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การประกวดรางวัลสดุยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10 
(10th SME National Awards 2018) 

ความเป็นมา 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีบทบาท

หน้าที่ และภารกิจในการให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศ ได้จัด
กิจกรรมการประกวดรางวัลเพ่ือผู้ประกอบการ SME โดยใช้ชื่อว่ารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ SME 
National Awards โดยได้ด าเนินการมาแล้ว 9 ครั้ง เริ่มครั้งแรกในปี 2549 โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบัน
เพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ด้วยการน าแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - 
TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด เพ่ือมอบรางวัลให้กับกลุ่มธุรกิจ SME ที่มี
ประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งการจัดประกวดดังกล่าวมีความ
คาดหวังว่าจะเป็นเวทีกลางในการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ในภาคธุรกิจต่างๆ ที่มีศักยภาพ หรือมีการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าสู่การประกวด เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐาน/คุณภาพ กระตุ้น
ให้ผู้ประกอบการ SMEs เกิดแรงจูงใจ เกิดการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานมากขึ้นสู่ระดับสากล ซึ่งการ
จัดประกวดที่ผ่านมาประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี มีธุรกิจ SME จ านวนมากให้ความสนใจที่จะเข้าร่วม
กิจกรรม ดังนั้น สสว. จึงได้จัดให้มีการประกวดรางวัล  SME National Awards อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้าง
มาตรฐานให้กับผู้ประกอบการ SME ของไทย  

ในปี 2561 สสว. จึงได้แบ่งการประกวดออกเป็น 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ 
SME National Awards ส าหรับผู้ประกอบการ SME ที่ด าเนินธุรกิจตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป   โดยมีกลุ่มธุรกิจ SME ที่
เป็นเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 4 ภาคอุตสาหกรรมหลัก 21 กลุ่มธุรกิจย่อย และรางวัล SME Start up Awards 
ส าหรับผู้ประกอบการ SME ที่ด าเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี  โดยไม่จ ากัดกลุ่มเป้าหมาย ส าหรับเกณฑ์การพิจารณา
ตัดสินนั้น จะอ้างอิงแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม(มอก. 9999)  และเกณฑ์การตัดสินรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ(Thailand Quality Award-TQA)มาปรับใช้ เพ่ือให้การพิจารณาต่างๆมีความเหมาะสมและ
ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสรรหา SME ที่มีความสามารถในการด าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มี
ความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

 

2. เพ่ือสร้างต้นแบบให้เป็นแบบอย่างส าหรับผู้ประกอบการ SME รายอ่ืนๆ ให้มีการปรับปรุงวิธีการ
ด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของธุรกิจตนเอง 
 

3. เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME ตื่นตัวและตระหนักถึงความส าคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้มีความเติบโตและเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและสากล 
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การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 10 

กลุ่มธุรกิจ SME เป้าหมาย 

 เป็นธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ใน 21 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้ 
 
ภาคการผลิต 

1.  ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม 
2.  ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์  
3.  ธุรกิจไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 
4.  ธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
5.  ธุรกิจสิ่งทอ และแฟชั่น 
6.  ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
7.  ธุรกิจอัญมณี และเครื่องประดับ 
8.  ธุรกิจเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ 
9.  ธุรกิจพลาสติก และยาง 
10.  ธุรกิจสิ่งพิมพ์ 
11.  ธุรกิจเซรามิก และผลิตภัณฑ์ที่ท าจากแร่อโลหะ 

 

ภาคการค้า 

12.  ธุรกิจค้าปลีก 
13.  ธุรกิจเพ่ือสังคม และสิ่งแวดล้อม 

 
ภาคบริการ 

14.  ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว และภัตตาคาร 
15.  ธุรกิจโลจิสติกส์ 
16.  ธุรกิจเพ่ือสุขภาพ 
17.  ธุรกิจงานสร้างสรรค์ และออกแบบ 
18.  ธุรกิจก่อสร้าง 
19.  ธุรกิจซ่อมบ ารุง 

 
ภาคการเกษตร 

20.  ธุรกิจการเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
 
 และ 

 

21.  ธุรกิจอ่ืนๆที่นอกเหนือจาก 20 กลุ่มธุรกิจข้างต้น 
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นิยามของกลุ่มธุรกิจ SME เป้าหมาย 
ธุรกิจ SME เป้าหมายของการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่10 (10th SME National 

Awards 2018) ในภาคการผลิต การค้า บริการ และการเกษตร มีนิยามในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้ 
 

ภาคการผลิต 
1. ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม หมายถึง ธุรกิจที่ด าเนินการผลิตแล้วจ าหน่าย และรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์

อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นอาหารส าเร็จรูปและกึ่งส าเร็จรูป ที่มีคุณภาพปลอดภัย และเหมาะสมต่อการ
บริโภค อุปโภค ของมนุษย์ 

2. ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ หมายถึง ธุรกิจที่ด าเนินการผลิต จ าหน่าย ประกอบ ซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าด้านชิ้นส่วนยานยนต์ ยานพาหนะประเภทต่างๆ และอุปกรณ์เสริมส าหรับยานยนต์ 
แม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์ ส าหรับเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ หรือภาคการค้า 

3. ธุรกิจไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ธุรกิจที่ด าเนินการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น การผลิต
แผ่นวงจรพิมพ์ และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์อ่ืนๆ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ อุปกรณ์โทรคมนาคม 
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์โทรคมนาคม  เป็นต้น 

4. ธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร หมายถึง ธุรกิจที่ ด าเนินการผลิตเครื่องอุปกรณ์ ใน
ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทางศัลยกรรม อุปกรณ์และ
ของใช้ทางการแพทย์ 

5. ธุรกิจสิ่งทอ และแฟชั่น หมายถึง ธุรกิจที่ด าเนินการผลิตหรือจ าหน่าย สินค้า ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อุตสาหกรรมเครื่องหนัง สินค้า Lifestyle รวมถึงอุตสาหกรรมแฟชั่น 
ที่ครอบคลุมการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น 

6.    ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์จากไม้ หมายถึง ธุรกิจที่ด าเนินการผลิต จ าหน่าย ผลิตภัณฑ์หรือ
สินค้าด้านเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากโลหะ หรือโลหะที่ใช้ในงานตกแต่งบ้านพักอาศัย ส านักงาน 
ร้านค้า สถานประกอบการ หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ 

7. ธุรกิจอัญมณี และเครื่องประดับ หมายถึง ธุรกิจที่ด าเนินการผลิตและจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า 
อัญมณี เครื่องประดับ 

8. ธุรกิจเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ หมายถึง ธุรกิจที่ด าเนินการผลิต จ าหน่าย ประกอบ ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ หุ่นยนต์ ชิ้นส่วน แม่พิมพ์ส าหรับ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ส าหรับเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ หรือภาคการค้า 

9. ธุรกิจพลาสติก และยาง หมายถึง ธุรกิจที่ด าเนินการผลิต จ าหน่าย ประกอบชิ้นส่วนที่ใช้พลาสติก หรือ
ยางเป็นวัตถดุิบ หรือส่วนประกอบหลัก 

10.  ธุรกิจสิ่งพิมพ์ หมายถึง ธุรกิจที่ด าเนินการผลิต จ าหน่าย ออกแบบ หรือบริการด้านการพิมพ์ เช่น    
แผ่นพับ บรรจุภัณฑ์ วารสาร หนังสือ และสติกเกอร์ เป็นต้น 

11.  ธุรกิจเซรามิก และผลิตภัณฑ์ที่ท าจากแร่อโลหะ หมายถึง ธุรกิจที่ด าเนินการผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติ         
บนเปลือกโลก ซึ่งกรรมวิธีการผลิตต้องผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง เช่น เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของช าร่วย
และเครื่องประดับ กระเบื้องปูพ้ืนปิดผนัง โมเสค เครื่องสุขภัณฑ์ และลูกถ้วยไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ที่ท า
จากแก้ว เช่น กระจก เป็นต้น 
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ภาคการค้า 

12. ธุรกิจค้าปลีก หมายถึง ธุรกิจที่ด าเนินการซื้อขายสินค้าแก่ผู้บริโภคเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคคนสุดท้าย เช่น ร้านสะดวกซ้ือ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เป็นต้น 

13.  ธุรกิจเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม หมายถึง ธุรกิจที่ด าเนินการผลิต หรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม หรือเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้วัตถุดิบในชุมชน ท้องถิ่น ธุรกิจที่ให้บริการบ าบัด หรือน ากลับมาใช้ใหม่ 
ซึ่งช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงธุรกิจที่มุ่งเน้นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

 

ภาคบริการ 

14.  ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว และ ภัตตาคาร หมายถึง ธุรกิจที่ด าเนินการให้บริการที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม 
เครื่องอ านวยความสะดวกในการพักอาศัย และพักผ่อน รวมถึงธุรกิจที่ให้บริการน าเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว
ทั้งในและต่างประเทศ 

15.  ธุรกิจโลจิสติกส์ หมายถึง ธุรกิจที่ด าเนินการบริหารสินค้าคงคลัง การสั่งซื้อ การบริหารข้อมูลและ
กิจกรรมการเงินที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมเสริม ได้แก่ การบริหารคลังสินค้า การดูแลสินค้า การจัดซื้อ 
การบรรจุหีบห่อ การบริหารความต้องการของลูกค้า รวมถึง การบริการขนส่งทางบก ทางน้ า ทาง
อากาศ รถและเรือรับจ้างประจ าทาง รถและเรือรับจ้างไม่ประจ าทาง บริการด้านซอฟต์แวร์โลจิสติกส์ 
ผู้ให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจโลจิสติกส์ 

16.  ธุรกิจเพื่อสุขภาพ หมายถึง ธุรกิจที่ด าเนินการผลิต จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ และรวมถึงธุรกิจที่
ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และสถานบริการเชิงสุขภาพอ่ืนๆ 

17.  ธุรกิจงานสร้างสรรค์ และออกแบบ หมายถึง ธุรกิจที่ด าเนินการผลิต จ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้า 
รวมทั้งการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม (การออกแบบอาคาร ตกแต่งภายใน) โดยความคิด
สร้างสรรค์เป็นวัตถุดิบส าคัญ เช่น การผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ด้าน IT ธุรกิจแอนิเมชัน 
ธุรกิจโฆษณา ศิลปะและศิลปะวัตถุ  และธุรกิจบันเทิง ได้แก่ การแสดง เพลง ภาพยนตร์ และภาพถ่าย 

18.  ธุรกิจก่อสร้าง หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการก่อสร้างที่อยู่อาศัย และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ระบบวิศวกรรม ระบบสาธารณูปโภคและงานออกแบบที่เกี่ยวข้องกับบริการรับเหมาก่อสร้าง 

19.  ธุรกิจซ่อมบ ารุง หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ ของใช้ส่วน
บุคคล และของใช้ในครัวเรือน  เป็นต้น 

 

ภาคการเกษตร 

20. ธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
      ธุรกิจการเกษตร หมายถึง กระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสาขาการเกษตรและสาขาอ่ืนๆที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมถึงการผลิตพืช การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์และจับสัตว์น้ า รวมทั้ งการผลิต 
ปัจจัยการผลิต ธุรกิจการรวบรวมสินค้าจากเกษตรกร การแปรรูป การขายปลีก -ขายส่ง การเก็บรักษา 
การขนส่งสินค้าไปสู่ผู้บริโภค 

      เทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง เทคโนโลยีซึ่งน าเอาความรู้ทางด้านต่างๆของวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับ
สิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต หรือผลผลิตของสิ่งมีชีวิต เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น
ทางการผลิตหรือทางกระบวนการ ของสินค้าหรือบริการ โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆ เช่น 
ด้านการเกษตร ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทางการแพทย์ เป็นต้น 

21. ธุรกิจอื่นๆที่นอกเหนือจาก 20 กลุ่มธุรกิจข้างต้น 
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คุณสมบัติเบื้องต้นของธุรกิจที่เข้าประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ คร้ังที่ 10  

1. ต้องเป็นกิจการที่ถือเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามข้อก าหนดของกระทรวง ก าหนดจ านวน
การจ้างงาน หรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2545 ซึ่งออกโดย
กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้ 

 
2. ต้องเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล ในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท

จ ากัด 
3. ต้องมีการด าเนินธุรกิจก่อนวันรับสมัครเข้าร่วมประกวดไม่น้อยกว่า 3 ปี และด าเนินกิจการโดยถูกต้อง

ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจนั้น 
4. ต้องเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล หรือธุรกิจในเครือ ที่ด าเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยต้องมีผู้ถือหุ้น

เป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51% 
5. ผู้บริหารหลักของกิจการ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย   
6. ธุรกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) ไม่มีสิทธิ์สมัคร 

7. ธุรกิจในเครือที่ปฏิบัติเฉพาะงานด้านสนับสนุนให้กับธุรกิจหลักหรือธุรกิจแม่ ไม่มีสิทธิ์สมัคร ตัวอย่างของงาน
สนับสนุน เช่น การขาย การตลาด การกระจายสินค้า การบัญชี การเงิน การบุคคล การบริการความ
ปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อ กฎหมาย วิจัย และพัฒนา เป็นต้น 

8. ธุรกิจในเครือกับธุรกิจแม่ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมประกวดในปีเดียวกัน 
9. ต้องไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท 
ธุรกิจขนาดย่อม  ธุรกิจขนาดกลาง  

จ านวนการจ้างงาน  
(คน)  

สินทรัพย์ถาวรสุทธิ  
(ล้านบาท)  

จ านวนการจ้างงาน
(คน)  

สินทรัพย์ถาวรสุทธิ  
(ล้านบาท)  

กิจการการผลิต  ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 51-200 เกินกว่า 50 - 200 

กิจการให้บริการ  ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 51-200 เกินกว่า 50 - 200 

กิจการค้าส่ง  ไม่เกิน 25 ไม่เกิน 50 26-50 เกินกว่า 50 - 100 

กิจการค้าปลีก  ไม่เกิน 15 ไม่เกิน 30 16-30 เกินกว่า 30 - 60 
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การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ คร้ังที่ 10  
 
เกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10 แบ่งออกเป็น 7 หมวด ประกอบด้วย 

1. หมวดที่ 1. บทบาทของผู้บริหารในการน าองค์กร 120  คะแนน 
2. หมวดที่ 2. การวางแผนการด าเนินธุรกิจ      120  คะแนน 
3. หมวดที่ 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 120  คะแนน 
4. หมวดที่ 4. การวัด  วิเคราะห์ และจัดการความรู้ 100  คะแนน 
5. หมวดที่ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล 140  คะแนน 
6. หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ 160  คะแนน 
7. หมวดที่ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ 240  คะแนน 
      1,000  คะแนน 

 

เกณฑ์การพิจารณาในแต่ละประเภทรางวัล     แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

ประเภทรางวัล รางวัลที่ได้รับ จ านวนรางวัล เกณฑ์คะแนน 

1. รางวัลสุดยอด       
SME แห่งชาติ 

ถ้วยรางวัลสุดยอด SME 
แห่งชาติ และเกียรติบัตร 

ไม่จ ากัดจ านวน มอบให้ส าหรับผู้ที่มีผล
คะแนนตั้งแต่ 800 คะแนน
ขึ้นไป  

2. รางวัล SME ดีเด่น ถ้วยรางวัล SME ดีเด่น 
และเกียรติบัตร 

ไม่จ ากัดจ านวน มอบให้ส าหรับผู้ที่มีผล
คะแนนตั้งแต่ 700 – 799 
คะแนน 

3. ร า ง วั ล ม า ต ร ฐ า น 
SME 

ถ้วยรางวัลมาตรฐาน 
SME และเกียรติบัตร 

ไม่จ ากัดจ านวน มอบให้ส าหรับผู้ที่มีผล
คะแนนตั้งแต่ 600 – 699 
คะแนน 

 

โดยผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณามอบรางวัลต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละหมวด และในแต่ละ
หมวดจะประกอบไปด้วยประเด็นพิจารณา 5 - 8 ข้อ เพ่ือใช้สัมภาษณ์ ตรวจสอบ และการขอเอกสาร / 
หลักฐานจากผู้ประกอบการที่สมัครเข้ารับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10  
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กระบวนการพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที ่10 

 
 
 
 
 

ทีมประสานงาน 

ผู้สมัคร การพิจารณารางวัล 

ส่งใบสมัคร  

รับแจ้งผลพจิารณาวา่ไม่ผ่าน ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

สัมภาษณ์ SME  เพื่อเลือกไป          
Site Visit 

เผยแพร่แนวทางการด าเนินธรุกิจ 

รับแจ้งผลพจิารณาการตัดสิน 

ไม่ผา่น 

มอบรางวัลสุดยอด SME  
ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

สรุปจ านวน SME ที่ไป Site Visit 

สรุปรายชื่อ SME ที่ผ่านเกณฑ์
พิจารณาในแต่ละกลุ่มธรุกิจ 

Site Visit ตามเกณฑ์พิจารณา 

คณะท างานพิจารณา
การคัดเลือกฯ 

คณะกรรมการ
พิจารณาการตดัสินฯ 

ผ่าน 

ทีมประสานงาน 

การตัดสินรางวัล 

รับแจ้งผลรับรองคณุสมบัต ิ

ส่งข้อมูลองค์กร 

ตรวจประเมินเบื้องต้น รับแจ้งผลพจิารณาว่าไม่ผ่าน 
ไม่ผา่น 

ผ่าน 

ทีมตรวจประเมิน 

ทีมตรวจประเมิน 

ทีมตรวจประเมิน 

ผู้เกี่ยวข้อง  เอกสารที่    
เกี่ยวข้อง 

 

ใบสมัคร 

เอกสาร
ข้อมูลองค์กร 

แบบฟอร์ม
การสัมภาษณ์ 

แบบฟอร์ม
การ Site 
visit 
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การพิจารณารางวัล SME Start up คร้ังที่ 2 

กลุ่มธุรกิจ SME เป้าหมาย 

 ไม่จ ากัดประเภทธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม  
 

คุณสมบัติเบื้องต้นของธุรกิจที่เข้าประกวดรางวัล SME Start up คร้ังที่ 2  

1. เป็นผู้ด าเนินธุรกิจที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือลงทะเบียนธุรกิจ E-commerce กับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า หรือเป็นนิติบุคคล หรือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ข้ึนทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร   

2. ต้องมีการด าเนินธุรกิจก่อนวันรับสมัครเข้าร่วมประกวดไม่ เกิน 3 ปี และด าเนินกิจการโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย 

3. ต้องเป็นธุรกิจเอกชนหรือธุรกิจในเครือ ที่ด าเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสัญชาติ
ไทยไม่น้อยกว่า 51% 

4. ผู้บริหารหลักของกิจการ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย 
5. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 
6. ต้องไม่เคยได้รับรางวัลสุดยอด SME Start up มาก่อน 

  
การพิจารณารางวัล SME Start up คร้ังที่ 2  

เกณฑ์การพิจารณารางวัล SME Start up ครั้งที่ 2 แบ่งออกเป็น 7 หมวด(เหมือนกับการพิจารณา
รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ  แต่จ านวนของประเด็นพิจารณาในแต่ละหมวดต่างกัน) ประกอบด้วย 

1. หมวดที่ 1. บทบาทของผู้บริหารในการน าองค์กร  40  คะแนน 
2. หมวดที่ 2. การวางแผนการด าเนินธุรกิจ        40  คะแนน 
3. หมวดที่ 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด   40  คะแนน 
4. หมวดที่ 4. การวัด  วิเคราะห์ และจัดการความรู้  10  คะแนน 
5. หมวดที่ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล   10  คะแนน 
6. หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ    40  คะแนน 
7. หมวดที่ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ     20  คะแนน 
                      200  คะแนน 

 

เกณฑ์การพิจารณาในแต่ละประเภทรางวัล    แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 

ประเภทรางวัล รางวัลที่ได้รับ จ านวนรางวัล เกณฑ์คะแนน 
1. รางวัลสุดยอด  
    SME Start up 

ถ้วยรางวัลสุดยอด  
SME Start up  
และเกียรติบัตร 

ไม่จ ากัดจ านวน มอบให้ส าหรับผู้ที่มีผลคะแนน
ตั้งแต่ 160 คะแนนขึ้นไป  

2. รางวัลมาตรฐาน  
    SME Start up 

ถ้วยรางวัลมาตรฐาน 
SME Start up 
 และเกียรติบัตร 

ไม่จ ากัดจ านวน มอบให้ส าหรับผู้ที่มีผลคะแนน
ตั้งแต่ 120 – 159 คะแนน 
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กระบวนการพิจารณารางวัล SME Start up คร้ังที่ 2 

 
 

หมายเหตุ    กระบวนการพิจารณารางวัล SME Start up จะเหมือนกับกระบวนการพิจารณารางวัลสุดยอด  
SME แห่งชาติ  แต่จะใช้กระบวนการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณารางวัลเพียงอย่างเดียว  ไม่มีการ Site 
Visit ณ สถานประกอบการ 

 
 
 

ผู้สมัคร การพิจารณารางวัล 

ส่งใบสมัคร  

รับแจ้งผลพจิารณาว่าไม่ผ่าน ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

สัมภาษณ์ SME   
ตามเกณฑ์พิจารณา 

เผยแพร่แนวทางการด าเนินธรุกิจ 

รับแจ้งผลพจิารณาการตัดสิน 

ไม่ผา่น 

มอบรางวัล  
SME Start up 

สรุปรายชื่อ SME  
ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณา 

คณะท างานพิจารณา
การคัดเลือกฯ 

คณะกรรมการ
พิจารณาการตดัสินฯ 

ผ่าน 

ทีมประสานงาน 

การตัดสินรางวัล 

รับแจ้งผลรับรองคณุสมบัต ิ

ส่งข้อมูลองค์กร 

ตรวจประเมินเบื้องต้น รับแจ้งผลพจิารณาว่าไม่ผ่าน 
ไม่ผา่น 

ผ่าน 

ทีมตรวจประเมิน 

ทีมตรวจประเมิน 

ผู้เกี่ยวข้อง  เอกสารที่    
เกี่ยวข้อง 

 

ใบสมัคร 

เอกสาร
ข้อมูลองค์กร 

แบบฟอร์ม
การสัมภาษณ์ 
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10 
หมวดที่ 1. บทบาทของผู้บริหารในการน าองค์กร 

คะแนนเต็ม 120 คะแนน 

ได้คะแนน  
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หมวดที่ 1. บทบาทของผู้บริหารในการน าองค์กร คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
การด าเนินธุรกิจที่ชัดเจน มีการพิจารณาถึงปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคต  มีการถ่ายทอด
สื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจตรงกัน โดยมีการตรวจสอบ 
ติดตามเป็นระยะๆ   มีการทบทวนและปรับให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

 
 
 

20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ
ที่ชัดเจน มีการพิจารณาถึง
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจในอนาคต   

ผู้บริหารมีการสื่อสาร/
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายให้พนักงานทุก
หน่วยงานไดม้ีความเข้าใจ
อย่างถูกต้อง 

ผู้บริหารมีการตรวจสอบ 
ติดตามวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายเป็นระยะๆ 

ผู้บริหารมีการทบทวนและ
ปรับวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพการที่
เปลี่ยนแปลง 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อเป็นทิศทางในการด าเนินงานของ

พนักงาน  ซึ่งได้จากการระดมสมองจากผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงด้วยการใช้ข้อมูลที่จ าเป็นมา
ประกอบการพิจารณาก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน  โดยมีการพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจในอนาคต อาทิเช่น สภาพสังคม ความต้องการของลูกค้า เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม สภาพ
เศรษฐกิจ และนโยบายทางการเมือง  เป็นต้น 

 การน าไปปฏิบัติ   
ผู้บริหารมีส่วนร่วมและสนับสนุนผู้ที่เกี่ยวข้องในการสื่อสาร/ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ให้พนักงานทุก

หน่วยงานได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง โดยมีวิธีการสื่อสาร/ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เช่น การปฐมนิเทศ
พนักงาน บอร์ดกิจกรรม คู่มือพนักงาน เป็นต้น ซึ่งมีการพิจารณาความเหมาะสมส าหรับพนักงานในแต่
ละกลุ่ม 

 การติดตามผล   
ผู้บริหารมีการตรวจสอบ ติดตาม อย่างเป็นระยะๆ เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของ วิสัยทัศน์

และเป้าหมายการด าเนินการธุรกิจขององค์กรให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและ
ความสามารถขององค์กร เช่น การประชุมวางแผนด าเนินการประจ าปีขององค์กร  

 การทบทวน / การปรับปรุง  
ผู้บริหารมีการทบทวน  ปรับวิสัยทัศน์และเป้าหมาย รวมถึงการก าหนดทิศทางในการด าเนินของ

องค์กร โดยมีการน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องและทันสมัยมาทบทวนวิสัยทัศน์เดิมว่ามีความเหมาะสมอยู่หรือไม่ 
หรือก าหนดวิสัยทัศน์ใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง 
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หมวดที่ 1. บทบาทของผู้บริหารในการน าองค์กร คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 2. ผู้บริหารให้อ านาจตัดสินใจ เพ่ือให้
เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการขององค์กร ให้มี
ความพร้อมต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

 
 

20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 ) ปรับปรุง ( 0-5 ) 

ผู้บริหารมีแนวทางการ
ก าหนดการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหาร
จัดการองค์กร 
 

ผู้บริหารให้อ านาจในการ
ตัดสินใจเพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหาร
จัดการองค์กร 

ผู้บริหารมีการตรวจสอบ 
ติดตามเป็นระยะๆ ในเรื่อง
ของการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจเพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหาร
จัดการองค์กร 

ผู้บริหารมีการทบทวนและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องใน
เรื่องของการให้อ านาจใน
การตัดสินใจเพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการองค์กร    

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน     
ผู้บริหารมีการก าหนดอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ โดยพิจารณาล าดับความส าคัญ

ของเรื่องที่ต้องตัดสินใจและหน้าที่การท างานของพนักงานในแต่ละระดับ เพ่ือให้เกิ ดความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการองค์กร 

 การน าไปปฏิบัติ   
ผู้บริหารให้อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาหรือการ

ท างานที่เหมาะสม เช่น ฝ่ายบุคคลได้มีการจัดท า Job Description ที่ระบุขอบข่ายงานและอ านาจใน
การตัดสินใจของพนักงานแต่ละต าแหน่งงานรวมถึงการประกาศให้พนักงานได้รับทราบและปฏิบัติโดย
ทั่วกัน 

 การติดตามผล   
ผู้บริหารมีการตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละระดับ อย่างเป็นระยะๆ ใน

เรื่องที่เกี่ยวกับอ านาจและความรับผิดชอบของพนักงานท าให้สามารถตัดสินใจที่ตอบสนองต่อปัญหา
หรือการท างานที่เหมาะสม   

 การทบทวน / การปรับปรุง  
ผู้บริหารมีการทบทวนและปรับปรุงการให้อ านาจในการตัดสินใจที่พิจารณาจากปัญหาที่เกิดขึ้นใน

อดีต การเปลี่ยนแปลงหน้าที่งาน รวมถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงานที่ได้รับการพัฒนาแต่
ละต าแหน่งงาน   

 
 
 
 
 



คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ คร้ังท่ี 10 และรางวัล SME Strart up คร้ังท่ี 2 
 

 

 15 

หมวดที่ 1. บทบาทของผู้บริหารในการน าองค์กร คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 3. ผู้บริหารสนับสนุนทรัพยากรที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานและให้ความส าคัญถึงความ
ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมถึงการ
ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

 
 

20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

ผู้บริหารมีแนวทางการ
จัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงานให้
ความส าคัญของความ
ปลอดภัยและสภาพ 
แวดล้อมในการท างาน
รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงานที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารมีการจัดสรร
ทรัพยากรที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ความปลอดภัย 
และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ตรงตามกฎหมาย
แรงงานที่เกี่ยวข้องได้
ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 
 

ผู้บริหารมีการตรวจสอบ 
ติดตามถึงการจัดสรร
ทรัพยากรที่จ าเป็น           
ความปลอดภัยและสภาพ 
แวดล้อมในการท างาน 
รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงานที่เก่ียวข้อง 
เป็นระยะๆ 

ผู้บริหารมีการทบทวนและ
ปรับปรุงการจัดสรร
ทรัพยากรที่จ าเป็น         
ความปลอดภัยและสภาพ 
แวดล้อมในการท างาน 
รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงานที่
เกี่ยวข้องให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน 
ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากร เช่น จ านวนพนักงาน เครื่องจักร 

อุปกรณ์ สถานที่ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน มีการพิจารณาค านึงถึงความส าคัญของความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เก่ียวข้อง 

 การน าไปปฏิบัติ 
ผู้บริหารได้ด าเนินการอนุมัติการจัดสรรทรัพยากรตามแผนที่ก าหนดไว้ และได้สื่อสารให้กับ

ผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน  รวมถึงมีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

 การติดตามผล 
ผู้บริหารมีการตรวจสอบ ติดตามการจัดสรรทรัพยากร โดยเปรียบเทียบแผนการจัดสรรทรัพยากร

กับสิ่งที่เป็นอยู่ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมถึง
การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เก่ียวข้องเป็นระยะๆ   

 การทบทวน / การปรับปรุง 
ผู้บริหารมีการทบทวนและชี้แนะให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไป

ตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมถึงการปรับปรุง ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมถึง
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เก่ียวข้องให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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หมวดที่ 1. บทบาทของผู้บริหารในการน าองค์กร คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 4. ผู้บริหารให้ความส าคัญ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้พนักงานมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และ
มุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมในองค์กร 

 
 

20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

ผู้บริหารมีแนวทางในการ
ส่งเสริมให้พนักงานมีการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

ผู้บริหารมีการน าแนว
ทางการส่งเสริมให้พนักงาน
มีการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองไปใช้ได้อย่าง
ครอบคลุม 

ผู้บริหารมีการตรวจสอบ 
ติดตามถึงแนวทางการ
ส่งเสริมให้พนักงานมีการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
เป็นระยะๆ 

ผู้บริหารมีการทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางการ
ส่งเสริมให้พนักงานมีการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมุ่ง
สู่การสร้างนวัตกรรมใน
องค์กร 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน 
ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

เช่น จัดท า Training Road Map ทุนการศึกษาต่อ ซึ่งมีการพิจารณาความเหมาะสมส าหรับพนักงานใน
แต่ละกลุ่ม  

 การน าไปปฏิบัติ    
ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองที่ระบุในแผนของ

หน่วยงานทรัพยากรบุคคล เช่น อนุมัติงบประมาณในการฝึกอบรม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา 

 การติดตามผล   
ผู้บริหารมีการตรวจสอบ ติดตามความคืบหน้า ในภาพรวมของการด าเนินกิจกรรมเทียบกับ

แผนการส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง กับผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ เช่น การส่งรายงาน
ประจ าเดือนของหน่วยงานพัฒนาบุคคลากรให้กับผู้บริหาร 

 การทบทวน / การปรับปรุง  
ผู้บริหารมีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปและความเหมาะสมส าหรับพนักงานในแต่
ละกลุ่ม 
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หมวดที่ 1. บทบาทของผู้บริหารในการน าองค์กร คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 5.  ผู้บริหารมีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเพ่ือจูงใจพนักงาน รวมถึงมีการให้รางวัลและ 
ยกย่องชมเชยพนักงาน เพ่ือเสริมสร้างให้ เกิดผลการ
ด าเนินงานที่ดี 

 
 

20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

ผู้บริหารมีแนวทางในการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือจูง
ใจพนักงาน รวมถึงมีการให้
รางวัลและยกย่องชมเชย
พนักงานเพ่ือส่งเสริมให้เกิด 
ผลการด าเนินงานที่ดี 

ผู้บริหารแสดงการมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือ 
จูงใจพนักงานและมีการ 
ให้รางวัลและยกย่องชมเชย
พนักงานเพ่ือส่งเสริมให้
เกิดผลการด าเนินงานที่ดี  

มีการตรวจสอบ ติดตามเป็น
ระยะๆ ในเรื่องของการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือ 
จูงใจพนักงานของผู้บริหาร 
รวมถึงการให้รางวัลและ 
ยกย่องชมเชยพนักงานเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดผลการ
ด าเนินงานที่ดี     

ผู้บริหารมีการทบทวนและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องใน
เรื่องของการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพ่ือจูงใจพนักงาน 
รวมถึงการให้รางวัลและ
ยกย่องชมเชยพนักงานเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดผลการ
ด าเนินงานที่ดี   

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน   
ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมในการจูงใจพนักงานเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงงาน  เช่น 

การน าเอากิจกรรมข้อเสนอแนะ หรือ กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ เป็นต้น มาด าเนินการในองค์กร รวมถึง 
การจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ จูงใจ ยกย่องชมเชยพนักงาน  

 การน าไปปฏิบัติ  
ผู้บริหารแสดงบทบาท การกระตุ้นพนักงาน การสร้างบรรยากาศ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมจูงใจ

พนักงานและมีการให้รางวัลและยกย่องชมเชย เช่น ประธานในการน าเสนอผลงานกลุ่มของพนักงาน 
มอบรางวัลข้อเสนอแนะดีเด่นให้กับพนักงาน เป็นต้น 

 การติดตามผล   
ผู้บริหารมีการตรวจสอบ ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมจูงใจพนักงานเพ่ือให้เกิดการปรับปรุง

งาน และผลลัพธ์ของการด าเนินงาน เช่น จ านวนกลุ่มคุณภาพ จ านวนข้อเสนอแนะและผลลัพธ์ที่
สามารถแปลงออกมาในรูปของ คุณภาพ ลดต้นทุน ประสิทธิภาพการผลิต   

 การทบทวน การปรับปรุง   
ผู้บริหารมีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมที่สามารถจูงใจพนักงานให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

รวมถึงการพิจารณาปรับรูปแบบของการให้รางวัลและยกย่องชมเชยพนักงาน เพ่ือกระตุ้นและจูง ใจ
พนักงานแสดงความสามารถในการปรับปรุงที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานที่ดี 
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หมวดที่ 1. บทบาทของผู้บริหารในการน าองค์กร คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 6.  ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อข้อบังคับ
พ้ืนฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/การด าเนินธุรกิจ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR) รวมถึงการ
ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างมีจริยธรรม และการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
 

20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

ผู้บริหารพิจารณาถึงข้อบังคับ
พ้ืนฐาน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้
พนักงานท าตามอย่างมี
จริยธรรม และการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ข้างต้น 

ผู้บริหารได้น าแนวทางให้
พนักงานปฏิบัติในการ
ท างานได้อย่างครอบคลุม  

ผู้บริหารมีการตรวจสอบ 
ติดตามถึงการปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าวเป็น
ระยะๆ 

ผู้บริหารมีการทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับข้อบังคับพ้ืนฐาน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม (CSR)  รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างมีจริยธรรม และการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น โดยมีการพิจารณาแนวทางในการด าเนินงาน / แนวทางการป้องกันที่ชัดเจน  

 การน าไปปฏิบัติ 
ผู้บริหารมีการสื่อสารถึงแนวทางปฏิบัติที่เป็นข้อบังคับพ้ืนฐาน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทาง

การป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการท างานต่อสภาพแวดล้อม/ชุมชน แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องและ
สนับสนุนทรัพยากรอย่างเหมาะสมในการด าเนินการ รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างมี
จริยธรรม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 การติดตามผล 
ผู้บริหารมีการติดตามผลของการด าเนินการ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น การด าเนินการ

จริงเทียบกับแผนการด าเนินงานที่จัดท าขึ้น ข้อร้องเรียนจากพนักงานและชุมชน เป็นต้น 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
ผู้บริหารมีการพิจารณาทบทวนแนวทางปฏิบัติที่เป็นข้อบังคับพ้ืนฐาน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ

แนวทางการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการท างานต่อสภาพแวดล้อม/ชุมชน ว่ายังคงมีความเหมาะสม
กับสถานการณ์และทันกับความต้องการทางธุรกิจ และมีการปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10 
หมวดที่ 2. การวางแผนการด าเนินธุรกิจ 

คะแนนเต็ม 120 คะแนน 

ได้คะแนน  
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หมวดที่ 2. การวางแผนการด าเนินธุรกิจ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 1.  องค์กรมีการจัดท าแผนธุรกิจ/แผน
กลยุทธ์ระยะสั้น - ระยะยาว มีการถ่ายทอดแผนธุรกิจไปสู่
แผนปฏิบัติการ และมีการปฏิบัติได้อย่างครอบคลุม รวมถึง
การติดตามแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ และการ
ทบทวน การปรับปรุงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

 
 
 

20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

องค์กรมีการจัดท าแผน
ธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ ระยะ
สั้น-ระยะยาวที่ชัดเจน 
 

องค์กรมีการน าแผนธุรกิจ/
แผนกลยุทธ์ ไปถ่ายทอดสู่
แผนปฏิบัติการ รวมถึงมี
การปฏิบัติอย่างครอบคลุม 

องค์กรมีการตรวจสอบและ
ติดตามการน าแผนปฏิบัติ
การอย่างเป็นระบบ 

องค์กรมีการทบทวนและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่
ส่งผลต่อเป้าหมายที่
ก าหนด 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน    
องค์กรมีการจัดท าแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ระยะสั้น-ระยะยาว ที่ชัดเจน ซึ่งได้จากการระดมสมอง

จากผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงด้วยการใช้ข้อมูลที่จ าเป็น เช่น วิสัยทัศน์ขององค์กร สภาพแวดล้อม
ภายใน และภายนอกขององค์กร มาประกอบการพิจารณาก าหนดแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ที่ก าหนด
ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ  
องค์กรมีการน าแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ไปสื่อสารเพ่ือให้แต่ละหน่วยงานได้มีการถ่ายทอดแผน

ธุรกิจขององค์สู่แผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่มีเป้าหมายที่สอดคล้องกัน และหน่วยงานได้มีการน า
แผนปฏิบัติการไปด าเนินการอย่างครอบคลุม 

 การติดตามผล   
องค์กรมีการตรวจสอบ ติดตาม อย่างเป็นระยะๆ เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของ แผนการ

ปฏิบัติการ ความสามารถของหน่วยงาน เช่น การประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน เพ่ือติดตามความ
คืบหน้าในการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ และผลลัพธ์ของตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน เป็นต้น 

 การทบทวน การปรับปรุง     
  องค์กรมีการทบทวนความคืบหน้าการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ และผลลัพธ์ของตัวชี้วัดผล

การด าเนินงาน โดยมีการประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือปรับแผนการปฏิบัติงานใหม่ หรือยืนยันแผนการ
ปฏิบัติงานเดิม รวมถึงพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ขององค์กร 
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หมวดที่ 2. การวางแผนการด าเนินธุรกิจ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 2. องค์กรมีการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยง
ในการด าเนินธุรกิจอย่างรอบด้าน เพ่ือให้สามารถบรรลุถึง
เป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดไว้ และสามารถด าเนินธุรกิจ
ได้อย่างต่อเนื่องในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ 

 
 

20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

องค์กรมีการวิเคราะห์ถึง
ความเสี่ยง และมีการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงใน
การด าเนนิธุรกิจ  โดยมีการ
พิจารณาถึงปัจจัยรอบด้าน
ที่ส าคัญ 

องค์กรมีการน าแผนบริหาร
ความเสี่ยงไปปฏิบัติได้อย่าง
ครอบคลุม 

องค์กรมีการตรวจสอบและ
ติดตามการควบคุม/ป้องกัน
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 

องค์กรมีการทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางการ
ควบคุม/ป้องกันความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กรที่
ก าหนด 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน    
องค์กรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งได้จากการระดมสมองจากผู้บริหาร

ระดับกลาง และระดับสูงโดยมีการพิจารณาถึงปัจจัยรอบด้านที่ส าคัญทั้งความเสี่ยงในเชิงนโยบาย  
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก และความเสี่ยงจากการด าเนินงาน  เป็นต้น โดยได้จัดท าเป็นแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ  
องค์กรมีการน าแผนบริหารความเสี่ยงไปถ่ายทอดสู่แผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และแต่ละหน่วยงานได้มีการน าแผนบริหารความเสี่ยงไปด าเนินการอย่างครอบคลุม  

 การติดตามผล   
องค์กรมีการตรวจสอบและติดตามการควบคุม/ป้องกันความเสี่ยงเป็นระยะตามความเหมาะสม

โดยผู้เกี่ยวข้อง 

 การทบทวน การปรับปรุง     
องค์กรมีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการควบคุม/ป้องกันความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนด 
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หมวดที่ 2. การวางแผนการด าเนินธุรกิจ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 3. แผนการด าเนินธุรกิจขององค์กรมี
การมุ่งเน้นถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพ
ของสินค้า/บริการ รวมถึงการควบคุม/ลดลดต้นทุนในการ
ท างาน  เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

 
 

20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

องค์กรให้ความส าคัญและ
ก าหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
พัฒนาคุณภาพ และลด
ต้นทุนในการท างานอย่าง
ชัดเจนในแผนธุรกิจ 
 

องค์กรมีการน าแนวทางการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
พัฒนาคุณภาพ และลด
ต้นทุนในการท างานไป
ปฏิบัติได้อย่างครอบคลุม 
 

องค์กรมีการตรวจสอบและ
ติดตามการน าแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ พัฒนา
คุณภาพ และลดต้นทุนใน
การท างานอย่างเป็นระบบ 

องค์กรทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ พัฒนา
คุณภาพ และลดต้นทุนใน
การท างานอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือบรรลุเป้าหมาย  
ที่ก าหนด 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน    
องค์กรให้ความส าคัญและก าหนดแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ  พัฒนาคุณภาพ และ      

ลดต้นทุนในการท างาน ซึ่งได้จากการระดมสมองจากผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงด้วยการใช้ข้อมูล
ที่จ าเป็น เช่น ข้อมูลความสูญเสียในกระบวนการ เวลาที่ใช้ในการผลิต/บริการ มาประกอบการพิจารณา
แล้วบรรจุอยู่ในแผนธุรกิจที่ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ  
องค์กรน าแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพไปถ่ายทอดสู่แผนการปฏิบัติงานของแผนกที่

เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน และได้มีการน าแผนปฏิบัติงานไปด าเนินการอย่างครอบคลุม เช่น ระบบ
การผลิตแบบลีน การออกแบบสร้างเครื่องมือ อุปกรณ์ ก าหนดแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนในการท างาน โดยทีมงานจากหลายหน่วยงาน เป็นต้น 

 การติดตามผล   
องค์กรตรวจสอบและติดตาม ความคืบหน้า ผลการด าเนินงานของระบบ/โครงการ รวมถึงหัวข้อ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนในการท างานในแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม  

 การทบทวน การปรับปรุง 
องค์กรทบทวน ความคืบหน้า ผลการด าเนินงาน ของระบบ/โครงการ รวมถึงหัวข้อต่างๆ         

ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนในการท างาน และผลลัพธ์ของ
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
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หมวดที่ 2. การวางแผนการด าเนินธุรกิจ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 4. แผนการด าเนินธุรกิจขององค์กรมี
การมุ่งเน้นการประหยัดพลังงานที่ใช้ในการผลิตและบริการ 
และ รักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 

20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

องค์กรให้ความส าคัญและ
ก าหนดแนวทางการ
ประหยัดพลังงานที่ใช้ในการ
ผลิต/บริการ รวมถึงการ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ชัดเจนในแผนธุรกิจ 

องค์กรมีการน าแนวทาง 
การประหยัดพลังงานที่ใช้ใน
การผลิต/บริการ รวมถึงการ
รักษาสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ
ได้อย่างครอบคลุม 

องค์กรมีการตรวจสอบและ
ติดตามการน าแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อประหยัดพลังงาน
ที่ใช้ในการผลิต/บริการ 
รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ 

องค์กรมีการทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติ
เพ่ือประหยัดพลังงาน 
รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน    
  องค์กรให้ความส าคัญและก าหนดแนวทางการประหยัดพลังงานที่ใช้ในการผลิต/บริการ รวมถึง

การรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้จากการระดมสมองจากผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงด้วยการใช้ข้อมูลที่
จ าเป็น เช่น ข้อมูลโครงสร้างต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม        
เป็นต้น มาประกอบการพิจารณาแล้วบรรจุอยู่ในแผนธุรกิจที่ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ  
  องค์กรมีการน าแนวทางการประหยัดพลังงานรวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมไปถ่ายทอดสู่แผนการ

ปฏิบัติงานของแผนกที่เกี่ยวข้อง และแต่ละหน่วยงานได้มีการน าแผนปฏิบัติงานไปด าเนินการอย่าง
ครอบคลุม เช่น การอนุรักษ์พลังงานแบบทุกคนมีส่วนร่วม การแยกประเภทของขยะ การ recycle     
โดยทีมงานจากหลายหน่วยงาน เป็นต้น 

 การติดตามผล   
  องค์กรมีการตรวจสอบและติดตามความคืบหน้า ผลการด าเนินงานของระบบ/โครงการ รวมถึง

หัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานรวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมในแผนการปฏิบัติงาน         
อย่างเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้เกี่ยวข้อง 

 การทบทวน การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวนผลการด าเนินงานของระบบ/โครงการ รวมถึงหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การประหยัดพลังงานที่ใช้ในการผลิต/บริการ รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและผลลัพธ์ของตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงาน พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการปรับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
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หมวดที่ 2. การวางแผนการด าเนินธุรกิจ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 5.  แผนการด าเนินธุรกิจขององค์กรมี
การมุ่ งเน้นในเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยี  การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ การสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ 
เป็นต้น เพ่ือความยั่งยืนขององค์กรในอนาคตหรือ เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม  

 
 
 

20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

องค์กรให้ความส าคัญและ
ก าหนดแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยี การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ การ
สร้างโอกาสทางการตลาด
ใหม่ เพ่ือความยั่งยืนหรือ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
อย่างชัดเจนในแผนธุรกิจ 

องค์กรมกีารน าแนวทาง 
การพัฒนาเทคโนโลยี การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ
ใหม ่การสร้างโอกาสทาง
การตลาดใหม่ เพ่ือความ
ยั่งยืน หรือ เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ไปปฏิบัติได้อย่าง
ครอบคลุม  

องค์กรมีการตรวจสอบและ
ติดตามการน าแนวทางการ
พัฒนาเทคโนโลยี การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ
ใหม่ การสร้างโอกาสทาง
การตลาดใหม่  

องค์กรมีการทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางการ
พัฒนาเทคโนโลยี การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ
ใหม ่  การสร้างโอกาส
ทางการตลาดใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน 
องค์กรให้ความส าคัญและก าหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ 

การสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ เพ่ือความยั่งยืน หรือเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซ่ึงได้จากการระดมสมอง
จากผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงด้วยการใช้ข้อมูลที่จ าเป็น เช่น ข้อมูลจากการวิจัยตลาด  ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์/บริการของคู่แข่ง มาประกอบการพิจารณาแล้วบรรจุอยู่ในแผนธุรกิจที่ก าหนดผู้รับผิดชอบ
และระยะเวลาที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ  
องค์กรมีการน าแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ การสร้างโอกาส

ทางการตลาดใหม่ ไปถ่ายทอดสู่แผนการปฏิบัติงานของแผนกที่เกี่ยวข้อง และแต่ละหน่วยงานได้มีการ
น าแผนปฏิบัติงานไปด าเนินการอย่างครอบคลุม เช่น ระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ขององค์กร 
การน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการผลิต/บริการ โดยทีมงานจากหลายหน่วยงาน เป็นต้น 

 การติดตามผล   
องค์กรมีการตรวจสอบและติดตาม ความคืบหน้า ผลการด าเนินงานของระบบ โครงการ รวมถึง

หัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ การสร้างโอกาส
ทางการตลาดใหม่ในแผนการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมโดยผู้เกี่ยวข้อง 

 การทบทวน การปรับปรุง 
องค์กรมีการทบทวน ความคืบหน้า ผลการด าเนินงานของระบบ/โครงการ รวมถึงหัวข้อต่างๆ    

ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ การสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่
และผลลัพธ์ของตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งก าหนดแนวทางในการปรับเพ่ือลดต้นทุนการผลิต /
บริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
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หมวดที่ 2. การวางแผนการด าเนินธุรกิจ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 6. แผนการด าเนินธุรกิจขององค์กร   
มีการมุ่งเน้นถึงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถ
สนับสนุนแผนการด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล    

 
 

20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

องค์กรให้ความส าคัญและ
ก าหนดแนวทางการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือสนับสนุน
แผนการด าเนินธุรกิจของ
องค์กรอย่างชัดเจนในแผน
ธุรกิจ 

องค์กรมีการน าแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร เพ่ือ
สนับสนุนแผนการด าเนิน
ธุรกิจขององค์กรไปปฏิบัติ
ได้อย่างครอบคลุม 

องค์กรมีการตรวจสอบและ
ติดตามการน าแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร เพ่ือ
สนับสนุนแผนการด าเนิน
ธุรกิจขององค์กรอย่างเป็น
ระบบ 

องค์กรมีการทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือสนับสนุน
แผนการด าเนินธุรกิจของ
องค์กรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน    
องค์กรมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือสนับสนุนแผนการด าเนินธุรกิจขององค์กร  

ซึ่งได้จากการระดมสมองจากผู้บริหารระดับกลาง และระดับสูงด้วยการใช้ข้อมูลที่จ าเป็น เช่น            
การวิเคราะห์ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ความต้องการในการฝึกอบรมจากพนักงาน           
เป็นต้น  มาประกอบการพิจารณาแล้วบรรจุอยู่ในแผนธุรกิจที่ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลา         
ที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ  
  องค์กรมีการน าแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือสนับสนุนแผนการด าเนินธุรกิจขององค์กรไป

ถ่ายทอดสู่แผนการปฏิบัติงานของแต่ละแผนกท่ีเกี่ยวข้อง และแต่ละหน่วยงานได้มีการน าแผนปฏิบัติงาน
ไปด าเนินการอย่างครอบคลุม เช่น การก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรม/การฝึกปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับ
แต่ละต าแหน่งงาน หรือ เหมาะสมกับความรับรับผิดชอบ การศึกษาดูงาน เป็นต้น 

 การติดตามผล   
  องค์กรมีการตรวจสอบและติดตามความคืบหน้า ผลการด าเนินงานของการพัฒนาบุคลากร           

เพ่ือสนับสนุนแผนการด าเนินธุรกิจขององค์กรในแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระยะๆ ตามความ
เหมาะสมโดยผู้เกี่ยวข้อง 

 การทบทวน การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวน ผลการด าเนินงานของการพัฒนาบุคลากร เพ่ือสนับสนุนแผนการด าเนิน

ธุรกิจขององค์กรพร้อมทั้งก าหนดแนวทางการปรับปรุง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10 
หมวดที่ 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 

คะแนนเต็ม 120 คะแนน 

ได้คะแนน  
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หมวดที่ 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 1. องค์กรมีการก าหนดวิธีการรับรู้ 
การจัดท าข้อมูล การติดตามและการทบทวนข้อมูลความ
ต้องการ ความคาดหวัง วิธีการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าของแต่ละกลุ่มลูกค้า เพื่อน าเสนอผลิตภัณฑ์/
บริการที่เหมาะสมให้กับลูกค้าและการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ 

 

 
20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

มีการก าหนดวิธีการรับรู้
และตอบสนองความ
ต้องการ ความคาดหวังของ
ลูกค้า กลุ่มลูกค้า และส่วน
ตลาด อย่างชัดเจน 

มีการจัดท าและรวบรวม
ข้อมูลความต้องการ           
ความคาดหวังของลูกค้า 
กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด
อย่างครบถ้วน 

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
จัดท าข้อมูล ความต้องการ 
ความคาดหวังของลูกค้า 
วิธีการตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้า  
และส่วนตลาด อย่างเป็น
ระบบ 

มีการทบทวนและปรับปรุง
การจัดท าข้อมูลความ
ต้องการ ความคาดหวัง 
และวิธีตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า กลุ่ม
ลูกค้า และส่วนการตลาด  
ที่เหมาะสม 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน 
  องค์กรใช้ข้อมูลที่ส าคัญและความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในการก าหนดวิธีการรับรู้ของข้อมูล

ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้ากลุ่มลูกค้าในแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน เช่น การเยี่ยมเยียนลูกค้า
เพ่ือสอบถามข้อมูลความต้องการ หรือการออกแบบสอบถามความต้องการของลูกค้า เป็นต้น เพ่ือที่จะ
สามารถตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาดอย่างถูกต้อง 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลความต้องการ            

ความคาดหวังของลูกค้า กลุ่มลูกค้า ได้อย่างครบถ้วนตามวิธีการ และตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการตรวจสอบ ติดตามการจัดท าข้อมูล ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า วิธีการ

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด โดยมีระยะเวลาการติดตามและสรุปผลที่ชัดเจน 
เพ่ือที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวนการจัดท าข้อมูลความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า ให้มีความเหมาะสม

ในการด าเนินการ หรือมีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนวิธีการรวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวัง
ของลูกค้า เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น   
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หมวดที่ 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 2.  องค์กรมีจัดท าแผนการตลาด 
ก าหนดเป้าหมายทางการตลาด การน าไปปฏิบัติและ
ติดตามผล เพ่ือบรรลุเป้าหมายของแผนธุรกิจด้าน
การตลาด 

 
 

20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

มีการจัดท าแผนการตลาดที่
ชัดเจน 
 

มีการน าแผนการตลาดไป
ด าเนินการปฏิบัติอย่าง
ครอบคลุม 

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
น าแผนการตลาดไปปฏิบัติ
เป็นระบบ 

มีการทบทวนและปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องที่ส่งผลต่อ
เป้าหมายทางการตลาด 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรมีการจัดท าแผนการตลาดที่ชัดเจน โดยมีการน าเอาข้อมูลที่ส าคัญมาเป็นส่วนประกอบใน

การจัดท า และมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดท าแผนงาน อีกทั้งแผนงานจะต้องมี
ความสมบูรณ์ทั้งแนวทาง เป้าหมาย ระยะเวลา รวมถึงผู้ที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการน าแผนการตลาดไปสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการปฏิบัติได้อย่างครอบคลุม

ตามรายละเอียดของแผนงาน 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการตรวจสอบ ติดตามการน าแผนการตลาดไปปฏิบัติ โดยมีการใช้ข้อมูลจริงเปรียบเทียบ

กับแผนงานที่ก าหนด มีการก าหนดระยะเวลาในการติดตาม และสรุปผลการด าเนินงานตามแผน         
ที่ชัดเจน 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวนแผนการตลาดถึงความเหมาะสมต่อสถานการณ์ทางธุรกิจ และมีการปรับปรุง

แผนงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุต่อเป้าหมายทางการตลาดที่ก าหนด หรือสถานการณ์ทางธุรกิจ          
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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หมวดที่ 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 3.  องค์กรมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับลูกค้า เพ่ือเพ่ิมความภักดีและการซื้อผลิตภัณฑ์/บริการ
ซ้ าอีก 

 
 

20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) ด าเนินการ ( 0-5 ) ตรวจสอบ ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

มีการก าหนดวิธีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
อย่างชัดเจน 

มีการด าเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าได้
อย่างครบถ้วน 

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
อย่างเป็นระบบ 

มีการทบทวนและปรับปรุง
การสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง   

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน 
  องค์กรมีการใช้ข้อมูลที่ส าคัญและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เช่น การออกเยี่ยมเยียนลูกค้า การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับลูกค้า เป็นต้น 
เพ่ือเพ่ิมความภักดีและการซื้อผลิตภัณฑ์/บริการซ้ าอีกของลูกค้า 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการสื่อสารถึงแนวทางและวิธีการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามวิธีการสร้างความสัมพันธ์         

ที่ดีกับลูกค้าที่องค์กรก าหนดขึ้นมาได้อย่างครบถ้วน 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการตรวจสอบ ติดตามการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การวัดและประเมินผลความ

พึงพอใจ วิธีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในแต่ละครั้ง/แต่ละช่วงเวลาที่ชัดเจน เพ่ือน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงวิธีการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวนวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ทางธุรกิจ 

และมีการปรับปรุงวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น ปรับปรุงวิธีการสร้า ง
ความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มใหม่ เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมความภักดีและการซื้อผลิตภัณฑ์/บริการซ้ าอีก 
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หมวดที่ 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 4. องค์กรมีประเมินและตอบสนอง
ความพึงพอใจและไม่พอใจของลูกค้า เพ่ือให้ได้ลูกค้าใหม่
และรักษาลูกค้าเก่า 

 
 

20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

มีการก าหนดวิธีการประเมิน
และตอบสนองความพึง
พอใจและไม่พอใจของลูกค้า
อย่างชัดเจน 

มีการด าเนินการหาข้อมูล
และตอบสนองความพึง
พอใจและไม่พอใจของลูกค้า
ได้อย่างครอบคลุม 

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
ด าเนินการหาข้อมูลและ
การตอบสนองความพึง
พอใจและไม่พอใจของลูกค้า
อย่างเป็นระบบ 

มีการทบทวนและปรับปรุง
การด าเนินการหาข้อมูล
และตอบสนองความพึง
พอใจและไม่พอใจของลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรมีการใช้ข้อมูลที่ส าคัญและให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด วิธีการ

ประเมิน และตอบสนองความพึงพอใจ และไม่พอใจของลูกค้า เช่น การก าหนดช่องทางในการสื่อสาร/
รับข้อมูลจากลูกค้า และระบบในการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม โดยมีระยะเวลาและผู้ที่รับผิดชอบ
ในการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการสื่อสารถึงแนวทางและวิธีการให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้มีการจัดเก็บข้อมูลและการปฏิบัติตาม

ขั้นตอน เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและไม่พอใจของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการตรวจสอบ ติดตามการด าเนินการหาข้อมูล และการตอบสนองความพึงพอใจและไม่

พอใจของลูกค้าโดยมีผู้ รับผิดชอบ และระยะเวลาการติดตาม สรุปผลที่ชัดเจน เพ่ือให้ทราบถึง            
ความพึงพอใจและไม่พอใจของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือที่จะก าหนดแนวทางการปรับปรุง/แก้ไขการ
ท างานให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงประเด็น 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
องค์กรมีการทบทวนวิธีการหาข้อมูลและการตอบสนองความพึงพอใจและไม่พอใจของลูกค้าให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ทางธุรกิจ และมีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุ         
เป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น 
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หมวดที่ 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 5. องค์กรมีการสร้างภาพลักษณ์และ
ตราสินค้าของตนเอง เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และยั่งยืนทางการตลาด 

 
 

20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

มีการก าหนดแนวทางการ
สร้างภาพลักษณ์และตรา
สินค้าของตนเองอย่าง
ชัดเจน 

มีการด าเนินการสร้าง
ภาพลักษณ์และมีตราสินค้า
เป็นของตนเอง 

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
ด าเนินการสร้างภาพลักษณ์
และตราสินค้าอย่างเป็น
ระบบ 

มีการทบทวนและปรับปรุง
การด าเนินการสร้าง
ภาพลักษณ์และตราสินค้า
อย่างต่อเนื่อง 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรมีการใช้ข้อมูลที่ส าคัญ และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการ

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและจัดท าตราสินค้าของตนเอง เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และยั่งยืนทางการตลาด โดยมีกรอบระยะเวลาด าเนินงานและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการสื่อสารถึงแนวทาง และวิธีการให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด           

เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร รวมถึงการมีการจัดท าตราสินค้าเป็นของตนเองตามแผนงานที่
ก าหนด 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการตรวจสอบ ติดตามผลการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เช่น การสุ่มส ารวจกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย เพ่ือให้ทราบถึงภาพลักษณ์องค์กรในมุมมองของลูกค้า เป็นต้น และสรุปผลการจัดท า
ตราสินค้าโดยเทียบกับแผนงานที่ก าหนด 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวนและปรับปรุงการด าเนินการสร้างภาพลักษณ์และตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง

เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรมีการวางแผนการด าเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม ไม่เบียดเบียนสังคม ไม่เอารัดเอาเปรียบ

ผู้บริโภคโดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมพิจารณา น าข้อมูลต่างๆ เช่น ด้านการตลาด การร้องเรียน
ของผู้บริโภคมาพิจารณา ก าหนดช่วงเวลา ขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในการด าเนินการที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรได้น าขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้มาด าเนินการโดยพนักงาน ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละแผนกได้

ด าเนินการตามข้ันตอนที่ได้ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการติดตามผลของการด าเนินการ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น  การร้องเรียนของ

ผู้บริโภค การฟ้องร้องเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการพิจารณาทบทวนขั้นตอนการด าเนินการว่ายังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์

และทันกับความต้องการทางธุรกิจ มีการปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
 
 

หมวดที่ 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 6. องค์กรด าเนินธุรกิจด้วยความ
ยุติ ธรรม ไม่ เบี ยด เบียนสั งคม ไม่ เอารัด เอาเปรียบ
ผู้บริโภค/ผู้ใช้บริการ รวมถึงไม่ลอกเลียนตรา/แบบสินค้า
ของผู้อื่น  

 
 

20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

องค์กรมีการก าหนดนโยบาย 
/ ให้ความส าคัญในการ
ด าเนินธุรกิจที่ยุติธรรม ไม่
เบียดเบียนสังคม ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้บริโภค/ ผู้ใช้ 
บริการ รวมถึงไม่ลอกเลียน
ตรา/แบบสินค้าของผู้อ่ืน 

มีการสื่อสารนโยบาย/
ด าเนินการในเรื่องที่องค์กร
ให้ความส าคัญในการ
ด าเนินธุรกิจที่ยุติธรรม ไม่
เบียดเบียนสังคม ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้บริโภค/ ผู้ใช้ 
บริการ รวมถึงไม่ลอก
เลียนตรา/แบบสินค้าของ
ผู้อื่น 

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
ด าเนินการในเรื่องที่องค์กร
ให้ความส าคัญในการด าเนิน
ธุรกิจที่ยุติธรรม ไมเ่บียด 
เบียนสังคม ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้บริโภค/ ผู้ใช้บริการ 
รวมถึงไม่ลอกเลียนตรา/ 
แบบสินค้าของผู้อื่น 

มีการทบทวนและปรับปรุง
ด าเนินการในเรื่องที่องค์กร
ให้ความส าคัญในการด าเนิน
ธุรกิจที่ยุติธรรม ไม่เบียด 
เบียนสังคม  ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้บริโภค/ผู้ใช้บริการ 
รวมถึงไม่ลอกเลียนตรา/
แบบสินค้าของผู้อื่น 
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10 
หมวดที่ 4. การวัด  วิเคราะห์  และจัดการความรู้ 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ได้คะแนน  
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หมวดที ่4. การวัด วิเคราะห์  และจัดการความรู้ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 1. องค์กรก าหนดการวัดผลและการ
น าข้อมูลการด าเนินงานที่ส าคัญมาวิเคราะห์เพ่ือก าหนด
แนวทางในการแก้ไข/ปรับปรุง โดยตรวจสอบ ติดตาม และ
ทบทวนแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
 

20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

มีแนวทางในการวัดผล 
และการวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบ  

มีการวิเคราะห์ข้อมูลการ
วัดผล การด าเนินงาน และ
น าผลวิเคราะห์ไปจัดท าแผน 
การแก้ไข/ปรับปรุง และ
น าไปปฏิบัติได้อย่าง
ครอบคลุม 

มีการตรวจสอบ ติดตาม
การน าแผนการแก้ไข/
ปรับปรุงไปปฏิบัติอย่าง
เป็นระบบ 

มีการทบทวนและปรับปรุง 
แผนการแก้ไข/ปรับปรุง 
และการน าไปปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน 
  องค์กรได้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทาง/วิธีการวัดผล/การวิเคราะห์

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญที่ได้จัดเก็บ เช่น การแปลงข้อมูลดิบให้เป็นสารสนเทศ ที่เข้าใจง่าย ซึ่ง
อาจอยู่ในรูปของกราฟ ตาราง และได้ก าหนดระยะเวลา และผู้ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน   

 การน าไปปฏิบัติ 
  ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการวัดผล วิเคราะห์ตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญของบริษัทได้อย่างถูกต้อง

และครอบคลุมทุกกระบวนการที่ส าคัญ และยังได้น าผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดไปจัดท าแผนการแก้ไข/
ปรับปรุง และน าไปปฏิบัติได้อย่างครอบคลุม 

 การติดตามผล 
  องค์กรตรวจสอบ ติดตามผลการวัดผล การวิเคราะห์ตัวชี้วัดผลการด าเนินการ ที่ส าคัญ และการ

ปฏิบัติตามแผนการแก้ไข/ปรับปรุง เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์ให้เหมาะสม และติดตามผล
ของปฏิบัติตามแผนการแก้ไข/ปรับปรุงของตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรทบทวนวิธีการวัดผล การวิเคราะห์ตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ เพ่ือให้ได้วิธีการ

วิเคราะห์ที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดที่ส าคัญ รวมถึงมีการทบทวนแผนด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงเพ่ือให้
ตัวชี้วัดผลการด าเนินการสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดครอบคลุมทุกกระบวนการที่ส าคัญ 
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หมวดที่ 4. การวัด วิเคราะห์  และจัดการความรู้ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 2. องค์กรมีการจัดการข้อมูลด้าน 
งบการเงิน ที่ถูกต้องตามหลักการทางบัญชี โดยมีการ
ตรวจสอบ ติดตาม และทบทวนข้อมูล เพ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจของผู้บริหารในการด าเนินธุรกิจ  

 
 

20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) ด าเนินการ ( 0-5 ) ตรวจสอบ ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

มีแนวทางในการจัดท า
ข้อมูลด้านงบการเงิน       
ที่ถูกต้องตามหลักการทาง
บัญชี 

มีการจัดท าข้อมูลด้าน 
งบการเงิน ที่ถูกต้องตาม
หลักการทางบัญชี 

มีการตรวจสอบ ติดตาม 
และวิเคราะห์ข้อมูลด้าน 
งบการเงิน ที่ถูกต้องตาม
หลักการทางบัญชี อย่าง
เป็นระบบ  

มีการทบทวนและปรับปรุง
การจัดท าข้อมูลด้าน 
งบการเงิน ที่ถูกต้องตาม
หลักการทางบัญชี และผล
การวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง  

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรมีการก าหนดแนวทางและวิธีการในการจัดท าข้อมูลด้านงบการเงิน ที่ถูกต้องตามหลักการ

ทางบัญชี โดยมีการก าหนดผู้ที่รับผิดชอบด าเนินการ รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลและรายงานอย่างชัดเจน       

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการสื่อสารถึงแนวทางและวิธีการในการจัดท าข้อมูลด้านงบการเงิน ที่ถูกต้องตาม

หลักการทางบัญชี ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและสามารถจัดท าข้อมูลด้านการเงินการบัญชี ได้อย่าง
ถูกต้อง 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการตรวจสอบ และติดตามผลในการจัดท าข้อมูลด้านงบการเงิน เช่น ความถูกต้อง 

ความรวดเร็ว และปัญหาในการจัดท า เป็นต้น รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลด้านการเงินการบัญชี
ที่ได้จัดเก็บ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารในการด าเนินธุรกิจ  

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวนและปรับปรุงการจัดท าข้อมูลด้านงบการเงิน รวมถึงวิธีวิเคราะห์ผล เพ่ือให้มี

ความถูกต้อง รวดเร็ว และมีความน่าเชื่อถือเพ่ือให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจด าเนินธุรกิจ 
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หมวดที ่4. การวัด วิเคราะห์  และจัดการความรู้ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 3. องค์กรมีระบบในการบริหารข้อมูล
ให้ทันสมัย พร้อมใช้งาน และมีการสื่อสารข้อมูลที่ส าคัญใน
การท างานให้กับพนักงาน 

 
 

20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

มีการก าหนดวิธีการ ในการ
ท าให้ข้อมูลทันสมัย          
พร้อมใช้งาน และวิธีสื่อสาร
ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ 

มีการด าเนินการในการ        
ท าให้ข้อมูลทันสมัย            
พร้อมใช้งาน และสื่อสาร
ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ 

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
ท าให้ข้อมูลทันสมัย พร้อม 
ใช้งาน และสื่อสารให้
พนักงานที่เก่ียวข้อง
รับทราบอย่างเป็นระบบ 

มีการทบทวน/ปรับปรุง  
การท าให้ข้อมูลทันสมัย 
พร้อมใช้งาน และสื่อสาร
ให้พนักงานที่เก่ียวข้อง
รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการ ในการท าให้ข้อมูลทันสมัย เช่น มีการ 

Update ของข้อมูลที่ส าคัญอย่างสม่ าเสมอ หรือมีการสรุปข้อมูลให้ง่ายต่อการน าไปใช้งาน และมี
แผนงานสื่อสารให้กับพนักงานที่เก่ียวข้องรับทราบอย่างชัดเจน   

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรด าเนินการในการท าให้ข้อมูลทันสมัยและพร้อมใช้งานได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นและ

ทุกพ้ืนที่ และมีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านสื่อที่เหมาะสม เช่น การประชุมชี้แจงตาม
วาระ Morning Talk บอร์ดข่าวสาร และระบบ Intranet  เป็นต้น  

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการตรวจสอบ ติดตามการท าให้ข้อมูลทันสมัย และพร้อมใช้งานเพ่ือให้ข้อมูล/

สารสนเทศสะท้อนสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น รวมถึงติดตามผลการรับรู้ข้อมูลที่ส าคัญของพนักงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการปรับปรุงการสื่อสารขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  มีการทบทวน/ปรับปรุงวิธีการท าให้ข้อมูลทันสมัย และพร้อมใช้งานอยู่อย่างต่อเนื่อง  เช่น 

ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บและ Update ข้อมูล ปรับปรุงระบบป้องกันความเสียหายของฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์เพ่ือให้ระบบพร้อมใช้งาน ทบทวนว่าข้อมูลที่จัดเก็บเพียงพอหรือไม่มีข้อมูลใดต้องจัดเก็บ
เพ่ิมเติม เป็นต้น รวมถึงปรับปรุงวิธีการสื่อสารข่าวสาร ข้อมูลที่ส าคัญขององค์กรให้พนักงานที่เก่ียวข้อง
ได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง 
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หมวดที่ 4. การวัด วิเคราะห์  และจัดการความรู้ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 4.  องค์กรมีระบบการจัดเก็บความรู้ที่
ส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ 

 
20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

มีการก าหนดแนวทางใน
การจัดเก็บความรู้ที่ส าคัญ
อย่างชัดเจน 

มีการด าเนินการจัดเก็บ
ความรู้ที่ส าคัญอย่าง
ครอบคลุม 

มีการตรวจสอบ ติดตาม 
การจัดเก็บความรู้ที่ส าคัญ
อย่างเป็นระบบ 

มีการทบทวนและปรับปรุง
การจัดเก็บความรู้ที่ส าคัญ
อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ความรู้ที่สามารถต่อยอด
เป็นนวัตกรรม 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน 
  องค์กรมีการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการจัดเก็บความรู้ที่

ส าคัญที่เหมาะสมกับองค์กร เช่น การระบุองค์ความรู้ที่ส าคัญขององค์กร วิธีการจัดเก็บความรู้ และมี
การก าหนดเป็นแผนงานที่มีผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาด าเนินงานที่ชัดเจน เป็นต้น 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการจัดเก็บความรู้ที่ส าคัญตามแผนงานที่ก าหนดได้อย่างครอบคลุม และต่อเนื่อง 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการตรวจสอบ ติดตามการจัดเก็บความรู้ที่ส าคัญ เพ่ือดูถึงความถูกต้อง และครบถ้วน

ขององค์ความรู้    

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวน ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บความรู้ที่ส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้พนักงานที่

เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานสอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
รวมถึงความรู้ที่สามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรม 
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หมวดที่ 4. การวัด วิเคราะห์  และจัดการความรู้ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 5.  องค์กรมีระบบการแลกเปลี่ยน
ความรู้ที่ ส าคัญและจ าเป็ นต่อการด าเนิ น ธุ รกิจ  ทั้ ง
หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 

 
 

20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

มีการก าหนดแนวทางใน
การแลกเปลี่ยนความรู้ที่
ส าคัญอย่างชัดเจน 

มีการด าเนินการแลกเปลี่ยน
ความรู้ที่ส าคัญอย่าง
ครอบคลุม 

มีการตรวจสอบ ติดตาม 
การแลกเปลี่ยนความรู้ที่
ส าคัญอย่างเป็นระบบ 

มีการทบทวนและปรับปรุง
การแลกเปลี่ยนความรู้ที่
ส าคัญอย่างต่อเนื่องรวมถึง
การเผยแพร่ความรู้ให้กับ
สังคม 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน 
  องค์กรมีการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ที่
ส าคัญที่เหมาะสมกับองค์กร เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างพนักงานในองค์กร และมีการก าหนดเป็น
แผนงานที่มีผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาด าเนินงานที่ชัดเจน เป็นต้น 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ส าคัญตามแผนงานที่ก าหนดได้อย่างครอบคลุม และต่อเนื่อง 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการตรวจสอบ ติดตามการแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิผลของการ

แลกเปลี่ยนความรู้ที่ส าคัญ 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวน ปรับปรุงวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้พนักงานที่

เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานสอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
รวมถึงองค์กรได้มีการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10 
หมวดที่ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

คะแนนเต็ม 140 คะแนน 

ได้คะแนน  
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หมวดที่ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 1.  องค์กรมีการก าหนดโครงสร้าง
องค์กร และ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ซ่ึง
สามารถสนับสนุนการด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

มีรูปแบบการก าหนด
โครงสร้างองค์กร และ
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
รวมถึงการวางแผนก าลังคน
ที่ชัดเจน 

มีโครงสร้างองค์กร และ
อัตราก าลังคนตามบทบาท
หน้าที่รับผิดชอบ 

มีการตรวจสอบ ติดตาม
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่รับผิดชอบและ
อัตราก าลังที่เหมาะสม 

มีการทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบและ
อัตราก าลังให้ตรงตาม
สภาพการณ์ทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป   

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน 
  ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงสร้างองค์กร และบทบาท

หน้าที่รับผิดชอบ โดยมีการน าข้อมูลที่ส าคัญทั้งจากภายนอก และภายในองค์กรมาประกอบการ
พิจารณา มีการก าหนดช่วงเวลา และมีผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ 

 การน าไปปฏิบัติ 
  มีการประกาศใช้ผังโครงสร้างองค์กร ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานแต่

ละต าแหน่งงานในแต่ละแผนก มีการสื่อสารให้กับพนักงานในแต่ละต าแหน่งงานเข้าใจ และสามารถ
ปฏิบัติได้ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 

 การติดตามผล 
  มีการติดตามความเหมาะสมของการประสานงาน การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานตามผัง

โครงสร้างองค์กรที่ก าหนดไว้ มีการติดตามผลของการปฏิบัติงานของพนักงาน  แต่ละต าแหน่งงานว่า
ด าเนินการได้ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้ก าหนดไว้ 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  มีการทบทวนโครงสร้างองค์กร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบว่า ยังคงมีความเหมาะสม

กับสถานการณ์และทิศทางของธุรกิจ มีการปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้เหมาะสม 
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หมวดที่ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 2. องค์กรมีการสรรหาบุคลากร ที่ตรง
กับความต้องการของธุรกิจ 

 
20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

มีแผนในการสรรหา
บุคลากรให้ตรงกับความ
ต้องการของธุรกิจ  

 

มีการสรรหาบุคลากรได้ตรง
กับบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ 

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
สรรหาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ 

มีการทบทวนและปรับปรุง 
วิธีการในการสรรหา
บุคลากรให้ตรงกับความ
ต้องการของธุรกิจอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน 
หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสรรหาบุคลากร น าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

คุณสมบัติของพนักงานที่ก าหนดไว้มาพิจารณา ก าหนดระยะเวลาในการสรรหาบุคลากร มีการ
ก าหนดขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในการด าเนินการสรรหาที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  มีการสรรหาบุคลากรตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ในทุกๆ แผนก หัวหน้างานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของ

แต่ละแผนกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสรรหาบุคลากรทุกครั้ง 

 การติดตามผล 
  มีการติดตามผลของการสรรหาบุคลากร โดยพิจารณาผลการท างานของบุคลากรที่สรรหามา

ได้เทียบกับเป้าหมายที่ต้องการ โดยใช้ข้อมูลต่างๆ มาประกอบการพิจารณา ก าหนดช่วงเวลาในการ
ติดตามและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

 การทบทวน การปรับปรุง  
  มีการทบทวนวิธีการสรรหาบุคลากรว่า ยังคงมีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ทิศทางของธุรกิจ 

มีการปรับปรุงวิธีการสรรหาบุคลากรเพ่ือให้การสรรหาบุคลากรมีประสิทธิภาพ และได้บุคลากรที่ตรง
กับความต้องการมากยิ่งขึ้น 
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หมวดที่ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 3.  องค์กรมีระบบการฝึกอบรมและ
พัฒนาพนักงาน ที่สอดคล้องกับกระบวนการท างาน  

 
20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

มีระบบในการฝึกอบรมและ
พัฒนาพนักงาน ที ่
สอดคล้องกับกระบวนการ
ท างาน  

มีการด าเนินการฝึกอบรม
และพัฒนาทักษะพนักงาน
ตามแผนการฝึกอบรมและ
พัฒนา 

มีการตรวจสอบ ติดตาม 
แผนการฝึกอบรมและ
พัฒนา 

มีการทบทวนและปรับปรุง
วิธีการในการท าแผนและ
วิธีการด าเนินการฝึกอบรม
พัฒนา  

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน 
  องค์กรให้หัวหน้างานแต่ละแผนกเข้ามามีส่วนร่วม น าข้อมูลต่างๆ มาเป็นปัจจัยในการวาง

แผนการฝึกอบรม มีการก าหนดแผนการฝึกอบรม ขั้นตอนและวิธีการอบรม มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนใน
การดแูลระบบการฝึกอบรมขององค์กร  

 การน าไปปฏิบัติ 
  หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบระบบการฝึกอบรมได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของการฝึกอบรมที่ได้

ก าหนดไว้ มีการอบรมให้กับพนักงานในแต่ละแผนกอย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละต าแหน่ง 

 การติดตามผล 
  มีการติดตามประสิทธิผลของการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ให้กับพนักงานโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม

กับหัวข้อของการอบรม ใช้ข้อมูลต่างๆ มาพิจารณาในการติดตามผลการฝึกอบรม เช่น ประสิทธิภาพ
การท างานของพนักงาน อัตราของเสีย เป็นต้น 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  มีการทบทวนระบบการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม หัวข้อการฝึกอบรม ระบบการติดตามผล

การอบรมว่ายังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และทิศทางของธุรกิจ และมีการปรับปรุงระบบการ
อบรมให้ดีขึ้นและก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติที่ชัดเจน 
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หมวดที่ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่  4.  องค์กรมีระบบการพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

 
20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

มีแนวทางในการพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 

มีการด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
ประเมินผล 

มีการทบทวนและปรับปรุง
การ วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน 
  องค์กรให้หัวหน้างานเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาโดยน าข้อมูลผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานมาพิจารณา ก าหนดช่วงเวลาในการประเมินผลที่ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดไว้กับพนักงานในแต่ละแผนก 

ตามช่วงเวลาที่ได้ก าหนดไว้ และผู้ประเมินสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการติดตามผลการใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละแผนกโดยพิจารณา

จากข้อมูลต่างๆ ประกอบ เช่น ความพึงพอใจของพนักงาน ประสิทธิภาพการท างาน  อัตราของเสีย 
เป็นต้น 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการประเมิน ความถี่ใน      

การประเมินว่ามีความเหมาะสมกับพนักงาน มีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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หมวดที่ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 5.  องค์กรมีการพิจารณาผลตอบแทน
และจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน 

 
20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

มีการก าหนดแนวทางใน
การพิจารณาผลตอบแทน
และจัดสวัสดิการที่
เหมาะสมให้แก่พนักงาน 

มีการด าเนินการตาม
แนวทางในการพิจารณา
ผลตอบแทนและจัด
สวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่
พนักงาน 

มีการตรวจสอบ ติดตามผล
ของการจ่ายค่าตอบแทน
และการจัดสวัสดิการ
พนักงาน 

มีการทบทวนและปรับปรุง
การพิจารณาผลตอบแทน
และจัดสวัสดิการให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์
ทางธุรกิจ 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน 
  องค์กรน าความคิดเห็นของพนักงาน หัวหน้างาน เข้ามาใช้ในการพิจารณาผลตอบแทนและ

สวัสดิการ น าข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรเข้ามาพิจารณา ก าหนดช่วงเวลาในการพิจารณา  
และมีผู้รับผิดชอบในการด าเนินการที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการให้ผลตอบแทนและจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานตามที่ได้ก าหนดไว้โดยจัดให้แก่

พนักงานทุกระดับในองค์กร ตามกรอบระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามขั้นตอน
และเกณฑ์ต่างๆ อย่างครบถ้วน 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการติดตามผลการให้ผลตอบแทนและจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานในแต่ละแผนก โดย

พิจารณาจากข้อมูลต่างๆ ประกอบ เช่น ความพึงพอใจของพนักงาน ประสิทธิภาพการท างาน อัตรา
ของเสีย เป็นต้น 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวนระบบการให้ผลตอบแทน และจัดสวัสดิการแก่พนักงาน ขั้นตอนการ

ประเมิน ความถี่ในการประเมิน ว่ามีความเหมาะสมกับพนักงาน และมีการปรับปรุงให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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หมวดที่ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 6. การให้ความส าคัญแก่พนักงานใน
การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการด าเนินการขององค์กร 

 
 

20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

มีการก าหนดประเด็นส าคัญ
ที่เก่ียวข้องกับการให้
ความส าคัญ และการเปิด
โอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นของพนักงานและมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ด าเนินการขององค์กร  

มีการด าเนินการในประเด็น
ส าคัญที่เก่ียวข้องกับการให้
ความส าคัญ และการเปิด
โอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นของพนักงานและมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ด าเนินการขององค์กร 

มีการตรวจสอบ ติดตามใน
ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับ
การให้ความส าคัญ และการ
เปิดโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นของพนักงานและมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ด าเนินการขององค์กร 

มีการทบทวนและ
ปรับปรุง ในประเด็น
ส าคัญที่เก่ียวข้องกับการ
ให้ความส าคัญและการ
เปิดโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นของ
พนักงาน และมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงการ
ด าเนินการขององค์กร 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรมีการวางแผนด าเนินการในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญและการเปิด

โอกาสในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน โดยให้หัวหน้างาน พนักงานหรือตัวแทนของแต่ละ
แผนกเข้ามามีส่วนร่วม น าข้อมูลต่างๆ มาพิจารณา เช่น ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงของพนักงาน 
เป็นต้น มีการก าหนดช่วงเวลา ขั้นตอนด าเนินการและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการน าขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้เกี่ยวกับการให้ความส าคัญ และการเปิดโอกาสในการ

แสดงความคิดเห็นของพนักงานและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการขององค์กรไปด าเนินการ 
โดยผู้ที่เก่ียวข้อง และพนักงานของแต่ละแผนกมีส่วนร่วม และสามารถปฏิบัติได้ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการติดตามผลของการด าเนินการ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่นข้อเสนอแนะเพ่ือ

การปรับปรุงของพนักงาน เป็นต้น 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการพิจารณาทบทวนขั้นตอนการให้ความส าคัญ และการเปิดโอกาสในการแสดงความ

คิดเห็นของพนักงาน ว่ายังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์  และทันกับความต้องการทางธุรกิจ    
มีการปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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หมวดที่ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 7. องค์กรมีการส่งเสริมและการจ้าง
งาน หรือให้โอกาสส าหรับผู้ที่ด้อยโอกาสหรือคนทุพพล
ภาพ ท างานในองค์กร 

 
 

20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

มีการก าหนดประเด็นส าคัญ
ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม
และการจ้างงาน หรือให้
โอกาสส าหรับผู้ที่ด้อย
โอกาสหรือคนทุพพลภาพ 
ในการท างาน 

มีการด าเนินการในประเด็น
ส าคัญที่เก่ียวข้องกับการ
ส่งเสริมและการจ้างงาน
ส าหรับผู้ที่ด้อยโอกาสหรือ
คนทุพพลภาพ ท างานใน
องค์กร 

มีการตรวจสอบ ติดตามใน
ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้อง
กับการส่งเสริม และการจ้าง
งานส าหรับผู้ที่ด้อยโอกาส
หรือคนทุพพลภาพ ท างาน
ในองค์กร 

มีการทบทวนและ
ปรับปรุงในประเด็น          
ส าคัญที่เก่ียวข้องกับการ
ส่งเสริมและการจ้างงาน
ส าหรับผู้ที่ด้อยโอกาส
หรือคนทุพพลภาพ 
ท างานในองค์กร 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรมีการวางแผนด าเนินการในประเด็นส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมและการ 

จ้างงาน หรือให้โอกาสส าหรับผู้ที่ด้อยโอกาสหรือคนทุพพลภาพ โดยให้หัวหน้างาน พนักงานหรือ
ตัวแทนของแต่ละแผนกเข้ามามีส่วนร่วม น าข้อมูลต่างๆ มาพิจารณา เช่น สัดส่วนของผู้ที่ด้อยโอกาส
หรือคนทุพพลภาพ มีการก าหนดขั้นตอนด าเนินการและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการน าขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้เกี่ยวกับการส่งเสริม และการจ้างงาน หรือให้โอกาส

ส าหรับผู้ที่ด้อยโอกาสหรือคนทุพพลภาพ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและสามารถปฏิบัติได้ตามที่ได้
ก าหนดไว้ 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการติดตามผลของการด าเนินการ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น สัดส่วนของผู้ที่

ด้อยโอกาสหรือคนทุพพลภาพ เป็นต้น 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการพิจารณาทบทวนขั้นตอนการส่งเสริมการจ้างงาน หรือให้โอกาสส าหรับผู้ที่ด้อย

โอกาสหรือคนทุพพลภาพ ว่ายังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และทันกับความต้องการทางธุรกิจ 
มีการปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10 
หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ 

คะแนนเต็ม 160 คะแนน 

ได้คะแนน  
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หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 1. มีการประสานงานและรับข้อมูล
จากฝ่ายการตลาด เพ่ือใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์/
บริการ และกระบวนการผลิต/การบริการ 

 
 

20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

มีแนวทางในการ
ประสานงานและรับข้อมูล
จากฝ่ายการตลาดเพ่ือใช้ใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์/
บริการ และกระบวนการ
ผลิต/การบริการที่ชัดเจน 

มีการด าเนินการตาม
แนวทางในการประสานงาน
และรับข้อมูลจากฝ่าย
การตลาดเพื่อใช้ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการ 
และกระบวนการผลิต/การ
บริการ 

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
ประสานงานและรับข้อมูล
จากฝ่ายการตลาดเพ่ือใช้ใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์/
บริการ และกระบวนการ
ผลิต/การบริการ 

มีการทบทวนและปรับปรุง
การประสานงานและรับ
ข้อมูลจากฝ่ายการตลาด
เพ่ือใช้ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์/บริการ และ
กระบวนการผลิต/การ
บริการ    

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรมีผู้ที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายการตลาดเพ่ือน าข้อมูลความต้องการ

ของลูกค้าในด้านต่างๆ มาด าเนินการ มีการก าหนดช่วงเวลาที่จะด าเนินการ มีการก าหนดขั้นตอน
ต่างๆ ในการด าเนินการที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการน าข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายการตลาดมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการ และ

กระบวนการผลิต มีการด าเนินการตามขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ และน ามาใช้กับทุกผลิตภัณฑ์ 
สายการผลิตขององค์กร 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการติดตามผลของการประสานงานและรับข้อมูลจากฝ่ายการตลาดเพ่ือใช้ในการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการผลิต/บริการ โดยมีการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น 
รูปแบบของผลิตภัณฑ์/บริการ กระบวนการผลิต/บริการ เป็นต้น  

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวนวิธีการประสานกับฝ่ายการตลาด ขั้นตอน ระยะเวลา ว่ายังคงมีความ

เหมาะสมกับสถานการณ์และทิศทางของธุรกิจ และมีการปรับปรุงขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 2. องค์กรมีระบบการวางแผนและ
ควบคุมการผลิต/การบริการ 

 
20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

มีระบบการวางแผนและ
ควบคุมการผลิต/การบริการ  

มีการปฏิบัติตามแผนการ
ผลิตและวิธีการควบคุมการ
ผลิต / การบริการ 

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนการผลิต
และวิธีการควบคุมการผลิต 
/ การบริการ 

มีการทบทวนและปรับปรุง
วิธีการวางแผนและควบคุม
การผลิต / การบริการ  

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายผลิต วิศวกรรม เข้ามามีส่วนร่วมโดยพิจารณาข้อมูลต่างๆ เช่น 

ข้อมูลการผลิต ประสิทธิภาพ ก าหนดช่วงเวลาในการวางแผน มีขั้นตอนในการด าเนินการและ
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการน าขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้มาใช้ในการวางแผนและควบคุมการผลิต/บริการกับ    

ทุกสินค้า/บริการ ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการตามข้ันตอนที่ได้ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการติดตามผลการวางแผนและควบคุมการผลิต/บริการตามขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ 

โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น การด าเนินการผลิต/บริการได้ตามแผน การส่งมอบสินค้าตรงเวลา 
ปัญหาในการผลิต/บริการ เป็นต้น 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวนความเหมาะสมของขั้นตอนการวางแผนและควบคุมการผลิต/บริการว่า

ยังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และมีการปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
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หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 3. องค์กรมีข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
กระบวนการผลิต/บริการหลักท่ีชัดเจน 

 
20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

มีข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
กระบวนการผลิต/บริการ
หลักท่ีชัดเจน 

มีการปฏิบัติตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานของ
กระบวนการผลิต/บริการ
หลัก 

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
ปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานของกระบวนการ
ผลิต/บริการหลัก 

มีการทบทวนและปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
กระบวนการผลิต/บริการ
หลักท่ีชัดเจน  

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรมีการด าเนินการโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น ฝ่ายผลิต ควบคุมคุณภาพ วิศวกรรม เข้ามามี

ส่วนร่วม มีการใช้ข้อมูลคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และอ่ืนๆ มาพิจารณา ก าหนดช่วงเวลา วิธีการ
และผู้รับผิดชอบในการด าเนินการชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการน าวิธีการที่ได้ก าหนดไว้มาด าเนินการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยจัดท ากับ

ทุกสินค้า/บริการ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการติดตามตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้จัดท าและน าไปใช้ในกระบวนการ

ผลิต/บริการ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น ของเสียที่เกิดขึ้น รอบเวลาในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน การสอบถามจากพนักงาน เป็นต้น 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวนวิธีการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานว่า  ยังคงมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์และทิศทางของธุรกิจ มีการปรับปรุงวิธีการจัดท าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 4. องค์กรมีการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต / การบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการคิดค้น และการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

 
 

20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

มีแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการผลิต/การ
บริการ  

มีการปฏิบัติการปรับปรุง
กระบวนการผลิต/การ
บริการ  

มีการตรวจสอบ ติดตาม 
การปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต/การบริการ 

มีการทบทวนและปรับปรุง
แนวทางการปรับปรุง
กระบวนการผลิต/การ
บริการ 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรมีการด าเนินการโดยให้ผู้ ที่ เกี่ยวข้องทั้ งหมดเข้ามามีส่ วนร่วมวางแผน เช่น 

ฝ่ายผลิต ควบคุมคุณภาพ วิศวกรรม โดยน าข้อมูลการผลิต ของเสีย รอบเวลาและอ่ืนๆ 
มาพิจารณา ก าหนดช่วงเวลา ขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในการด าเนินการที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรน าขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้มาท าการปรับปรุงกระบวนการผลิต/บริการในกระบวนการ

ท างานที่ส าคัญ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการติดตามผลของการปรับปรุงกระบวนการที่เกิดขึ้น โดยมีการพิจารณาข้อมูลต่างๆ 

มาประกอบ เช่น การลดลงของอัตราของเสีย การเพ่ิมขึ้นของประสิทธิภาพการผลิต อัตราการคืน
สินค้าท่ีลดลงจากลูกค้า เป็นต้น 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวนขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการผลิต/บริการ ว่ายังคงมีความเหมาะสม

กับสถานการณ์และทิศทางของธุรกิจ มีการปรับปรุงขั้นตอนการปรับปรุง กระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 5. องค์กรมีระบบการควบคุมคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์และบริการ    

 
20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

มีระบบการควบคุมคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์และบริการ 

มีการด าเนินการตามระบบ
การควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

มีการตรวจสอบ ติดตาม
ระบบการควบคุมคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์และบริการ 

มีการทบทวนและปรับปรุง
ระบบการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรมีการวางแผนในการควบคุมคุณภาพโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายผลิตฝ่ายวิศวกรรม 

เข้ามามีส่วนร่วม มีการน าข้อมูลความต้องการ ข้อมูลผลิตภัณฑ์บริการมาพิจารณามีการก าหนด
ช่วงเวลา ขั้นตอนและผู้ที่รับผิดชอบ (เช่น แผนก QC) ที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรได้น าขั้นตอนการควบคุมคุณภาพที่ได้ก าหนดไว้ไปใช้กับสินค้า/บริการทุกชนิดของ

องค์กร ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบสามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการติดตามผลของระบบคุณภาพที่ได้ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น 

อัตราการคืนสินค้า อัตราของเสียที่เกิดขึ้นในสายการผลิต อัตราการปฏิเสธล็อตการผลิตจากแผนก 
QC เป็นต้น 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวนระบบการควบคุมคุณภาพที่ได้ด าเนินอยู่ว่า  ยังคงมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์และทิศทางของธุรกิจ และมีการปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ  
มากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ คร้ังท่ี 10 และรางวัล SME Strart up คร้ังท่ี 2 
 

 

 53 

หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 6. องค์กรมีระบบในการดูแลรักษา
สถานที่  เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ ใช้ในการผลิต/ให้บริการ  
เพ่ือให้มีความพร้อมใช้งาน   

 
 

20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

มีระบบในการดูแลรักษา
สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์
ที่ใช้ในการผลิต/ให้บริการ  
เพ่ือให้มีความพร้อมใช้งาน 

มีการด าเนินการดูแลรักษา
สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์
ที่ใช้ในการผลิต/ให้บริการ   

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
ด าเนินการดูแลรักษา
สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์
ที่ใช้ในการผลิต/ให้บริการ   

มีการทบทวนและปรับปรุง
การดูแลรักษาสถานที่ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การผลิต/ให้บริการ   

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรมีการวางแผนด าเนินการโดยให้หัวหน้างาน พนักงานหรือตัวแทนของแต่ละแผนกเข้า

มามีส่วนร่วม น าข้อมูลต่างๆ มาพิจารณา เช่น อัตราการเสียของเครื่องจักร การเกิดอุบัติเหตุ มีการ
ก าหนดช่วงเวลา ขั้นตอนด าเนินการและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการน าขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ไปด าเนินการดูแลรักษาสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้

ในการผลิต/ให้บริการ เพ่ือให้มีความพร้อมใช้งาน โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง และพนักงานของแต่ละแผนกมี
ส่วนร่วมและสามารถปฏิบัติได้ตามที่ได้ก าหนดไว้  

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการติดตามผลของการด าเนินการ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น อัตราการเสีย

ของเครื่องจักร การเกิดอุบัติเหตุ การสอบถามพนักงานถึงความสะดวกในการท างาน สถานที่ท างาน 
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ  

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการพิจารณาทบทวนขั้นตอนการดูแลรักษาสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ

ผลิต/ให้บริการ ว่ายังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และทันกับความต้องการทางธุรกิจ และมี
การปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 7. องค์กรมีวิธีการเพ่ือให้มั่นใจว่ามี
ระบบงาน และสถานที่ท างานที่มีการเตรียมพร้อมต่อภาวะ
ฉุกเฉินที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิต/บริการ 

 
 

20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

มีการก าหนดแนวทาง
เพ่ือให้ระบบงาน และ
สถานที่ท างานที่มีการ
เตรียมพร้อมต่อภาวะ
ฉุกเฉินที่ส่งผลต่อ
กระบวนการผลิต/บริการ 

มีการด าเนินการตาม
แนวทางเพ่ือให้ระบบงาน 
และสถานที่ท างานที่มีการ
เตรียมพร้อมต่อภาวะ
ฉุกเฉินที่ส่งผลต่อ
กระบวนการผลิต/บริการ 

มีการตรวจสอบ ติดตาม 
แนวทางเพ่ือให้ระบบงาน 
และสถานที่ท างานที่มีการ
เตรียมพร้อมต่อภาวะ
ฉุกเฉินที่ส่งผลต่อ
กระบวนการผลิต/บริการ 

มีการทบทวนและปรับปรุง
แนวทางเพ่ือให้ระบบงาน 
และสถานที่ท างานที่มีการ
เตรียมพร้อมต่อภาวะ
ฉุกเฉินที่ส่งผลต่อ
กระบวนการผลิต/บริการ 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรมีการวางแผนด าเนินการโดยให้หัวหน้างาน พนักงานหรือตัวแทนของแต่ละแผนกเข้า

มามีส่วนร่วม น าข้อมูลต่างๆ มาพิจารณา เช่น การซ้อมตามแผนฉุกเฉิน มีการก าหนดช่วงเวลา 
ขั้นตอนด าเนินการและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการน าขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ไปด าเนินการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลต่อ

กระบวนการผลิต/บริการโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง และพนักงานของแต่ละแผนกมีส่วนร่วมและสามารถ
ปฏิบัติได้ตามที่ได้ก าหนดไว้ 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการติดตามผลของการด าเนินการ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น จ านวนการซ้อม

ตามแผนฉุกเฉิน การมีส่วนร่วมของพนักงานในการด าเนินการ 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการพิจารณาทบทวนขั้นตอนการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลต่อกระบวนการ

ผลิต/บริการ ว่า ยังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และทันกับความต้องการทางธุรกิจ และมีการ
ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 8. องค์กรมีการป้องกัน/ด าเนินการใน
เรื่องที่มีผลกระทบต่อสังคม/ชุมชนรอบข้าง รวมถึงการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต/บริการที่ส่งเสริมต่อการดูแล
สิ่งแวดล้อม  

 
 

20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

องค์กรมีแนวทางในการ
ป้องกัน/ด าเนินการในเรื่องที่
มีผลกระทบต่อสังคม/ชุมชน
รอบข้าง รวมถึง การปรับปรุง
กระบวนการผลิต/บริการที่
ส่งเสริมต่อการดูแล
สิ่งแวดล้อม 

มีการป้องกัน/ด าเนินการใน
เรื่องท่ีมีผลกระทบต่อสังคม 
/ชุมชนรอบข้าง รวมถึงการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต/
บริการที่ส่งเสริมต่อการดูแล
สิ่งแวดล้อม 

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
ป้องกัน/ด าเนินการในเรื่อง
ทีม่ีผลกระทบต่อสังคม/
ชุมชนรอบข้าง รวมถึงการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต/
บริการที่ส่งเสริมต่อการดูแล
สิ่งแวดล้อม 

มีการทบทวนและ
ปรับปรุงการป้องกัน/
ด าเนินการในเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อสังคม/ชุมชน
รอบข้าง รวมถึงการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต 
/บริการที่ส่งเสริมต่อการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรมีการวางแผนการด าเนินการป้องกัน/ด าเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสังคม/ชุมชน

รอบข้าง รวมถึง การปรับปรุงกระบวนการผลิต/บริการ ที่ส่งเสริมต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม/บริการ โดย
ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมพิจารณา น าข้อมูลต่างๆ เช่น การร้องเรียนของชุมชน การเสนอแนะ
ของชุมชนมาพิจารณา ก าหนดช่วงเวลา ขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในการด าเนินการที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรได้น าขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้มาด าเนินการ โดยพนักงาน ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละแผนกได้

ด าเนินการตามข้ันตอนที่ได้ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการติดตามผลของการด าเนินการ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น  การร้องเรียน

ของชุมชน การเสนอแนะของชุมชน เป็นต้น 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการพิจารณาทบทวนขั้นตอนการด าเนินการว่า ยังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์

และทันกับความต้องการทางธุรกิจ มีการปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10 
หมวดที่ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ 

คะแนนเต็ม 240 คะแนน 

ได้คะแนน  
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หมวดที่ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 1. ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า หมายถึงผล
การด าเนินการที่เก่ียวข้องกับตัวชี้วัดในเรื่องการยอมรับ 
ปฏิกริยา และพฤติกรรมของลูกค้า เช่น การรักษาลูกค้า 
ข้อร้องเรียน ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น 

 
 

40 คะแนน 

 

มีการจัดท าข้อมูลและ
เป้าหมาย   (1 - 10) 

ผลลัพธ์ที่ได้ต่ ากว่า
เป้าหมาย (11 - 20) 

ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่ตรง
ตามเป้าหมาย (21 - 30) 

ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (31 - 40) 

มีการจัดท าข้อมูลตัวชี้วัด
และแสดงผลลัพธ์ของการ
ด าเนินการที่ดี มีการก าหนด  
เป้าหมายที่ชัดเจน 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรง
ตามเป้าหมาย (ต่ ากว่า 
50% ของจ านวนตัวชี้วัด) 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรง
ตามเป้าหมาย (51 - 75% 
ของจ านวนตัวชี้วัด) 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรง
ตามเป้าหมาย (76 - 100% 
ของจ านวนตัวชี้วัด)              
(มีการก าหนดเป้าหมายที่
สูงขึ้นทุกปี) 

 
 
 

หมวดที่ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 2.  ด้านการตลาด หมายถึงผลการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดในเรื่องการเติบโต ทาง
การตลาดเช่น ต าแหน่งในตลาด ส่วนแบ่งการตลาด 
ยอดขายผลิตภัณฑ์/บริการ เป็นต้น 

 
 

40 คะแนน 

 

มีการจัดท าข้อมูลและ
เป้าหมาย   (1 - 10) 

ผลลัพธ์ที่ได้ต่ ากว่า
เป้าหมาย (11 - 20) 

ผลลัพธ์ทีไ่ด้ส่วนใหญ่ตรง
ตามเป้าหมาย (21 - 30) 

ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (31 - 40) 

มีการจัดท าข้อมูลตัวชี้วัด
และแสดงผลลัพธ์ของการ
ด าเนินการที่ดี มีการก าหนด 
เป้าหมายที่ชัดเจน 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรง
ตามเป้าหมาย (ต่ ากว่า 
50% ของจ านวนตัวชี้วัด) 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรง
ตามเปา้หมาย (51 - 75% 
ของจ านวนตัวชี้วัด) 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรง
ตามเป้าหมาย (76 - 100% 
ของจ านวนตัวชี้วัด)        
(มีการก าหนดเป้าหมายที่
สูงขึ้นทุกปี) 
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หมวดที่ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 3.  ด้านการเงิน หมายถึงผลการ
ด าเนินการที่เกีย่วข้องกับตัวชี้วัดในเรื่องต้นทุน รายรับ  
การเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์ เช่น ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน  ก าไรจากการด าเนินงาน วงจรเงินสด  เป็นต้น 

 
 

60 คะแนน 

 

มีการจัดท าข้อมูลและ
เป้าหมาย   (1 - 15) 

ผลลัพธ์ที่ได้ต่ ากว่า
เป้าหมาย (16 - 30) 

ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่ตรง
ตามเป้าหมาย (31 - 45) 

ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (46 - 60) 

มีการจัดท าข้อมูลตัวชี้วัด
และแสดงผลลัพธ์ของการ
ด าเนินการที่ดี มีการก าหนด 
เป้าหมายที่ชัดเจน 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรง
ตามเป้าหมาย (ต่ ากว่า 
50% ของจ านวนตัวชี้วัด) 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรง
ตามเป้าหมาย (51 - 75% 
ของจ านวนตัวชี้วัด) 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรง
ตามเป้าหมาย (76 - 100% 
ของจ านวนตัวชี้วัด)        
(มีการก าหนดเป้าหมายที่
สูงขึ้นทุกปี) 

 
 
 

หมวดที่ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 4.  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
หมายถึงผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับบุคลากร เช่น อัตราการลาออก การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบข้อบั งคับ  ความผาสุกของพนักงาน        
ข้อร้องเรียนของพนักงาน เป็นต้น 

 

 
40 คะแนน 

 

มีการจัดท าข้อมูลและ
เป้าหมาย   (1 - 10) 

ผลลัพธ์ที่ได้ต่ ากว่า
เป้าหมาย (11 - 20) 

ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่ตรง
ตามเป้าหมาย (21 - 30) 

ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (31 - 40) 

มีการจัดท าข้อมูลตัวชี้วัด
และแสดงผลลัพธ์ของการ
ด าเนินการที่ดี มีการก าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจน 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรง
ตามเป้าหมาย (ต่ ากว่า 
50% ของจ านวนตัวชี้วัด) 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรง
ตามเป้าหมาย (51 - 75% 
ของจ านวนตัวชี้วัด) 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรง
ตามเป้าหมาย (76 - 100% 
ของจ านวนตัวชี้วัด)         
(มีการก าหนดเป้าหมายที่
สูงขึ้นทุกปี) 
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หมวดที่ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 5.  ด้านการจัดการกระบวนการ 
หมายถึงผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด             
ในเรื่องประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการ เช่น           
รอบเวลา/ความรวดเร็วในการให้บริการ ผลิตภาพ            
การลดความสูญเสีย อัตราของเสีย เป็นต้น 

 
 
 

40 คะแนน 

 

มีการจัดท าข้อมูลและ
เป้าหมาย   (1 - 10) 

ผลลัพธ์ที่ได้ต่ ากว่า
เป้าหมาย (11 - 20) 

ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่ตรง
ตามเป้าหมาย (21 - 30) 

ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (31 - 40) 

มีการจัดท าข้อมูลตัวชี้วัด
และแสดงผลลัพธ์ของการ
ด าเนินการที่ดี  มีการ
ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรง
ตามเป้าหมาย (ต่ ากว่า 
50% ของจ านวนตัวชี้วัด) 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรง
ตามเป้าหมาย (51 - 75% 
ของจ านวนตัวชี้วัด) 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรง
ตามเป้าหมาย (76 - 100% 
ของจ านวนตัวชี้วัด)        
(มีการก าหนดเป้าหมายที่
สูงขึ้นทุกปี) 

 
 

หมวดที่ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 6.  ด้านการให้ความส าคัญกับชุมชน
รอบข้าง หมายถึงผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด
ในเรื่องชุมชนรอบข้าง เช่น ความพึงพอใจของชุมชนรอบ
ข้าง ข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบข้าง  เป็นต้น 

 
 

20 คะแนน 

 

มีการจัดท าข้อมูลและ
เป้าหมาย   (1 - 5) 

ผลลัพธ์ที่ได้ต่ ากว่า
เป้าหมาย (6 - 10) 

ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่ตรง
ตามเป้าหมาย (11 - 15) 

ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (16 - 20) 

มีการจัดท าข้อมูลตัวชี้วัด
และแสดงผลลัพธ์ของการ
ด าเนินการที่ดี มีการก าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจน 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรง
ตามเป้าหมาย (ต่ ากว่า 
50% ของจ านวนตัวชี้วัด) 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรง
ตามเป้าหมาย (51 - 75% 
ของจ านวนตัวชี้วัด) 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรง
ตามเป้าหมาย (76 - 100% 
ของจ านวนตัวชี้วัด)        
(มีการก าหนดเป้าหมายที่
สูงขึ้นทุกปี) 
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เกณฑ์การพิจารณารางวัล SME Start up คร้ังที่ 2 

หมวดที่ 1. บทบาทของผู้บริหารในการน าองค์กร คะแนนเต็ม ได้คะแนน 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจน 
มีการพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
ในอนาคต  มีการถ่ายทอดสื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจ
ตรงกัน โดยมีการตรวจสอบ ติดตามเป็นระยะๆ   มีการ
ท บ ท วน และป รับ ให้ เห ม าะสม กั บ ส ภ าพ ก ารณ์ ที่
เปลี่ยนแปลง 

 

 
40 คะแนน 

 
 
 

 
(คะแนนรวม * 2) 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ
ที่ชัดเจน มีการพิจารณาถึง
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจในอนาคต   

ผู้บริหารมีการสื่อสาร/
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายให้พนักงานทุก
หน่วยงานได้มีความเข้าใจ
อย่างถูกต้อง 

ผู้บริหารมีการตรวจสอบ 
ติดตามวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายเป็นระยะๆ 

ผู้บริหารมีการทบทวนและ
ปรับวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพการที่
เปลี่ยนแปลง 

 

ค าอธิบาย 
 การเตรียมการ / วางแผน  

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจน เพ่ือเป็นทิศทางในการด าเนินงาน
ของพนักงาน  ซึ่งได้จากการระดมสมองจากผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงด้วยการใช้ข้อมูลที่จ า
เป็นมาประกอบการพิจารณาก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน  โดยมีการพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจในอนาคต อาทิเช่น สภาพสังคม ความต้องการของลูกค้า เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม 
สภาพเศรษฐกิจ และนโยบายทางการเมือง  เป็นต้น 

 การน าไปปฏิบัติ   
ผู้บริหารมีส่วนร่วมและสนับสนุนผู้ที่เกี่ยวข้องในการสื่อสาร/ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ให้พนักงานทุก

หน่วยงานได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง โดยมีวิธีการสื่อสาร/ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เช่น การปฐมนิเทศ
พนักงาน บอร์ดกิจกรรม คู่มือพนักงาน เป็นต้น ซึ่งมีการพิจารณาความเหมาะสมส าหรับพนักงานใน
แต่ละกลุ่ม 

 การติดตามผล   
ผู้บริหารมีการตรวจสอบ ติดตาม อย่างเป็นระยะๆ เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของ 

วิสัยทัศน์และเป้าหมายการด าเนินการธุรกิจขององค์กรให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงและความสามารถขององค์กร เช่น การประชุมวางแผนด าเนินการประจ าปีขององค์กร  

 การทบทวน / การปรับปรุง  
ผู้บริหารมีการทบทวน  ปรับวิสัยทัศน์และเป้าหมาย รวมถึงการก าหนดทิศทางในการด าเนิน

ขององค์กร โดยมีการน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องและทันสมัยมาทบทวนวิสัยทัศน์เดิมว่ามีความเหมาะสมอยู่
หรือไม่ หรือก าหนดวิสัยทัศน์ใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง 
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เกณฑ์การพิจารณารางวัล SME Start up คร้ังที่ 2 

หมวดที่ 2. การวางแผนการด าเนินธุรกิจ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

องค์กรมีการจัดท าแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ระยะสั้น - ระยะ
ยาว มีการถ่ายทอดแผนธุรกิจไปสู่แผนปฏิบัติการ และมี
การปฏิบัติได้อย่างครอบคลุม รวมถึงการติดตาม
แผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ และการทบทวน การ
ปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

 
 
 

40 คะแนน 

 
 
 
 

(คะแนนรวม * 2) 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

องค์กรมีการจัดท าแผน
ธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ ระยะ
สั้น-ระยะยาวที่ชัดเจน 

องค์กรมีการน าแผนธุรกิจ/
แผนกลยุทธ์ ไปถ่ายทอดสู่
แผนปฏิบัติการ รวมถึงมี
การปฏิบัติอย่างครอบคลุม 

องค์กรมีการตรวจสอบและ
ติดตามการน าแผนปฏิบัติ
การอย่างเป็นระบบ 

องค์กรมีการทบทวนและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่
ส่งผลต่อเป้าหมายที่
ก าหนด 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน    
องค์กรมีการจัดท าแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ระยะสั้น-ระยะยาว ที่ชัดเจน ซึ่งได้จากการระดม

สมองจากผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงด้วยการใช้ข้อมูลที่จ าเป็น เช่น วิสัยทัศน์ขององค์กร 
สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกขององค์กร มาประกอบการพิจารณาก าหนดแผนธุรกิจ/แผนกล
ยุทธ์ที่ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ  
องค์กรมีการน าแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ไปสื่อสารเพ่ือให้แต่ละหน่วยงานได้มีการถ่ายทอดแผน

ธุรกิจขององค์สู่แผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่มีเป้าหมายที่สอดคล้องกัน และหน่วยงานได้มีการน า
แผนปฏิบัติการไปด าเนินการอย่างครอบคลุม 

 การติดตามผล   
องค์กรมีการตรวจสอบ ติดตาม อย่างเป็นระยะๆ เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของ แผนการ

ปฏิบัติการ ความสามารถของหน่วยงาน เช่น การประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน เพ่ือติดตาม
ความคืบหน้าในการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ และผลลัพธ์ของตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน เป็นต้น 

 การทบทวน การปรับปรุง     
  องค์กรมีการทบทวนความคืบหน้าการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ และผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

ผลการด าเนินงาน โดยมีการประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือปรับแผนการปฏิบัติงานใหม่  หรือยืนยัน
แผนการปฏิบัติงานเดิม รวมถึงพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ขององค์กร 
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เกณฑ์การพิจารณารางวัล SME Start up คร้ังที่ 2 

หมวดที่ 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด คะแนนเต็ม ได้คะแนน 
องค์กรมีการก าหนดวิธีการรับรู้ การจัดท าข้อมูล การ
ติดตามและการทบทวนข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง 
วิธีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าของแต่ละกลุ่ม
ลูกค้า เพ่ือน าเสนอผลิตภัณฑ์/บริการที่เหมาะสมให้กับ
ลูกค้าและการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ 

 
 

40 คะแนน 

 
 

 
(คะแนนรวม * 2) 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

มีการก าหนดวิธีการรับรู้
และตอบสนองความ
ต้องการ ความคาดหวังของ
ลูกค้า กลุ่มลูกค้า และส่วน
ตลาด อย่างชัดเจน 

มีการจัดท าและรวบรวม
ข้อมูลความต้องการ           
ความคาดหวังของลูกค้า 
กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด
อย่างครบถ้วน 

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
จัดท าข้อมูล ความต้องการ 
ความคาดหวังของลูกค้า 
วิธีการตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้า  
และส่วนตลาด อย่างเป็น
ระบบ 

มีการทบทวนและปรับปรุง
การจัดท าข้อมูลความ
ต้องการ ความคาดหวัง 
และวิธีตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า กลุ่ม
ลูกค้า และส่วนการตลาด  
ที่เหมาะสม 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน 
  องค์กรใช้ข้อมูลที่ส าคัญและความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในการก าหนดวิธีการรับรู้ของข้อมูล

ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้ากลุ่มลูกค้าในแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน เช่น การเยี่ยมเยียน
ลูกค้าเพ่ือสอบถามข้อมูลความต้องการ หรือการออกแบบสอบถามความต้องการของลูกค้า เป็นต้น 
เพ่ือที่จะสามารถตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า กลุ่ มลูกค้า และส่วนตลาดอย่าง
ถูกต้อง 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลความต้องการ            

ความคาดหวังของลูกค้า กลุ่มลูกค้า ได้อย่างครบถ้วนตามวิธีการ และตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการตรวจสอบ ติดตามการจัดท าข้อมูล ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า วิธีการ

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด โดยมีระยะเวลาการติดตามและสรุปผลที่
ชัดเจน เพ่ือที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวนการจัดท าข้อมูลความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า ให้มีความ

เหมาะสมในการด าเนินการ หรือมีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนวิธีการรวบรวมข้อมูลความต้องการและ
ความคาดหวังของลูกค้า เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น   
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หมวดที่ 4. การวัด วิเคราะห์  และจัดการความรู้ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

องค์กรก าหนดการวัดผลและการน าข้อมูลการด าเนินงานที่
ส าคัญมาวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดแนวทางในการแก้ไข /
ปรับปรุง โดยตรวจสอบ ติดตาม และทบทวนแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
 

10 คะแนน 

 

 
(คะแนนรวม  2) 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

มีแนวทางในการวัดผล 
และการวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบ  

มีการวิเคราะห์ข้อมูลการ
วัดผล การด าเนินงาน และ
น าผลวิเคราะห์ไปจัดท าแผน 
การแก้ไข/ปรับปรุง และ
น าไปปฏิบัติได้อย่าง
ครอบคลุม 

มีการตรวจสอบ ติดตาม
การน าแผนการแก้ไข/
ปรับปรุงไปปฏิบัติอย่าง
เป็นระบบ 

มีการทบทวนและปรับปรุง 
แผนการแก้ไข/ปรับปรุง 
และการน าไปปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน 
  องค์กรได้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทาง/วิธีการวัดผล/การวิเคราะห์

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญที่ได้จัดเก็บ เช่น การแปลงข้อมูลดิบให้เป็นสารสนเทศ ที่เข้าใจง่าย 
ซึ่งอาจอยูใ่นรูปของกราฟ ตาราง และได้ก าหนดระยะเวลา และผู้ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน   

 การน าไปปฏิบัติ 
  ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการวัดผล วิเคราะห์ตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญของบริษัทได้อย่าง

ถูกต้องและครอบคลุมทุกกระบวนการที่ส าคัญ และยังได้น าผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดไปจัดท าแผนการ
แก้ไข/ปรับปรุง และน าไปปฏิบัติได้อย่างครอบคลุม 

 การติดตามผล 
  องค์กรตรวจสอบ ติดตามผลการวัดผล การวิเคราะห์ตัวชี้วัดผลการด าเนินการ ที่ส าคัญ และ

การปฏิบัติตามแผนการแก้ไข/ปรับปรุง เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์ให้เหมาะสม และ
ติดตามผลของปฏิบัติตามแผนการแก้ไข/ปรับปรุงของตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่าง
ครอบคลุม 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรทบทวนวิธีการวัดผล การวิเคราะห์ตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ เพ่ือให้ได้วิธีการ

วิเคราะห์ที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดที่ส าคัญ รวมถึงมีการทบทวนแผนด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงเพ่ือให้
ตัวชี้วัดผลการด าเนินการสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดครอบคลุมทุกกระบวนการที่ส าคัญ 
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หมวดที่ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

องค์กรมีการก าหนดโครงสร้างองค์กร และ บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งสามารถสนับสนุนการด าเนิน
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

10 คะแนน 

 
 

(คะแนนรวม  2) 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

มีรูปแบบการก าหนด
โครงสร้างองค์กร และ
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
รวมถึงการวางแผนก าลังคน
ที่ชัดเจน 

มีโครงสร้างองค์กร และ
อัตราก าลังคนตามบทบาท
หน้าที่รับผิดชอบ 

มีการตรวจสอบ ติดตาม
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่รับผิดชอบและ
อัตราก าลังที่เหมาะสม 

มีการทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบและ
อัตราก าลังให้ตรงตาม
สภาพการณ์ทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป   

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน 
  ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงสร้างองค์กร และบทบาท

หน้าที่รับผิดชอบ โดยมีการน าข้อมูลที่ส าคัญทั้งจากภายนอก และภายในองค์กรมาประกอบการ
พิจารณา มีการก าหนดช่วงเวลา และมีผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ 

 การน าไปปฏิบัติ 
  มีการประกาศใช้ผังโครงสร้างองค์กร ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานแต่

ละต าแหน่งงานในแต่ละแผนก มีการสื่อสารให้กับพนักงานในแต่ละต าแหน่งงานเข้าใจ และสามารถ
ปฏิบัติได้ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 

 การติดตามผล 
  มีการติดตามความเหมาะสมของการประสานงาน การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานตามผัง

โครงสร้างองค์กรที่ก าหนดไว้ มีการติดตามผลของการปฏิบัติงานของพนักงาน  แต่ละต าแหน่งงานว่า
ด าเนินการได้ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้ก าหนดไว้ 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  มีการทบทวนโครงสร้างองค์กร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบว่า ยังคงมีความเหมาะสม

กับสถานการณ์และทิศทางของธุรกิจ มีการปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้เหมาะสม 
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หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 1. องค์กรมีข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
กระบวนการผลิต/บริการหลักท่ีชัดเจน 

 
20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

มีข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
กระบวนการผลิต/บริการ
หลักท่ีชัดเจน 

มีการปฏิบัติตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานของ
กระบวนการผลิต/บริการ
หลัก 

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
ปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานของกระบวนการ
ผลิต/บริการหลัก 

มีการทบทวนและปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
กระบวนการผลิต/บริการ
หลักท่ีชัดเจน  

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรมีการด าเนินการโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น ฝ่ายผลิต ควบคุมคุณภาพ วิศวกรรม เข้ามามี

ส่วนร่วม มีการใช้ข้อมูลคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และอ่ืนๆ มาพิจารณา ก าหนดช่วงเวลา วิธีการ
และผู้รับผิดชอบในการด าเนินการชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการน าวิธีการที่ได้ก าหนดไว้มาด าเนินการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยจัดท ากับ

ทุกสินค้า/บริการ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการติดตามตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้จัดท าและน าไปใช้ในกระบวนการ

ผลิต/บริการ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น ของเสียที่เกิดขึ้น รอบเวลาในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน การสอบถามจากพนักงาน เป็นต้น 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวนวิธีการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานว่า  ยังคงมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์และทิศทางของธุรกิจ มีการปรับปรุงวิธีการจัดท าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 2. องค์กรมีระบบการควบคุมคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์และบริการ    

 
20 คะแนน 

 

เตรียมการ ( 0-5 ) การน าไปปฏิบัติ ( 0-5 ) ติดตามผล ( 0-5 )  ปรับปรุง ( 0-5 ) 

มีระบบการควบคุมคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์และบริการ 

มีการด าเนินการตามระบบ
การควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

มีการตรวจสอบ ติดตาม
ระบบการควบคุมคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์และบริการ 

มีการทบทวนและปรับปรุง
ระบบการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรมีการวางแผนในการควบคุมคุณภาพโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายผลิตฝ่ายวิศวกรรม 

เข้ามามีส่วนร่วม มีการน าข้อมูลความต้องการ ข้อมูลผลิตภัณฑ์บริการมาพิจารณามีการก าหนด
ช่วงเวลา ขั้นตอนและผู้ที่รับผิดชอบ (เช่น แผนก QC) ที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรได้น าขั้นตอนการควบคุมคุณภาพที่ได้ก าหนดไว้ไปใช้กับสินค้า/บริการทุกชนิดของ

องค์กร ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบสามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการติดตามผลของระบบคุณภาพที่ได้ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น 

อัตราการคืนสินค้า อัตราของเสียที่เกิดขึ้นในสายการผลิต อัตราการปฏิเสธล็อตการผลิตจากแผนก 
QC เป็นต้น 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวนระบบการควบคุมคุณภาพที่ได้ด าเนินอยู่ว่า  ยังคงมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์และทิศทางของธุรกิจ และมีการปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ  
มากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ คร้ังท่ี 10 และรางวัล SME Strart up คร้ังท่ี 2 
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เกณฑ์การพิจารณารางวัล SME Start up คร้ังที่ 2 

หมวดที่ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

องค์กรมีการวัดผลการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับตัวชี้วัดใน
เรื่องต้นทุน รายรับ  การเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์ เช่น 
ผลตอบแทนจากการลงทุน  ก าไรจากการด าเนินงาน วงจร
เงินสด  เป็นต้น 

 
 

20 คะแนน 

 

มีการจัดท าข้อมูลและ
เป้าหมาย   (1 - 5) 

ผลลัพธ์ที่ได้ต่ ากว่า
เป้าหมาย (6 - 10) 

ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่ตรง
ตามเป้าหมาย (11 - 15) 

ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (16 - 20) 

มีการจัดท าข้อมูลตัวชี้วัด
และแสดงผลลัพธ์ของการ
ด าเนินการที่ดี มีการก าหนด 
เป้าหมายที่ชัดเจน 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรง
ตามเป้าหมาย (ต่ ากว่า 
50% ของจ านวนตัวชี้วัด) 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรง
ตามเป้าหมาย (51 - 75% 
ของจ านวนตัวชี้วัด) 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรง
ตามเป้าหมาย (76 - 100% 
ของจ านวนตัวชี้วัด)         
(มีการก าหนดเป้าหมายที่
สูงขึ้นทุกปี) 

 


