฒนา
บุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม หรือ    

องค์กรมี (1) 
การพัฒนา
บุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

องค์กรมี (1) 
การพัฒนา
บุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมและ

องค์กรมี (1) 
การพัฒนา
บุคลากรและ 
(2) มีการขยาย
การจ้างงาน 
ส าหรับ

องค์กรมี (1) การ
พัฒนาบุคลากร 
และ (2) มีการ
ขยายการจ้างงาน 
ส าหรับบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์ 
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ตัวช้ีวัด ความหมาย ระดับ 1 (0.5) ระดับ 2 (0.6) ระดับ 3 (0.7) ระดับ 4 (0.8) ระดับ 5 (1.0) คะแนน 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม
หรือเกิด
คุณประโยชน์
ต่อระบบ
เศรษฐกิจ 
(70 คะแนน) 

วัตถุดิบในประเทศให้เพ่ิมขึ้น และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
โดยมีการท ากิจกรรมสอดรับกับ
ความต้องการและเกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

(2) มีแผนขยาย
การจ้างบุคลากร
ที่มีความรู้หรือ
ทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม หรือ 
(3) มีแผนขยาย
การใช้วัตถุดิบใน
ประเทศที่
ด าเนินการและ
วัดผลได้จริง 

เพ่ิมข้ึน หรือ (2) 
มีการจ้างงาน
เพ่ิมข้ึนส าหรับ
บุคลากรที่มี
ความรู้หรือ
พัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม หรือ
(3) มีการขยาย
การใช้วัตถุดิบใน
ประเทศ 

(2) มีการจ้าง
งานเพ่ิมขึ้น
ส าหรับ
บุคลากรที่มี
ความรู้หรือ
พัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และ 
(3) มีการขยาย
การใช้วัตถุดิบ
ในประเทศ 

บุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และ 
(3) มีการใช้
วัตถุดิบใน
ประเทศ โดยมี
การเติบโตของ
การใช้วัตถุดิบ
อย่างต่อเนื่อง 

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และ 
 (3) มีการใช้
วัตถุดิบในประเทศ 
โดยมีการเติบโตของ
การใช้วัตถุดิบอย่าง
ต่อเนื่อง และ  
(4) มีการท า CSR  
ที่สอดรับกับความ
ต้องการและเกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี (200 คะแนน) 
    การสร้างบุคลากรในองค์กร ให้มีความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ศักยภาพ และมีส่วนในการพัฒนาธุรกิจขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาธุรกิจขององค์กรไปสู่กระบวนการผลิตใหม่ หรือมีการผลิตสินค้าใหม่ที่สร้างมูลค่าเพ่ิม ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และ (2) การพัฒนายกระดับศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัด ความหมาย ระดับ 1 (0.5) ระดับ 2 (0.6) ระดับ 3 (0.7) ระดับ 4 (0.8) ระดับ 5 (1.0) คะแนน 
6.1 การพัฒนา 

องค์ความรู้เพื่อ
พัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 
(120 คะแนน) 

องค์กรมีการจัดการความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือให้บุคลากรสามารถน า
ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการ
พัฒนากระบวนการผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ์ให้กับองค์กรได้อย่าง
ต่อเนื่อง  

องค์กรมีการ
มอบหมาย
บุคลากรหรือ
ทีมงานให้
รับผิดชอบใน
การจัดการ
ความรู้ของ
องค์กร 
 

องค์กรมีการ
จัดท าแผน
จัดการความรู้ 
ด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
 

องค์กรมีการ
ปฏิบัติตามแผน
จัดการความรู้ 
ที่จัดท าข้ึน 

องค์กรมีการ
ตรวจสอบและ
ประเมินผลการ 
ปฏิบัติตามแผน
จัดการความรู้ และ
ท าการปรับปรุง/
แก้ไขแผนการ
จัดการความรู้   
หากพบปัญหาจาก
การปฏิบัติ  

องค์กรมีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้กับ 
Supply Chain 
 

 

6.2 การพัฒนา
ยกระดับ
ศักยภาพของ
บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 
(80 คะแนน) 

องค์กรให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากร
มีความรู้ความสามารถ ความ
เข้าใจ มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือท าให้องค์กรสามารถพัฒนา
ธุรกิจไปสู่กระบวนการผลิตใหม่ 
หรือมีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ที่สร้างมูลค่าเพ่ิม 

องค์กรมีการ
มอบหมาย
บุคลากรหรือ
ทีมงานให้
รับผิดชอบใน
การพัฒนา 
บุคลากรของ
องค์กรด้าน
การพัฒนา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

องค์กรมีการ
จัดท า
แผนพัฒนา
บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
 

องค์กรมีการ
ปฏิบัติตาม
แผนพัฒนา
บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ 
จัดท าขึ้น 

องค์กรมีการ
ตรวจสอบและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผน 
พัฒนาบุคลากร 
และท าการ
ปรับปรุง/แก้ไข
แผนพัฒนา
บุคลากร หากพบ
ปัญหาจากการ
ปฏิบัติ  

องค์กรมีการผลักดันให้ 
Supply Chain มีการ
พัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

 

 


