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การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11
(11th SME National Awards 2019)
ความเป็นมา
สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักที่มีบทบำท
หน้ำที่ และภำรกิจในกำรให้กำรช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบกำร SMEs ของประเทศ ได้จัด
กิจกรรมกำรประกวดรำงวัล เพื่อผู้ ป ระกอบกำร SME โดยใช้ชื่อว่ำรำงวัล สุดยอด SME แห่ งชำติ หรือ SME
National Awards โดยได้ดำเนินกำรมำแล้ว 10 ครั้ง เริ่มครั้งแรกในปี 2549 โดยได้รับควำมร่วมมือจำกสถำบัน
เพิ่มผลผลิตแห่ งชำติ ด้วยกำรน ำแนวทำงของเกณฑ์ รำงวัลคุณ ภำพแห่ งชำติ (Thailand Quality Award TQA) มำปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจำรณำตัดสิ นธุรกิจที่เข้ำร่วมประกวด เพื่อมอบรำงวัลให้กับกลุ่มธุรกิจ SME ที่มี
ประสิ ทธิภ ำพและควำมสำมำรถในกำรบริห ำรจัดกำรอย่ำงมีมำตรฐำน ซึ่งกำรจัดประกวดดังกล่ ำวมีควำม
คำดหวังว่ำจะเป็น เวทีกลำงในกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำร SME ในภำคธุรกิจต่ำงๆ ที่มีศักยภำพ หรือมีกำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เข้ำสู่กำรประกวด เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำงมำตรฐำน/คุณภำพ กระตุ้น
ให้ผู้ประกอบกำร SMEs เกิดแรงจูงใจ เกิดกำรปรับปรุงพัฒนำธุรกิจให้มีมำตรฐำนมำกขึ้นสู่ระดับสำกล ซึ่งกำร
จั ดประกวดที่ ผ่ ำนมำประสบควำมส ำเร็ จ เป็ น อย่ำงดี มี ธุรกิจ SME จำนวนมำกให้ ควำมสนใจที่ จะเข้ำร่ว ม
กิจ กรรม ดั งนั้ น สสว. จึ งได้ จั ด ให้ มี ก ำรประกวดรำงวัล SME National Awards อย่ ำงต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สร้ำ ง
มำตรฐำนให้กับผู้ประกอบกำร SME ของไทย
ในปี 2562 สสว. ได้แบ่ งกำรประกวดออกเป็น 2 รำงวัล ได้แก่ รำงวัล สุดยอด SME แห่ งชำติ หรือ
SME National Awards สำหรับผู้ประกอบกำร SME ที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป โดยมีกลุ่มธุรกิจ SME ที่
เป็ น เป้ ำหมำยรวมทั้งสิ้ น 4 ภำคอุตสำหกรรมหลั ก 21 กลุ่ มธุรกิจย่อย และรำงวัล SME Start up Awards
สำหรับผู้ประกอบกำร SME ที่ดำเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี โดยไม่จำกัดกลุ่มเป้ำหมำย สำหรับเกณฑ์กำรพิจำรณำ
ตัดสินนั้น จะอ้ำงอิงแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงภำคอุตสำหกรรม (มอก. 9999) และเกณฑ์กำรตัดสินรำงวัล
คุณภำพแห่งชำติ (Thailand Quality Award-TQA) มำปรับใช้ เพื่อให้กำรพิจำรณำต่ำงๆมีควำมเหมำะสมและ
ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงกำร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรรหำ SME ที่มีควำมสำมำรถในกำรดำเนินกิจกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมมำตรฐำนที่ดี
มีควำมโปร่งใส และมีธรรมำภิบำล
2. เพื่อสร้ำงต้นแบบให้เป็นแบบอย่ำงสำหรับผู้ประกอบกำร SME รำยอื่นๆ ให้มีกำรปรับปรุงวิธีกำร
ดำเนินธุรกิจและกำรบริหำรจัดกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและคุณภำพของธุรกิจตนเอง
3. เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบกำร SME ตื่นตัวและตระหนักถึงควำมสำคัญ
ในกำรพัฒนำศักยภำพของธุรกิจให้มีควำมเติบโตและเข้มแข็ง สำมำรถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและสำกล
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การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 11
กลุ่มธุรกิจ SME เป้าหมาย
เป็นธุรกิจที่เป็นวิสำหกิจขนำดกลำง และขนำดย่อม ใน 21 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้
ภาคการผลิต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ธุรกิจอำหำร และเครื่องดื่ม
ธุรกิจชิ้นส่วนยำนยนต์
ธุรกิจไฟฟ้ำ และอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจอุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร
ธุรกิจสิ่งทอ และแฟชั่น
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์จำกไม้
ธุรกิจอัญมณี และเครื่องประดับ
ธุรกิจเครื่องจักรกล และอุปกรณ์
ธุรกิจพลำสติก และยำง
ธุรกิจสิ่งพิมพ์
ธุรกิจเซรำมิก และผลิตภัณฑ์ที่ทำจำกแร่อโลหะ

ภาคการค้า
12. ธุรกิจค้ำปลีก
13. ธุรกิจเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
ภาคบริการ
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว และภัตตำคำร
ธุรกิจโลจิสติกส์
ธุรกิจเพื่อสุขภำพ
ธุรกิจงำนสร้ำงสรรค์ และออกแบบ
ธุรกิจก่อสร้ำง
ธุรกิจซ่อมบำรุง

ภาคการเกษตร
20. ธุรกิจกำรเกษตร และเทคโนโลยีชีวภำพ
และ
21. ธุรกิจอื่นๆที่นอกเหนือจำก 20 กลุ่มธุรกิจข้ำงต้น
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นิยามของกลุ่มธุรกิจ SME เป้าหมาย
ธุรกิจ SME เป้ำหมำยของกำรประกวดรำงวัลสุดยอด SME แห่งชำติ ครั้งที่ 11 (11th SME National
Awards 2019) ในภำคกำรผลิต กำรค้ำ บริกำร และกำรเกษตร มีนิยำมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้
ภาคการผลิต
1. ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม หมำยถึง ธุรกิจที่ดำเนินกำรผลิตแล้วจำหน่ำย และรับจ้ำงผลิต ผลิตภัณฑ์
อำหำรและเครื่องดื่มที่เป็นอำหำรสำเร็จรูปและกึ่ง สำเร็จรูป ที่มีคุณภำพปลอดภัย และเหมำะสมต่อกำร
บริโภค อุปโภค ของมนุษย์
2. ธุรกิจ ชิ้น ส่วนยานยนต์ หมำยถึ ง ธุรกิจที่ดำเนินกำรผลิ ต จำหน่ำย ประกอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษำ
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้ำด้ำนชิ้นส่วนยำนยนต์ ยำนพำหนะประเภทต่ำงๆ และอุปกรณ์เสริมสำหรับยำนยนต์
แม่พิมพ์ชิ้นส่วนยำนยนต์ สำหรับเพื่อใช้ในภำคอุตสำหกรรม ภำคบริกำร หรือภำคกำรค้ำ
3. ธุรกิจไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ หมำยถึง ธุรกิจที่ดำเนินกำรผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ เช่น กำรผลิต
แผ่นวงจรพิมพ์ และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิ กส์อื่นๆ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ อุปกรณ์โทรคมนำคม
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้ำ และอุปกรณ์โทรคมนำคม เป็นต้น
4. ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมการแพทย์ ค รบวงจร หมำยถึ ง ธุ ร กิ จ ที่ ด ำเนิ น กำรผลิ ต เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ใ น
ห้องปฏิบัติกำร เครื่องมือทำงกำรแพทย์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทำงศัลยกรรม อุปกรณ์และ
ของใช้ทำงกำรแพทย์
5. ธุรกิจ สิ่งทอ และแฟชั่น หมำยถึง ธุรกิจที่ดำเนินกำรผลิ ตหรือจำหน่ำย สิ นค้ำ ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำย อุตสำหกรรมเครื่องหนัง สินค้ำ Lifestyle รวมถึงอุตสำหกรรมแฟชั่น
ที่ครอบคลุมกำรออกแบบ และพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่ำสูงขึ้น
6. ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณ ฑ์จากไม้ หมำยถึง ธุรกิจที่ดำเนินกำรผลิต จำหน่ำย ผลิตภัณฑ์หรือ
สินค้ำด้ำนเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจำกโลหะ หรือโลหะที่ใช้ในงำนตกแต่งบ้ำนพักอำศัย สำนักงำน
ร้ำนค้ำ สถำนประกอบกำร หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
7. ธุรกิจอัญมณี และเครื่องประดับ หมำยถึง ธุรกิจที่ดำเนินกำรผลิตและจำหน่ำย ผลิตภัณฑ์หรือสินค้ำ
อัญมณี เครื่องประดับ
8. ธุ ร กิ จ เครื่ อ งจั กรกล และอุป กรณ์ หมำยถึ ง ธุรกิ จที่ ดำเนิ น กำรผลิ ต จ ำหน่ ำย ประกอบ ซ่ อมแซม
บำรุงรักษำ ผลิตภัณฑ์หรือสินค้ำด้ำนเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ หุ่นยนต์ ชิ้นส่วน แม่พิมพ์สำหรับ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับเพื่อใช้ในภำคอุตสำหกรรม ภำคบริกำร หรือภำคกำรค้ำ
9. ธุรกิจพลาสติก และยาง หมำยถึง ธุรกิจที่ดำเนินกำรผลิต จำหน่ำย ประกอบชิ้นส่วนที่ใช้พลำสติก หรือ
ยำงเป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบหลัก
10. ธุรกิจ สิ่งพิ มพ์ หมำยถึง ธุรกิจ ที่ดำเนิ นกำรผลิ ต จำหน่ำย ออกแบบ หรือบริกำรด้ำนกำรพิ มพ์ เช่น
แผ่นพับ บรรจุภัณฑ์ วำรสำร หนังสือ และสติกเกอร์ เป็นต้น
11. ธุ ร กิ จ เซรามิ ก และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท าจากแร่ อ โลหะ หมำยถึ ง ธุรกิ จ ที่ ด ำเนิ น กำรผลิ ต และจ ำหน่ ำ ย
ผลิตภัณ ฑ์ที่ส่วนประกอบของผลิตภัณ ฑ์ทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ผลิ ตจำกวัตถุดิบที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ
บนเปลือกโลก ซึ่งกรรมวิธีกำรผลิตต้องผ่ำนกำรเผำที่อุณหภูมิสูง เช่น เครื่องใช้บนโต๊ะอำหำร ของชำร่วย
และเครื่องประดับ กระเบื้องปูพื้นปิดผนัง โมเสค เครื่องสุขภัณฑ์ และลูกถ้วยไฟฟ้ำ และผลิตภัณฑ์ที่ทำ
จำกแก้ว เช่น กระจก เป็นต้น
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ภาคการค้า
12. ธุรกิจค้าปลีก หมำยถึง ธุรกิจที่ดำเนินกำรซื้อขำยสินค้ำแก่ผู้บริโภคเพื่อ ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภคคนสุดท้ำย เช่น ร้ำนสะดวกซื้อ ซูเปอร์มำร์เก็ต ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เป็นต้น
13. ธุรกิจเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม หมำยถึง ธุรกิจที่ดำเนินกำรผลิต หรือจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบในชุมชน ท้องถิ่น ธุรกิจที่ให้บริกำรบำบัด หรือนำกลับมำใช้ใหม่
ซึ่งช่วยลดปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม รวมถึงธุรกิจที่มุ่งเน้นพัฒนำสังคมอย่ำงยั่งยืน
ภาคบริการ
14. ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว และ ภัตตาคาร หมำยถึง ธุรกิจที่ดำเนินกำรให้บริกำรที่พัก อำหำร เครื่องดื่ม
เครื่องอำนวยควำมสะดวกในกำรพักอำศัย และพักผ่อน รวมถึงธุรกิจที่ให้บริกำรนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว
ทั้งในและต่ำงประเทศ
15. ธุรกิจ โลจิ สติ กส์ หมำยถึง ธุรกิจที่ ดำเนินกำรบริห ำรสิน ค้ำคงคลั ง กำรสั่ งซื้อ กำรบริห ำรข้อมูล และ
กิจกรรมกำรเงินที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมเสริม ได้แก่ กำรบริหำรคลังสินค้ำ กำรดูแลสินค้ำ กำรจัดซื้อ
กำรบรรจุหี บ ห่ อ กำรบริห ำรควำมต้องกำรของลู กค้ำ รวมถึง กำรบริกำรขนส่ งทำงบก ทำงน้ ำ ทำง
อำกำศ รถและเรือรับจ้ำงประจำทำง รถและเรือรับจ้ำงไม่ประจำทำง บริกำรด้ำนซอฟต์แวร์โลจิสติกส์
ผู้ให้คำปรึกษำด้ำนธุรกิจโลจิสติกส์
16. ธุรกิจเพื่อสุขภาพ หมำยถึง ธุรกิจที่ดำเนินกำรผลิต จำหน่ำยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ และรวมถึงธุรกิจที่
ให้บริกำรเกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพ และสถำนบริกำรเชิงสุขภำพอื่นๆ
17. ธุรกิจงานสร้างสรรค์ และออกแบบ หมำยถึง ธุรกิจที่ดำเนินกำรผลิต จำหน่ำยผลิตภัณฑ์หรือสินค้ำ
รวมทั้ งกำรออกแบบทำงด้ ำ นสถำปั ต ยกรรม (กำรออกแบบอำคำร ตกแต่ ง ภำยใน) โดยควำมคิ ด
สร้ำงสรรค์เป็ น วัตถุดิบ สำคัญ เช่น กำรผลิ ตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ด้ำน IT ธุรกิจแอนิเมชัน
ธุรกิจโฆษณำ ศิลปะและศิลปะวัตถุ และธุรกิจบันเทิง ได้แก่ กำรแสดง เพลง ภำพยนตร์ และภำพถ่ำย
18. ธุรกิจก่อสร้าง หมำยถึง ธุรกิจที่ให้บริกำรก่อสร้ำงที่อยู่อำศัย และสิ่งปลูกสร้ำงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ระบบวิศวกรรม ระบบสำธำรณูปโภคและงำนออกแบบที่เกี่ยวข้องกับบริกำรรับเหมำก่อสร้ำง
19. ธุรกิจซ่อมบารุง หมำยถึง ธุรกิจที่ให้บริกำรบำรุงรักษำ ซ่อมแซมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ ของใช้ส่วน
บุคคล และของใช้ในครัวเรือน เป็นต้น
ภาคการเกษตร
20. ธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
ธุ รกิ จ การเกษตร หมำยถึ ง กระบวนกำรทำงธุรกิจที่ เกี่ยวข้อ งกับ สำขำกำรเกษตรและสำขำอื่น ๆที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมถึงกำรผลิตพืช กำรเลี้ยงสัตว์ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์และจับสัตว์น้ำ รวมทั้งกำรผลิต
ปัจจัยกำรผลิต ธุรกิจกำรรวบรวมสินค้ำจำกเกษตรกร กำรแปรรูป กำรขำยปลีก -ขำยส่ง กำรเก็บรักษำ
กำรขนส่งสินค้ำไปสู่ผู้บริโภค
เทคโนโลยีชีวภาพ หมำยถึง เทคโนโลยีซึ่งนำเอำควำมรู้ทำงด้ำนต่ำงๆของวิทยำศำสตร์มำประยุกต์ใช้กับ
สิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต หรือผลผลิตของสิ่งมีชีวิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่ำจะเป็น
ทำงกำรผลิตหรือทำงกระบวนกำร ของสินค้ำหรือบริกำร โดยสำมำรถใช้ประโยชน์ทำงด้ำนต่ำงๆ เช่น
ด้ำนกำรเกษตร ด้ำนอำหำร ด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนทำงกำรแพทย์ เป็นต้น
21. ธุรกิจอื่นๆที่นอกเหนือจาก 20 กลุ่มธุรกิจข้างต้น
6

คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

คุณสมบัติเบื้องต้นของธุรกิจที่เข้าประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11
1. ต้องเป็นกิจกำรที่ถือเป็นวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ตำมมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2562
ประเภท
รายย่อย
(Micro)
ขนาดย่อม
(Small)
ขนาดกลาง
(Medium)

ภาคการผลิต
การจ้างงาน
หรือ รายได้
(คน)
(บาท)
1-5 (คน)
ไม่เกิน 1.8 ล้าน
6-50 (คน)
51-200 (คน)

ภาคการค้าและบริการ
การจ้างงาน
หรือ รายได้
(คน)
(บาท)
1-5 (คน)
ไม่เกิน 1.8 ล้าน

มากกว่า 1.8 ล้าน 6-30 (คน)
ถึง 100 ล้าน
มากกว่า 100 ล้าน 31-100 (คน)
ถึง 500 ล้าน

มากกว่า 1.8 ล้าน
ถึง 50 ล้าน
มากกว่า 50 ล้าน
ถึง 300 ล้าน

โดยมีข้อพิจำรณำดังนี้
1. จำนวนกำรจ้ำงงำน พิจำรณำจำกหลักฐำนแสดงจำนวนกำรจ้ำงงำนที่จัดทำขึ้นตำมที่กฎหมำยกำหนด
2. รำยได้พิจำรณำจำกรำยได้รวมที่ระบุไว้ในงบกำรเงินปีล่ำสุดที่นำส่งต่อทำงรำชกำรหรือที่มีเอกสำรบัญชีแสดง
รำยได้
3. กรณีที่จำนวนกำรจ้ำงงำนเข้ำลักษณะของวิสำหกิจขนำดหนึ่ง แต่จำนวนรำยได้เข้ำลักษณะของวิสำหกิจอีก
ขนำดหนึ่ง ให้ถือจำนวนกำรจ้ำงงำนหรือรำยได้ที่มำกกว่ำเป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ
ความหมายของกิจการผลิต กิจการให้บริการ และกิจการค้าส่งและค้าปลีก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กิ จ การผลิ ต ครอบคลุ ม ถึ ง กำรผลิ ต ที่ เป็ น ลั ก ษณะของกำรประกอบกำรอุ ต สำหกรรมทุ ก ประเภท โดย
ควำมหมำยที่เป็นสำกลของกำรผลิตคือ กำรเปลี่ยนรูปวัตถุให้เป็นผลิ ตภัณฑ์ชนิดใหม่ด้วยเครื่องจักรกล หรือ
เคมีภัณฑ์ โดยไม่คำนึงว่ำ งำนนั้นทำโดยเครื่องจักรหรือมือ ทั้งนี้ กิจกำรผลิตสินค้ำในที่นี้ รวมถึงกำรแปรรูป
ผลิ ตผลทำงกำรเกษตรอย่ำงง่ำยที่มีลักษณะเป็นกำรอุตสำหกรรม กำรผลิ ตที่เป็นประกอบอุตสำหกรรมใน
ครัวเรือนด้วย
กิจการค้า หมำยถึง กำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรค้ำ โดยที่
- กำรค้ำส่งหมำยถึง กำรขำยสินค้ำใหม่และสินค้ำใช้แล้วให้แก่ ผู้ค้ำปลีก ผู้ใช้ในงำนอุตสำหกรรม งำนพำณิชยก
รรม สถำบัน ผู้ใช้ในงำนวิชำชีพ และรวมทั้งกำรขำยให้ผู้ค้ำส่งด้วยกันเอง
- กำรค้ำปลีก หมำยถึง กำรขำยโดยไม่มีกำรเปลี่ ยนรูปสินค้ำทั้งสินค้ำใหม่ และสินค้ำใช้แล้วให้กับประชำชน
ทั่วไป เพื่อกำรบริโภคหรือกำรใช้ประโยชน์เฉพำะส่วนบุคคลในครัวเรือน กำรค้ำในที่นี้มีควำมหมำยรวมถึงกำร
เป็นนำยหน้ำหรือตัวแทนกำรซื้อขำย สถำนีบริกำรน้ำมัน และสหกรณ์ผู้บริโภค
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กิจการให้บริการ หมำยควำมครอบคลุมถึง กำรศึกษำ กำรสุขภำพ กำรบันเทิง กำรขนส่ง กำรก่อสร้ำงและ
อสังหำริมทรัพย์ กำรโรงแรมและหอพัก กำรภัตตำคำร กำรขำยอำหำร กำรขำยเครื่องดื่มของภัตตำคำรและ
ร้ำนอำหำร กำรให้บริกำรเช่ำสิ่งบันเทิงและกำรพักผ่อนหย่อนใจ กำรให้บริกำรส่วนบุคคล บริกำรในครัวเรือน
บริกำรที่ให้กับธุรกิจ กำรซ่อมแซมทุกชนิด และกำรท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกำรท่องเที่ยว
2. ต้องเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล หรือมีกำรจดทะเบียนพำณิชย์ หรือลงทะเบียนธุรกิจ
E-commerce กับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ หรือเป็นกลุ่มวิสำหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับ
กรมส่งเสริมกำรเกษตร หรือมีกำรขึ้นทะเบียนกับหน่วยงำนภำครัฐอื่นๆ
3. ต้องมีกำรดำเนินธุรกิจก่อนวันรับสมัครเข้ำร่วมประกวดไม่น้อยกว่า 3 ปี และดำเนินกิจกำรโดย
ถูกต้องตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจนั้น
4. ต้องเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล หรือธุรกิจในเครือ ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยต้องมี
ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสัญชำติไทยไม่น้อยกว่ำ 51%
5. ผู้บริหำรหลักของกิจกำร ต้องเป็นผู้มีสัญชำติไทย
6. ธุรกิจที่เป็นบริษัทมหำชนจำกัด ที่อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ MAI
หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรืออยู่ในตลำดหลักทรัพย์ MAI หรือตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) ไม่มีสิทธิ์สมัคร
7. ธุรกิจในเครือที่ปฏิบัติเฉพำะงำนด้ำนสนับสนุนให้กับธุรกิจหลักหรือธุรกิจแม่ ไม่มีสิทธิ์สมัคร ตัวอย่ำงของ
งำนสนับสนุน เช่น กำรขำย กำรตลำด กำรกระจำยสินค้ำ กำรบัญชี กำรเงิน กำรบุคคล กำรบริกำรควำม
ปลอดภัย กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรจัดซื้อ กฎหมำย วิจัย และพัฒนำ เป็นต้น
8. ธุรกิจในเครือกับธุรกิจแม่ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ำร่วมประกวดในปีเดียวกัน
9. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลำย หรืออยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีของศำล

การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11
เกณฑ์กำรพิจำรณำรำงวัลสุดยอด SME แห่งชำติ ครั้งที่ 11 แบ่งออกเป็น 7 หมวด ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หมวดที่ 1. บทบาทของผู้บริหารในการนาองค์กร
หมวดที่ 2. การวางแผนการดาเนินธุรกิจ
หมวดที่ 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด
หมวดที่ 4. การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้
หมวดที่ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล
หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ
หมวดที่ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

120
120
120
100
140
160
240
1,000

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

เกณฑ์การพิจารณาในแต่ละประเภทรางวัล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทรางวัล

รางวัลที่ได้รับ

จานวนรางวัล

เกณฑ์คะแนน

1. รางวัลสุดยอด
SME แห่งชาติ

ถ้วยรำงวัลสุดยอด SME
แห่งชำติ และเกียรติบัตร

ไม่จำกัดจำนวน

มอบให้สำหรับผู้ที่มีผล
คะแนนตั้งแต่ 800 คะแนน
ขึ้นไป

2. รางวัล SME ดีเด่น

ถ้วยรำงวัล SME ดีเด่น
และเกียรติบัตร

ไม่จำกัดจำนวน

มอบให้สำหรับผู้ที่มีผล
คะแนนตั้งแต่ 700 – 799
คะแนน

3. รางวัลมาตรฐาน
SME

ถ้วยรำงวัลมำตรฐำน
SME และเกียรติบัตร

ไม่จำกัดจำนวน

มอบให้สำหรับผู้ที่มีผล
คะแนนตั้งแต่ 600 – 699
คะแนน

โดยผู้ผ่ำนเกณฑ์พิจำรณำมอบรำงวัลต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละหมวด และในแต่ละ
หมวดจะประกอบไปด้ ว ยประเด็ น พิ จ ำรณำ 5 - 8 ข้ อ เพื่ อ ใช้ สั ม ภำษณ์ ตรวจสอบ และกำรขอเอกสำร/
หลักฐำนจำกผู้ประกอบกำรที่สมัครเข้ำรับรำงวัลสุดยอด SME แห่งชำติ ครั้งที่ 11
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

กระบวนการพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11
ผู้สมัคร

การพิจารณารางวัล

ผู้เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบคุณสมบัติ

ทีมประสำนงำน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

ส่งใบสมัคร
รับแจ้งผลพิจำรณำว่ำไม่ผ่ำน

ไม่ผำ่ น

ผ่ำน

รับแจ้งผลรับรองคุณสมบัติ
ส่งข้อมูลองค์กร

รับแจ้งผลพิจำรณำว่ำไม่ผ่ำน

ใบสมัคร

เอกสำร
ข้อมูลองค์กร

ไม่ผำ่ น

ตรวจประเมินเบื้องต้น

ทีมตรวจประเมิน

ผ่ำน
สัมภำษณ์ SME เพื่อเลือกไป
Site Visit

ทีมตรวจประเมิน

สรุปจำนวน SME ที่ไป Site Visit

ทีมประสำนงำน

Site Visit ตำมเกณฑ์พิจำรณำ

ทีมตรวจประเมิน

สรุปรำยชื่อ SME ที่ผ่ำนเกณฑ์
พิจำรณำในแต่ละกลุ่มธุรกิจ

คณะทำงำนพิจำรณำ
กำรคัดเลือกฯ

รับแจ้งผลพิจำรณำกำรตัดสิน

กำรตัดสินรำงวัล

คณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรตัดสินฯ

เผยแพร่แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจ

มอบรำงวัลสุดยอด SME
ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ

แบบฟอร์ม
กำรสัมภำษณ์

แบบฟอร์ม
กำร Site
visit
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

การพิจารณารางวัล SME Start up ครั้งที่ 3
กลุ่มธุรกิจ SME เป้าหมาย
ไม่จำกัดประเภทธุรกิจที่เป็นวิสำหกิจขนำดกลำง และขนำดย่อม

คุณสมบัติเบื้องต้นของธุรกิจที่เข้าประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3
1. ต้องเป็นกิจกำรที่ถือเป็นวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
2. ต้องเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล หรือมีกำรจดทะเบียนพำณิชย์ หรือลงทะเบียนธุรกิจ
E-commerce กับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ หรือเป็นกลุ่มวิสำหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับ
กรมส่งเสริมกำรเกษตร หรือมีกำรขึ้นทะเบียนกับหน่วยงำนภำครัฐอื่นๆ
3. ต้องมีกำรดำเนินธุรกิจก่อนวันรับสมัครเข้ำร่วมประกวดไม่เกิน 3 ปี และดำเนินกิจกำรโดยถูกต้อง
ตำมกฎหมำย
4. ต้องเป็นธุรกิจเอกชนหรือธุรกิจในเครือ ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสัญชำติ
ไทยไม่น้อยกว่ำ 51%
5. ผู้บริหำรหลักของกิจกำร ต้องเป็นผู้มีสัญชำติไทย
6. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลำย หรืออยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีของศำล
7. ต้องไม่เคยได้รับรำงวัลสุดยอด SME Start up มำก่อน

การพิจารณารางวัล SME Start up ครั้งที่ 3
เกณฑ์กำรพิจำรณำรำงวัล SME Start up ครั้งที่ 3 แบ่งออกเป็น 7 หมวด (เหมือนกับกำรพิจำรณำ
รำงวัลสุดยอด SME แห่งชำติ แต่จำนวนของประเด็นพิจำรณำในแต่ละหมวดต่ำงกัน) ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หมวดที่ 1. บทบาทของผู้บริหารในการนาองค์กร
หมวดที่ 2. การวางแผนการดาเนินธุรกิจ
หมวดที่ 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด
หมวดที่ 4. การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้
หมวดที่ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล
หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ
หมวดที่ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

40 คะแนน
40 คะแนน
40 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
40 คะแนน
20 คะแนน
200 คะแนน

เกณฑ์การพิจารณาในแต่ละประเภทรางวัล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทรางวัล
1. รางวัลสุดยอด
SME Start up

รางวัลที่ได้รับ
ถ้วยรำงวัลสุดยอด
SME Start up
และเกียรติบัตร

จานวนรางวัล
ไม่จำกัดจำนวน

เกณฑ์คะแนน
มอบให้สำหรับผู้ที่มีผลคะแนน
ตั้งแต่ 160 คะแนนขึ้นไป

2. รางวัลมาตรฐาน
SME Start up

ถ้วยรำงวัลมำตรฐำน
SME Start up
และเกียรติบัตร

ไม่จำกัดจำนวน

มอบให้สำหรับผู้ที่มีผลคะแนน
ตั้งแต่ 120 – 159 คะแนน
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

กระบวนการพิจารณารางวัล SME Start up ครั้งที่ 3
ผู้สมัคร

การพิจารณารางวัล

ผู้เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบคุณสมบัติ

ทีมประสำนงำน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

ส่งใบสมัคร
รับแจ้งผลพิจำรณำว่ำไม่ผ่ำน

ไม่ผำ่ น

ผ่ำน

รับแจ้งผลรับรองคุณสมบัติ
ส่งข้อมูลองค์กร

รับแจ้งผลพิจำรณำว่ำไม่ผ่ำน

ใบสมัคร

เอกสำร
ข้อมูลองค์กร

ไม่ผำ่ น

ตรวจประเมินเบื้องต้น

ทีมตรวจประเมิน

ผ่ำน
สัมภำษณ์ SME
ตำมเกณฑ์พิจำรณำ

ทีมตรวจประเมิน

สรุปรำยชื่อ SME
ที่ผ่ำนเกณฑ์พิจำรณำ

คณะทำงำนพิจำรณำ
กำรคัดเลือกฯ

รับแจ้งผลพิจำรณำกำรตัดสิน

กำรตัดสินรำงวัล

คณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรตัดสินฯ

เผยแพร่แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจ

มอบรำงวัล
SME Start up

แบบฟอร์ม
กำรสัมภำษณ์

หมายเหตุ กระบวนกำรพิจำรณำรำงวัล SME Start up จะเหมือนกับกระบวนกำรพิจำรณำรำงวัลสุดยอด
SME แห่งชำติ แต่จะใช้กระบวนกำรสัมภำษณ์เพื่อพิจำรณำรำงวัลเพียงอย่ำงเดียว ไม่มีกำร Site
Visit ณ สถำนประกอบกำร
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

เกณฑ์กำรพิจำรณำรำงวัลสุดยอด SME แห่งชำติ ครั้งที่ 11

หมวดที่ 1. บทบาทของผู้บริหารในการนาองค์กร
คะแนนเต็ม

120 คะแนน

ได้คะแนน
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 1. บทบาทของผู้บริหารในการนาองค์กร

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 1. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์และเป้ำหมำย
กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ชั ด เจน มี ก ำรพิ จ ำรณำถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี
ผลกระทบต่อกำรดำเนิน ธุรกิจในอนำคต มีกำรถ่ำยทอด
สื่ อสำรให้ พ นั กงำนได้เข้ ำใจตรงกัน โดยมี กำรตรวจสอบ
ติดตำมเป็นระยะๆ มีกำรทบทวนและปรับให้เหมำะสม
กับสภำพกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )
ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์และ
เป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจ
ที่ชัดเจน มีกำรพิจำรณำถึง
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำร
ดำเนินธุรกิจในอนำคต

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ผู้บริหำรมีกำรสื่อสำร/
ถ่ำยทอดวิสัยทัศน์และ
เป้ำหมำยให้พนักงำนทุก
หน่วยงำนได้มีควำมเข้ำใจ
อย่ำงถูกต้อง

ผู้บริหำรมีกำรตรวจสอบ
ติดตำมวิสัยทัศน์และ
เป้ำหมำยเป็นระยะๆ

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )
ผู้บริหำรมีกำรทบทวนและ
ปรับวิสัยทัศน์และ
เป้ำหมำยให้มีควำม
เหมำะสมกับสภำพกำรที่
เปลี่ยนแปลง

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจที่ ชัดเจน เพื่อเป็นทิศทำงในกำรดำเนินงำนของ
พนักงำน ซึ่งได้จำกกำรระดมสมองจำกผู้บริหำรระดับกลำงและระดับสูงด้วยกำรใช้ข้อมูลที่จำเป็นมำ
ประกอบกำรพิจำรณำกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยมีกำรพิจำรณำถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนิน
ธุร กิจ ในอนำคต อำทิ เช่ น สภำพสั งคม ควำมต้ องกำรของลู กค้ำ เทคโนโลยี สภำพแวดล้ อม สภำพ
เศรษฐกิจ และนโยบำยทำงกำรเมือง เป็นต้น



การนาไปปฏิบัติ
ผู้บริหำรมีส่วนร่วมและสนับสนุนผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรสื่อสำร/ถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ให้พนักงำนทุก
หน่ วยงำนได้มีควำมเข้ำใจอย่ำงถูกต้อง โดยมีวิธีกำรสื่ อสำร/ถ่ำยทอดวิสั ยทั ศน์ เช่น กำรปฐมนิเทศ
พนักงำน บอร์ดกิจกรรม คู่มือพนักงำน เป็นต้น ซึ่งมีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมสำหรับพนักงำนใน
แต่ละกลุ่ม



การติดตามผล
ผู้บริหำรมีกำรตรวจสอบ ติดตำม อย่ำงเป็นระยะๆ เพื่อพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของ วิสัยทัศน์
และเป้ำหมำยกำรดำเนินกำรธุ รกิจขององค์กรให้มีควำมสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงและ
ควำมสำมำรถขององค์กร เช่น กำรประชุมวำงแผนดำเนินกำรประจำปีขององค์กร



การทบทวน / การปรับปรุง
ผู้บริหำรมีกำรทบทวน ปรับวิสัยทัศน์และเป้ำหมำย รวมถึงกำรกำหนดทิศทำงในกำรดำเนินของ
องค์กร โดยมีกำรนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องและทันสมัยมำทบทวนวิสัยทัศน์เดิมว่ำมีควำมเหมำะสมอยู่หรือไม่
หรือกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
14

คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 1. บทบาทของผู้บริหารในการนาองค์กร

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 2. ผู้บริหำรให้อำนำจตัดสินใจ เพื่อให้
เกิดควำมคล่ อ งตัว ในกำรบริห ำรจั ดกำรขององค์กร ให้ มี
ควำมพร้อมต่อสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )
ผู้บริหำรมีแนวทำงกำร
กำหนดกำรให้อำนำจในกำร
ตัดสินใจ เพื่อให้เกิดควำม
คล่องตัวในกำรบริหำร
จัดกำรองค์กร

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )
ผู้บริหำรให้อำนำจในกำร
ตัดสินใจเพื่อให้เกิดควำม
คล่องตัวในกำรบริหำร
จัดกำรองค์กร

ได้คะแนน

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

ผู้บริหำรมีกำรตรวจสอบ
ติดตำมเป็นระยะๆ ในเรื่อง
ของกำรให้อำนำจในกำร
ตัดสินใจเพื่อให้เกิดควำม
คล่องตัวในกำรบริหำร
จัดกำรองค์กร

ผู้บริหำรมีกำรทบทวนและ
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องใน
เรื่องของกำรให้อำนำจใน
กำรตัดสินใจเพื่อให้เกิด
ควำมคล่องตัวในกำร
บริหำรจัดกำรองค์กร

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
ผู้บริหำรมีกำรกำหนดอำนำจและควำมรับผิดชอบในกำรตัดสินใจ โดยพิจำรณำลำดับควำมสำคัญ
ของเรื่องที่ต้องตัดสินใจและหน้ำที่กำรทำงำนของพนักงำนในแต่ ละระดับ เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวใน
กำรบริหำรจัดกำรองค์กร



การนาไปปฏิบัติ
ผู้บริหำรให้อำนำจและควำมรับผิดชอบในกำรตัดสินใจที่สำมำรถตอบสนองต่อปัญหำหรือกำร
ทำงำนที่เหมำะสม เช่น ฝ่ำยบุคคลได้มีกำรจัดทำ Job Description ที่ระบุขอบข่ำยงำนและอำนำจใน
กำรตัดสินใจของพนักงำนแต่ละตำแหน่งงำนรวมถึงกำรประกำศให้พนักงำนได้รับทรำบและปฏิบัติโดย
ทั่วกัน



การติดตามผล
ผู้บริหำรมีกำรตรวจสอบ ติดตำม กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนในแต่ละระดับ อย่ำงเป็นระยะๆ ใน
เรื่องที่เกี่ยวกับอำนำจและควำมรับผิดชอบของพนักงำนทำให้สำมำรถตัดสินใจที่ตอบสนองต่อปัญหำ
หรือกำรทำงำนที่เหมำะสม



การทบทวน / การปรับปรุง
ผู้บริหำรมีกำรทบทวนและปรับปรุงกำรให้อำนำจในกำรตัดสินใจที่พิจำรณำจำกปัญหำที่เกิดขึ้นใน
อดีต กำรเปลี่ยนแปลงหน้ำที่งำน รวมถึงทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำนที่ได้รับกำรพัฒนำแต่
ละตำแหน่งงำน

15

คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 1. บทบาทของผู้บริหารในการนาองค์กร

คะแนนเต็ม

ประเด็ น พิ จ ารณาที่ 3. ผู้ บ ริ ห ำรสนั บ สนุ น ทรั พ ยำกรที่
จ ำเป็ น ในกำรปฏิ บั ติ ง ำนและให้ ค วำมส ำคั ญ ถึ ง ควำม
ปลอดภัย และสภำพแวดล้ อ มในกำรท ำงำน รวมถึงกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด

20 คะแนน

ได้คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

ผู้บริหำรมีแนวทำงกำร
จัดสรรทรัพยำกรที่จำเป็น
ในกำรปฏิบัติงำนให้
ควำมสำคัญของควำม
ปลอดภัยและสภำพ
แวดล้อมในกำรทำงำน
รวมถึงกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยแรงงำนที่
เกี่ยวข้อง

ผู้บริหำรมีกำรจัดสรร
ทรัพยำกรที่จำเป็นในกำร
ปฏิบัติงำน ควำมปลอดภัย
และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำน ตรงตำมกฎหมำย
แรงงำนที่เกี่ยวข้องได้
ครอบคลุมในทุกพื้นที่

ผู้บริหำรมีกำรตรวจสอบ
ติดตำมถึงกำรจัดสรร
ทรัพยำกรที่จำเป็น
ควำมปลอดภัยและสภำพ
แวดล้อมในกำรทำงำน
รวมถึงกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยแรงงำนที่เกี่ยวข้อง
เป็นระยะๆ

ผู้บริหำรมีกำรทบทวนและ
ปรับปรุงกำรจัดสรร
ทรัพยำกรที่จำเป็น
ควำมปลอดภัยและสภำพ
แวดล้อมในกำรทำงำน
รวมถึงกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยแรงงำนที่
เกี่ยวข้องให้ดีขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
ผู้บริหำรมีส่วนร่วมในกำรกำหนดแนวทำงกำรจัดสรรทรัพยำกร เช่น จำนวนพนักงำน เครื่องจักร
อุปกรณ์ สถำนที่ที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน มีกำรพิจำรณำคำนึงถึงควำมสำคัญของควำมปลอดภัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน และแนวทำงกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำนที่เกี่ยวข้อง



การนาไปปฏิบัติ
ผู้ บ ริห ำรได้ดำเนิ น กำรอนุ มัติกำรจัดสรรทรั พยำกรตำมแผนที่ กำหนดไว้ และได้สื่ อสำรให้ กั บ
ผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดหำทรัพยำกรในกำรปฏิบัติงำนให้คำนึงถึงควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำน รวมถึงมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด



การติดตามผล
ผู้บริหำรมีกำรตรวจสอบ ติดตำมกำรจัดสรรทรัพยำกร โดยเปรียบเทียบแผนกำรจัดสรรทรัพยำกร
กับสิ่งที่เป็นอยู่ และมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน รวมถึง
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำนที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ



การทบทวน / การปรับปรุง
ผู้บริหำรมีกำรทบทวนและชี้แนะให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินกำรปรับปรุงกำรจัดสรรทรัพยำกรให้เป็นไป
ตำมแผนที่กำหนดไว้ รวมถึงกำรปรับปรุง ควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน รวมถึง
แนวทำงกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำนที่เกี่ยวข้องให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

16

คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 1. บทบาทของผู้บริหารในการนาองค์กร

คะแนนเต็ม

ประเด็ น พิจ ารณาที่ 4. ผู้บ ริห ำรให้ ควำมสำคัญ ส่งเสริม
และสนั บ สนุ น ให้ พนั กงำนมีกำรเรี ยนรู้ และพั ฒ นำตนเอง
เพื่อใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง และ
มุ่งสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมในองค์กร

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ผู้บริหำรมีแนวทำงในกำร
ส่งเสริมให้พนักงำนมีกำร
เรียนรู้และพัฒนำตนเอง

ผู้บริหำรมีกำรนำแนว
ทำงกำรส่งเสริมให้พนักงำน
มีกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ตนเองไปใช้ได้อย่ำง
ครอบคลุม

ผู้บริหำรมีกำรตรวจสอบ
ติดตำมถึงแนวทำงกำร
ส่งเสริมให้พนักงำนมีกำร
เรียนรู้และพัฒนำตนเอง
เป็นระยะๆ

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )
ผู้บริหำรมีกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทำงกำร
ส่งเสริมให้พนักงำนมีกำร
เรียนรู้และพัฒนำตนเองให้
ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และมุ่ง
สู่กำรสร้ำงนวัตกรรมใน
องค์กร

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
ผู้บริหำรมีส่วนร่วมในกำรกำหนดแนวทำงในกำรส่งเสริมให้พนักงำนมีกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเอง
เช่น จัดทำ Training Road Map ทุนกำรศึกษำต่อ ซึ่งมีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมสำหรับพนักงำนใน
แต่ละกลุ่ม



การนาไปปฏิบัติ
ผู้บริหำรมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมให้ พนักงำนมีกำรเรียนรู้และพัฒ นำตนเองที่ระบุในแผนของ
หน่วยงำนทรัพยำกรบุคคล เช่น อนุมัติงบประมำณในกำรฝึกอบรม เป็นประธำนในพิธีมอบทุนกำรศึกษำ



การติดตามผล
ผู้บ ริห ำรมีกำรตรวจสอบ ติดตำมควำมคืบหน้ำ ในภำพรวมของกำรดำเนิน กิจกรรมเที ยบกับ
แผนกำรส่งเสริมให้พนักงำนมีกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเอง กับผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ เช่น กำรส่งรำยงำน
ประจำเดือนของหน่วยงำนพัฒนำบุคคลำกรให้กับผู้บริหำร



การทบทวน / การปรับปรุง
ผู้บริหำรมีกำรทบทวนและปรับปรุงแนวทำงกำรส่งเสริมให้พนักงำนมีกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเอง
ให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องที่สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ที่เปลี่ยนไปและควำมเหมำะสมสำหรับพนักงำนในแต่
ละกลุ่ม

17

คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 1. บทบาทของผู้บริหารในการนาองค์กร

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 5. ผู้บริหำรมีบทบำทและมีส่วนร่วม
ในกิจ กรรมเพื่อจู งใจพนั กงำน รวมถึงมีกำรให้ รำงวัลและ
ยกย่ อ งชมเชยพนั ก งำน เพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งให้ เกิ ด ผลกำร
ดำเนินงำนที่ดี

20 คะแนน

ได้คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

ผู้บริหำรมีแนวทำงในกำรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อจูง
ใจพนักงำน รวมถึงมีกำรให้
รำงวัลและยกย่องชมเชย
พนักงำนเพื่อส่งเสริมให้เกิด
ผลกำรดำเนินงำนที่ดี

ผู้บริหำรแสดงกำรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
จูงใจพนักงำนและมีกำร
ให้รำงวัลและยกย่องชมเชย
พนักงำนเพื่อส่งเสริมให้
เกิดผลกำรดำเนินงำนที่ดี

มีกำรตรวจสอบ ติดตำมเป็น
ระยะๆ ในเรื่องของกำรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
จูงใจพนักงำนของผู้บริหำร
รวมถึงกำรให้รำงวัลและ
ยกย่องชมเชยพนักงำนเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดผลกำร
ดำเนินงำนที่ดี

ผู้บริหำรมีกำรทบทวนและ
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องใน
เรื่องของกำรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพื่อจูงใจพนักงำน
รวมถึงกำรให้รำงวัลและ
ยกย่องชมเชยพนักงำนเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดผลกำร
ดำเนินงำนที่ดี

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
ผู้บริหำรมีส่วนร่วมในกำรกำหนดกิจกรรมในกำรจูงใจพนักงำนเพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงงำน เช่น
กำรนำเอำกิจกรรมข้อเสนอแนะ หรือ กิจกรรมกลุ่มคุณภำพ เป็นต้น มำดำเนินกำรในองค์กร รวมถึง
กำรจัดทำแผนกำรประชำสัมพันธ์ จูงใจ ยกย่องชมเชยพนักงำน



การนาไปปฏิบัติ
ผู้บริหำรแสดงบทบำท กำรกระตุ้นพนักงำน กำรสร้ำงบรรยำกำศ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมจูงใจ
พนักงำนและมีกำรให้รำงวั ลและยกย่องชมเชย เช่น ประธำนในกำรนำเสนอผลงำนกลุ่มของพนักงำน
มอบรำงวัลข้อเสนอแนะดีเด่นให้กับพนักงำน เป็นต้น



การติดตามผล
ผู้บริหำรมีกำรตรวจสอบ ติดตำมควำมคืบหน้ำของกิจกรรมจูงใจพนักงำนเพื่อให้เกิดกำรปรับปรุง
งำน และผลลั พ ธ์ของกำรด ำเนิ น งำน เช่ น จำนวนกลุ่ ม คุณ ภำพ จำนวนข้อ เสนอแนะและผลลั พ ธ์ที่
สำมำรถแปลงออกมำในรูปของ คุณภำพ ลดต้นทุน ประสิทธิภำพกำรผลิต



การทบทวน การปรับปรุง
ผู้บริห ำรมีกำรทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมที่สำมำรถจูงใจพนักงำนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
รวมถึงกำรพิจำรณำปรับรูป แบบของกำรให้รำงวัลและยกย่องชมเชยพนักงำน เพื่อกระตุ้นและจูงใจ
พนักงำนแสดงควำมสำมำรถในกำรปรับปรุงที่ส่งผลต่อผลกำรดำเนินงำนที่ดี
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 1. บทบาทของผู้บริหารในการนาองค์กร

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 6. ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญต่อข้อบังคับ
พื้นฐำน กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ /กำรดำเนินธุรกิจ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) รวมถึงกำร
ส่งเสริมให้พนักงำนปฏิบัติตำมอย่ำงมีจริยธรรม และกำรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ผู้บริหำรพิจำรณำถึงข้อบังคับ ผู้บริหำรได้นำแนวทำงให้
พื้นฐำน/กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง พนักงำนปฏิบัติในกำร
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ ทำงำนได้อย่ำงครอบคลุม
สิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้
พนักงำนทำตำมอย่ำงมี
จริยธรรม และกำรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่ำงๆ ข้ำงต้น

ได้คะแนน

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

ผู้บริหำรมีกำรตรวจสอบ
ติดตำมถึงกำรปฏิบัติตำม
แนวทำงดังกล่ำวเป็น
ระยะๆ

ผู้บริหำรมีกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทำงดังกล่ำว
อย่ำงต่อเนื่อง ให้เหมำะสม
กับสภำพกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญกับข้อบังคับพื้นฐำน/กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR) รวมถึงกำรส่งเสริมให้พนักงำนปฏิบัติตำมอย่ำงมีจริยธรรม และกำรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น โดยมีกำรพิจำรณำแนวทำงในกำรดำเนินงำน / แนวทำงกำรป้องกันที่ชัดเจน



การนาไปปฏิบัติ
ผู้บริหำรมีกำรสื่อสำรถึงแนวทำงปฏิบัติที่เป็นข้อบังคับพื้นฐำน/กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และแนวทำง
กำรป้ องกัน ผลกระทบที่ เกิด จำกกำรท ำงำนต่ อสภำพแวดล้ อม/ชุม ชน แก่พ นั กงำนที่ เกี่ย วข้อ งและ
สนับสนุนทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสมในกำรดำเนินกำร รวมถึงกำรส่งเสริมให้พนักงำนปฏิบัติตำมอย่ำงมี
จริยธรรม และกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



การติดตามผล
ผู้บริหำรมีกำรติดตำมผลของกำรดำเนินกำร โดยพิจำรณำจำกข้อมูลต่ำงๆ เช่น กำรดำเนินกำร
จริงเทียบกับแผนกำรดำเนินงำนที่จัดทำขึ้น ข้อร้องเรียนจำกพนักงำนและชุมชน เป็นต้น



การทบทวน / การปรับปรุง
ผู้บริหำรมีกำรพิจำรณำทบทวนแนวทำงปฏิบัติที่เป็นข้อบังคับพื้นฐำน/กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และ
แนวทำงกำรป้องกันผลกระทบที่เกิดจำกกำรทำงำนต่อสภำพแวดล้อม/ชุมชน ว่ำยังคงมีควำมเหมำะสม
กับ สถำนกำรณ์ แ ละทั น กับ ควำมต้ องกำรทำงธุรกิจ และมี กำรปรับ ปรุงขั้น ตอนกำรด ำเนิ น กำรให้ มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

เกณฑ์กำรพิจำรณำรำงวัลสุดยอด SME แห่งชำติ ครัง้ ที่ 11

หมวดที่ 2. การวางแผนการดาเนินธุรกิจ
คะแนนเต็ม

120 คะแนน

ได้คะแนน

20

คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 2. การวางแผนการดาเนินธุรกิจ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 1. องค์กรมีกำรจัดทำแผนธุรกิจ/แผน
กลยุทธ์ระยะสั้น - ระยะยำว มีกำรถ่ำยทอดแผนธุรกิจไปสู่
แผนปฏิบัติกำร และมีกำรปฏิบัติได้อย่ำงครอบคลุม รวมถึง
กำรติดตำมแผนปฏิบัติกำรอย่ำงเป็นระบบ และกำร
ทบทวน กำรปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนด

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )
องค์กรมีกำรจัดทำแผน
ธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ ระยะ
สั้น-ระยะยำวที่ชัดเจน

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )
องค์กรมีกำรนำแผนธุรกิจ/
แผนกลยุทธ์ ไปถ่ำยทอดสู่
แผนปฏิบัติกำร รวมถึงมี
กำรปฏิบัติอย่ำงครอบคลุม

ติดตามผล ( 0-5 )

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )

องค์กรมีกำรตรวจสอบและ องค์กรมีกำรทบทวนและ
ติดตำมกำรนำแผนปฏิบัติ ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องที่
กำรอย่ำงเป็นระบบ
ส่งผลต่อเป้ำหมำยที่
กำหนด

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีกำรจัดทำแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ระยะสั้น-ระยะยำว ที่ชัดเจน ซึ่งได้จำกกำรระดมสมอง
จำกผู้บริหำรระดับกลำงและระดับสูงด้วยกำรใช้ข้อมูลที่จำเป็น เช่น วิสัยทัศน์ขององค์กร สภำพแวดล้อม
ภำยใน และภำยนอกขององค์กร มำประกอบกำรพิจำรณำกำหนดแผนธุรกิจ /แผนกลยุทธ์ ที่กำหนด
ผู้รับผิดชอบและระยะเวลำที่ชัดเจน



การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีกำรนำแผนธุรกิจ /แผนกลยุทธ์ไปสื่อสำรเพื่อให้แต่ละหน่วยงำนได้มีกำรถ่ำยทอดแผน
ธุรกิจขององค์สู่แผนปฏิบั ติกำรของหน่วยงำนที่มีเป้ำหมำยที่สอดคล้องกัน และหน่วยงำนได้มีกำรนำ
แผนปฏิบัติกำรไปดำเนินกำรอย่ำงครอบคลุม



การติดตามผล
องค์กรมีกำรตรวจสอบ ติดตำม อย่ำงเป็นระยะๆ เพื่อพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของ แผนกำร
ปฏิบัติกำร ควำมสำมำรถของหน่วยงำน เช่น กำรประชุมประจำเดือนของหน่วยงำน เพื่อติดตำมควำม
คืบหน้ำในกำรดำเนินงำนของแผนปฏิบัติกำร และผลลัพธ์ของตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำน เป็นต้น



การทบทวน การปรับปรุง
องค์กรมีกำรทบทวนควำมคืบหน้ำกำรดำเนินงำนของแผนปฏิบัติกำร และผลลั พธ์ของตัวชี้วัดผล
กำรดำเนินงำน โดยมีกำรประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับแผนกำรปฏิบัติงำนใหม่ หรือยืนยันแผนกำร
ปฏิบัติงำนเดิม รวมถึงพิจำรณำถึงควำมสอดคล้องกับแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ขององค์กร

21

คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 2. การวางแผนการดาเนินธุรกิจ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 2. องค์กรมีกำรวิเครำะห์ถึงควำมเสี่ยง
ในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงรอบด้ำน เพื่อให้สำมำรถบรรลุถึง
เป้ำหมำยขององค์กรที่กำหนดไว้ และสำมำรถดำเนินธุรกิจ
ได้อย่ำงต่อเนื่องในกรณีเกิดเหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อกำร
ดำเนินธุรกิจ

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

องค์กรมีกำรวิเครำะห์ถึง
องค์กรมีกำรนำแผนบริหำร องค์กรมีกำรตรวจสอบและ
ควำมเสี่ยง และมีกำรจัดทำ ควำมเสีย่ งไปปฏิบัติได้อย่ำง ติดตำมกำรควบคุม/ป้องกัน
แผนบริหำรควำมเสี่ยงใน
ครอบคลุม
ควำมเสีย่ งอย่ำงเป็นระบบ
กำรดำเนินธุรกิจ โดยมีกำร
พิจำรณำถึงปัจจัยรอบด้ำน
ที่สำคัญ

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )
องค์กรมีกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทำงกำร
ควบคุม/ป้องกันควำมเสี่ยง
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยขององค์กรที่
กำหนด

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
องค์ กรมี กำรวิเครำะห์ ค วำมเสี่ ยงในกำรดำเนิ น ธุรกิจ ซึ่งได้ จำกกำรระดมสมองจำกผู้ บ ริห ำร
ระดับ กลำง และระดับ สู ง โดยมีกำรพิ จำรณำถึงปัจจัยรอบด้ำนที่ ส ำคัญ ทั้ งควำมเสี่ ยงในเชิงนโยบำย
ควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยนอก และควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำน เป็นต้น โดยได้จัดทำเป็นแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงที่ชัดเจน



การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีกำรนำแผนบริหำรควำมเสี่ยงไปถ่ำยทอดสู่แผนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
และแต่ละหน่วยงำนได้มีกำรนำแผนบริหำรควำมเสี่ยงไปดำเนินกำรอย่ำงครอบคลุม



การติดตามผล
องค์กรมีกำรตรวจสอบและติดตำมกำรควบคุม/ป้องกันควำมเสี่ยงเป็นระยะตำมควำมเหมำะสม
โดยผู้เกี่ยวข้อง



การทบทวน การปรับปรุง
องค์กรมีกำรทบทวนและปรับปรุงแนวทำงกำรควบคุม/ป้องกันควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยขององค์กรที่กำหนด

22

คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 2. การวางแผนการดาเนินธุรกิจ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 3. แผนกำรดำเนินธุรกิจขององค์กรมี
กำรมุ่งเน้ น ถึงกำรปรับ ปรุงประสิ ทธิภ ำพ พัฒ นำคุณ ภำพ
ของสินค้ำ/บริกำร รวมถึงกำรควบคุม/ลดลดต้นทุนในกำร
ทำงำน เพื่ อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และเพื่ อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ

20 คะแนน

ได้คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

องค์กรให้ควำมสำคัญและ
กำหนดแนวทำงในกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพ
พัฒนำคุณภำพ และลด
ต้นทุนในกำรทำงำนอย่ำง
ชัดเจนในแผนธุรกิจ

องค์กรมีกำรนำแนวทำงกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพ
พัฒนำคุณภำพ และลด
ต้นทุนในกำรทำงำนไป
ปฏิบัติได้อย่ำงครอบคลุม

องค์กรมีกำรตรวจสอบและ
ติดตำมกำรนำแนวทำงกำร
ปฏิบัติเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภำพ พัฒนำ
คุณภำพ และลดต้นทุนใน
กำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ

องค์กรทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทำงกำร
ปฏิบัติเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภำพ พัฒนำ
คุณภำพ และลดต้นทุนใน
กำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อบรรลุเป้ำหมำย
ที่กำหนด

คาอธิบาย








การเตรียมการ / วางแผน
องค์ กรให้ ค วำมส ำคัญ และก ำหนดแนวทำงกำรปรับ ปรุงประสิ ท ธิภ ำพ พั ฒ นำคุณ ภำพ และ
ลดต้นทุนในกำรทำงำน ซึ่งได้จำกกำรระดมสมองจำกผู้บริหำรระดับกลำงและระดับสูงด้วยกำรใช้ข้อมูล
ที่จำเป็น เช่น ข้อมูลควำมสูญเสียในกระบวนกำร เวลำที่ใช้ในกำรผลิต/บริกำร มำประกอบกำรพิจำรณำ
แล้วบรรจุอยู่ในแผนธุรกิจที่กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลำที่ชัดเจน
การนาไปปฏิบัติ
องค์ ก รน ำแนวทำงกำรปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิภ ำพไปถ่ ำยทอดสู่ แ ผนกำรปฏิ บั ติ งำนของแผนกที่
เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงำน และได้มีกำรนำแผนปฏิบัติงำนไปดำเนินกำรอย่ำงครอบคลุม เช่น ระบบ
กำรผลิ ตแบบลี น กำรออกแบบสร้ำงเครื่องมือ อุป กรณ์ กำหนดแนวทำงกำรปรับ ปรุงประสิ ทธิภ ำพ
พัฒนำคุณภำพ และลดต้นทุนในกำรทำงำน โดยทีมงำนจำกหลำยหน่วยงำน เป็นต้น
การติดตามผล
องค์กรตรวจสอบและติดตำม ควำมคืบหน้ำ ผลกำรดำเนินงำนของระบบ/โครงกำร รวมถึงหัวข้อ
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ พัฒนำคุณภำพ และลดต้นทุนในกำรทำงำนในแผนกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระยะๆ ตำมควำมเหมำะสม
การทบทวน การปรับปรุง
องค์ ก รทบทวน ควำมคื บ หน้ ำ ผลกำรด ำเนิ น งำน ของระบบ/โครงกำร รวมถึ งหั ว ข้ อ ต่ ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ พัฒนำคุณภำพ และลดต้นทุนในกำรทำงำน และผลลัพธ์ของ
ตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำน กำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงคุณภำพเพือ่ ให้บรรลุเป้ำหมำย
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 2. การวางแผนการดาเนินธุรกิจ

คะแนนเต็ม

ประเด็ นพิ จารณาที่ 4. แผนกำรดำเนิ นธุรกิจขององค์กรมี
กำรมุ่งเน้ นกำรประหยัดพลังงำนที่ใช้ในกำรผลิตและบริกำร
และ รักษำสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม

20 คะแนน

ได้คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

องค์กรให้ควำมสำคัญและ
กำหนดแนวทำงกำร
ประหยัดพลังงำนที่ใช้ในกำร
ผลิต/บริกำร รวมถึงกำร
รักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำง
ชัดเจนในแผนธุรกิจ

องค์กรมีกำรนำแนวทำง
กำรประหยัดพลังงำนที่ใช้ใน
กำรผลิต/บริกำร รวมถึงกำร
รักษำสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ
ได้อย่ำงครอบคลุม

องค์กรมีกำรตรวจสอบและ
ติดตำมกำรนำแนวทำงกำร
ปฏิบัติเพื่อประหยัดพลังงำน
ที่ใช้ในกำรผลิต/บริกำร
รวมถึงกำรรักษำสิ่งแวดล้อม
อย่ำงเป็นระบบ

องค์กรมีกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทำงกำรปฏิบัติ
เพื่อประหยัดพลังงำน
รวมถึงกำรรักษำสิ่งแวดล้อม
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยที่กำหนด

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรให้ควำมสำคัญและกำหนดแนวทำงกำรประหยัดพลังงำนที่ใช้ในกำรผลิต/บริ กำร รวมถึง
กำรรักษำสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้จำกกำรระดมสมองจำกผู้บริหำรระดับกลำงและระดับสูงด้วยกำรใช้ข้อมูลที่
จำเป็น เช่น ข้อมูลโครงสร้ำงต้นทุนของผลิตภั ณ ฑ์ ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลั งงำน กฎหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อม
เป็นต้น มำประกอบกำรพิจำรณำแล้วบรรจุอยู่ในแผนธุรกิจที่กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลำที่ชัดเจน



การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีกำรนำแนวทำงกำรประหยัดพลังงำนรวมถึงกำรรักษำสิ่งแวดล้อมไปถ่ำยทอดสู่แผนกำร
ปฏิบั ติงำนของแผนกที่เกี่ยวข้อง และแต่ละหน่วยงำนได้มีกำรนำแผนปฏิบัติงำนไปดำเนินกำรอย่ำง
ครอบคลุ ม เช่น กำรอนุ รักษ์ พลั งงำนแบบทุกคนมีส่ วนร่ว ม กำรแยกประเภทของขยะ กำร recycle
โดยทีมงำนจำกหลำยหน่วยงำน เป็นต้น



การติดตามผล
องค์กรมีกำรตรวจสอบและติดตำมควำมคืบหน้ำ ผลกำรดำเนินงำนของระบบ/โครงกำร รวมถึง
หั ว ข้อต่ำงๆที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กำรประหยัดพลั งงำนรวมถึงกำรรักษำสิ่ งแวดล้ อมในแผนกำรปฏิบั ติงำน
อย่ำงเป็นระยะๆ ตำมควำมเหมำะสม โดยผู้เกี่ยวข้อง



การทบทวน การปรับปรุง
องค์กรมีกำรทบทวนผลกำรดำเนินงำนของระบบ/โครงกำร รวมถึงหัวข้อต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรประหยัดพลังงำนที่ใช้ในกำรผลิต/บริกำร รวมถึงกำรรักษำสิ่งแวดล้อมและผลลัพธ์ของตัวชี้วัดผลกำร
ดำเนินงำน พร้อมทั้งกำหนดแนวทำงกำรปรับเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนด

24

คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 2. การวางแผนการดาเนินธุรกิจ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 5. แผนกำรดำเนินธุรกิจขององค์กรมี
กำรมุ่ ง เน้ น ในเรื่ อ ง กำรพั ฒ นำเทคโนโลยี กำรพั ฒ นำ
ผลิตภัณฑ์ /บริกำรใหม่ กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำดใหม่
เป็ น ต้ น เพื่ อ ควำมยั่ ง ยื น ขององค์ ก รในอนำคตหรื อ เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม

20 คะแนน

ได้คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

องค์กรให้ควำมสำคัญและ
กำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ
เทคโนโลยี กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์/บริกำรใหม่ กำร
สร้ำงโอกำสทำงกำรตลำด
ใหม่ เพื่อควำมยั่งยืนหรือ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม
อย่ำงชัดเจนในแผนธุรกิจ

องค์กรมีกำรนำแนวทำง
กำรพัฒนำเทคโนโลยี กำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์/บริกำร
ใหม่ กำรสร้ำงโอกำสทำง
กำรตลำดใหม่ เพื่อควำม
ยั่งยืน หรือ เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ไปปฏิบัติได้อย่ำง
ครอบคลุม

องค์กรมีกำรตรวจสอบและ
ติดตำมกำรนำแนวทำงกำร
พัฒนำเทคโนโลยี กำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์/บริกำร
ใหม่ กำรสร้ำงโอกำสทำง
กำรตลำดใหม่

องค์กรมีกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทำงกำร
พัฒนำเทคโนโลยี กำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์/บริกำร
ใหม่ กำรสร้ำงโอกำส
ทำงกำรตลำดใหม่อย่ำง
ต่อเนื่อง

คาอธิบาย








การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรให้ควำมสำคัญและกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยี กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์/บริกำรใหม่
กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำดใหม่ เพือ่ ควำมยั่งยืน หรือเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งได้จำกกำรระดมสมอง
จำกผู้บริหำรระดับกลำงและระดับสูงด้วยกำรใช้ข้อมูลที่จำเป็น เช่น ข้อมูลจำกกำรวิจัยตลำด ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์/บริกำรของคู่แข่ง มำประกอบกำรพิจำรณำแล้วบรรจุอยู่ในแผนธุรกิจที่กำหนดผู้รับผิดชอบ
และระยะเวลำที่ชัดเจน
การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีกำรนำแนวทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยี กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์/บริกำรใหม่ กำรสร้ำงโอกำส
ทำงกำรตลำดใหม่ ไปถ่ำยทอดสู่แผนกำรปฏิบัติงำนของแผนกที่เกี่ยวข้อง และแต่ละหน่วยงำนได้มีกำร
นำแผนปฏิบัติงำนไปดำเนินกำรอย่ำงครอบคลุม เช่น ระบบกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์/บริกำรใหม่ขององค์กร
กำรนำเทคโนโลยีใหม่มำใช้ในกำรผลิต/บริกำร โดยทีมงำนจำกหลำยหน่วยงำน เป็นต้น
การติดตามผล
องค์กรมีกำรตรวจสอบและติดตำม ควำมคืบหน้ำ ผลกำรดำเนินงำนของระบบ โครงกำร รวมถึง
หัวข้อต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยี กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์/บริกำรใหม่ กำรสร้ำงโอกำส
ทำงกำรตลำดใหม่ในแผนกำรปฏิบัติงำน อย่ำงเป็นระยะๆ ตำมควำมเหมำะสมโดยผู้เกี่ยวข้อง
การทบทวน การปรับปรุง
องค์กรมีกำรทบทวน ควำมคืบหน้ำ ผลกำรดำเนินงำนของระบบ/โครงกำร รวมถึงหัวข้อต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเทคโนโลยี กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์/บริกำรใหม่ กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำดใหม่
และผลลัพธ์ของตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำน พร้อมทั้งกำหนดแนวทำงในกำรปรับเพื่อลดต้นทุนกำรผลิต /
บริกำร เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนด
25

คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 2. การวางแผนการดาเนินธุรกิจ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 6. แผนกำรดำเนินธุรกิจขององค์กร
มีกำรมุ่งเน้นถึงกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อให้สำมำรถ
สนับสนุนแผนกำรดำเนินธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิผล

20 คะแนน

ได้คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

องค์กรให้ควำมสำคัญและ
กำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ
บุคลำกร เพื่อสนับสนุน
แผนกำรดำเนินธุรกิจของ
องค์กรอย่ำงชัดเจนในแผน
ธุรกิจ

องค์กรมีกำรนำแนวทำงกำร
พัฒนำบุคลำกร เพื่อ
สนับสนุนแผนกำรดำเนิน
ธุรกิจขององค์กรไปปฏิบัติ
ได้อย่ำงครอบคลุม

องค์กรมีกำรตรวจสอบและ
ติดตำมกำรนำแนวทำงกำร
พัฒนำบุคลำกร เพื่อ
สนับสนุนแผนกำรดำเนิน
ธุรกิจขององค์กรอย่ำงเป็น
ระบบ

องค์กรมีกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำ
บุคลำกร เพื่อสนับสนุน
แผนกำรดำเนินธุรกิจของ
องค์กรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนด

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีกำรกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อสนับสนุนแผนกำรดำเนินธุรกิจขององค์กร
ซึ่ ง ได้ จ ำกกำรระดมสมองจำกผู้ บ ริ ห ำรระดั บ กลำง และระดั บ สู ง ด้ ว ยกำรใช้ ข้ อ มู ล ที่ จ ำเป็ น เช่ น
กำรวิเครำะห์ ควำมรู้และทักษะที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน ควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมจำกพนักงำน
เป็ น ต้ น มำประกอบกำรพิ จ ำรณำแล้ ว บรรจุ อ ยู่ในแผนธุรกิจ ที่ ก ำหนดผู้ รับ ผิ ด ชอบและระยะเวลำ
ที่ชัดเจน



การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีกำรนำแนวทำงกำรพัฒ นำบุคลำกร เพื่อสนับสนุนแผนกำรดำเนินธุรกิจขององค์กรไป
ถ่ำยทอดสู่แผนกำรปฏิบัติงำนของแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้อง และแต่ละหน่วยงำนได้มีกำรนำแผนปฏิบัติงำน
ไปดำเนินกำรอย่ำงครอบคลุม เช่น กำรกำหนดหลักสูตรกำรฝึกอบรม/กำรฝึกปฏิบัติงำนที่เหมำะสมกับ
แต่ละตำแหน่งงำน หรือ เหมำะสมกับควำมรับรับผิดชอบ กำรศึกษำดูงำน เป็นต้น



การติดตามผล
องค์กรมี กำรตรวจสอบและติดตำมควำมคืบ หน้ำ ผลกำรดำเนิน งำนของกำรพั ฒ นำบุ คลำกร
เพื่ อ สนั บ สนุ น แผนกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ขององค์ ก รในแผนกำรปฏิ บั ติ งำนอย่ ำ งเป็ น ระยะๆ ตำมควำม
เหมำะสมโดยผู้เกี่ยวข้อง



การทบทวน การปรับปรุง
องค์กรมีกำรทบทวน ผลกำรดำเนินงำนของกำรพัฒ นำบุคลำกร เพื่อสนับสนุนแผนกำรดำเนิน
ธุรกิจขององค์กรพร้อมทั้งกำหนดแนวทำงกำรปรับปรุง เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนด

26

คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

เกณฑ์กำรพิจำรณำรำงวัลสุดยอด SME แห่งชำติ ครั้งที่ 11

หมวดที่ 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด
คะแนนเต็ม

120 คะแนน

ได้คะแนน

27

คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 1. องค์กรมีกำรกำหนดวิธีกำรรับรู้
กำรจัดทำข้อมูล กำรติดตำมและกำรทบทวนข้อมูลควำม
ต้องกำร ควำมคำดหวัง วิธีกำรตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำของแต่ละกลุ่มลูกค้ำ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์/
บริกำรที่เหมำะสมให้กับลูกค้ำและกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ๆ

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )
มีกำรกำหนดวิธีกำรรับรู้
และตอบสนองควำม
ต้องกำร ควำมคำดหวังของ
ลูกค้ำ กลุ่มลูกค้ำ และส่วน
ตลำด อย่ำงชัดเจน

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )
มีกำรจัดทำและรวบรวม
ข้อมูลควำมต้องกำร
ควำมคำดหวังของลูกค้ำ
กลุ่มลูกค้ำ และส่วนตลำด
อย่ำงครบถ้วน

ได้คะแนน

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีกำรตรวจสอบ ติดตำมกำร
จัดทำข้อมูล ควำมต้องกำร
ควำมคำดหวังของลูกค้ำ
วิธีกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำ
และส่วนตลำด อย่ำงเป็น
ระบบ

มีกำรทบทวนและปรับปรุง
กำรจัดทำข้อมูลควำม
ต้องกำร ควำมคำดหวัง
และวิธีตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ กลุ่ม
ลูกค้ำ และส่วนกำรตลำด
ที่เหมำะสม

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรใช้ข้อมูลที่สำคัญและควำมคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรกำหนดวิธีกำรรับรู้ของข้อมูล
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำกลุ่มลูกค้ำในแต่ละกลุ่มอย่ำงชัดเจน เช่น กำรเยี่ยมเยียนลูกค้ำ
เพื่อสอบถำมข้อมูลควำมต้องกำร หรือ กำรออกแบบสอบถำมควำมต้องกำรของลูกค้ ำ เป็นต้น เพื่อที่จะ
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของลูกค้ำ กลุ่มลูกค้ำ และส่วนตลำดอย่ำงถูกต้อง



การนาไปปฏิบัติ
องค์ ก รมี ก ำรสื่ อ สำรไปยั ง ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ มี ก ำรจั ด ท ำและรวบรวมข้ อ มู ล ควำมต้ อ งกำร
ควำมคำดหวังของลูกค้ำ กลุ่มลูกค้ำ ได้อย่ำงครบถ้วนตำมวิธีกำร และตำมช่วงเวลำที่กำหนด



การติดตามผล
องค์กรมีกำรตรวจสอบ ติดตำมกำรจัดทำข้อมูล ควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของลูกค้ำ วิธีกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำ และส่วนตลำด โดยมีระยะเวลำกำรติดตำมและสรุปผลที่ชัดเจน
เพื่อที่จะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว



การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีกำรทบทวนกำรจัดทำข้อมูลควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของลูกค้ำ ให้มีควำมเหมำะสม
ในกำรดำเนินกำร หรือมีกำรปรับปรุง ปรับเปลี่ยนวิธีกำรรวบรวมข้อมูลควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ของลูกค้ำ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมำกยิ่งขึ้น

28

คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 2. องค์กรมีจัดทำแผนกำรตลำด
กำหนดเป้ำหมำยทำงกำรตลำด กำรนำไปปฏิบัติและ
ติดตำมผล เพื่อบรรลุเป้ำหมำยของแผนธุรกิจด้ำน
กำรตลำด

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

มีกำรจัดทำแผนกำรตลำดที่ มีกำรนำแผนกำรตลำดไป
ชัดเจน
ดำเนินกำรปฏิบัติอย่ำง
ครอบคลุม

ติดตามผล ( 0-5 )

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีกำรตรวจสอบ ติดตำมกำร มีกำรทบทวนและปรับปรุง
นำแผนกำรตลำดไปปฏิบัติ อย่ำงต่อเนื่องที่ส่งผลต่อ
เป็นระบบ
เป้ำหมำยทำงกำรตลำด

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีกำรจัดทำแผนกำรตลำดที่ชัดเจน โดยมีกำรนำเอำข้อมูลที่ สำคัญมำเป็นส่วนประกอบใน
กำรจัดทำ และมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่ว มในกำรพิจำรณำจัดทำแผนงำน อีกทั้งแผนงำนจะต้องมี
ควำมสมบูรณ์ทั้งแนวทำง เป้ำหมำย ระยะเวลำ รวมถึงผู้ที่รับผิดชอบที่ชัดเจน



การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีกำรนำแผนกำรตลำดไปสื่อสำรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ดำเนินกำรปฏิบัติ ได้อย่ำงครอบคลุม
ตำมรำยละเอียดของแผนงำน



การติดตามผล
องค์กรมีกำรตรวจสอบ ติดตำมกำรนำแผนกำรตลำดไปปฏิบัติ โดยมีกำรใช้ข้อมูลจริงเปรียบเทียบ
กับ แผนงำนที่ ก ำหนด มีก ำรก ำหนดระยะเวลำในกำรติ ด ตำม และสรุป ผลกำรดำเนิ น งำนตำมแผน
ที่ชัดเจน



การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีกำรทบทวนแผนกำรตลำดถึงควำมเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจ และมีกำรปรับปรุง
แผนงำนอย่ ำงต่อเนื่ องเพื่ อให้ บ รรลุ ต่อเป้ ำหมำยทำงกำรตลำดที่กำหนด หรือสถำนกำรณ์ ทำงธุรกิ จ
ที่เปลี่ยนแปลงไป

29

คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 3. องค์กรมีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี
กับลูกค้ำ เพื่อเพิ่มควำมภักดีและกำรซื้อผลิตภัณฑ์/บริกำร
ซ้ำอีก

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )
มีกำรกำหนดวิธีกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำ
อย่ำงชัดเจน

ดาเนินการ ( 0-5 )
มีกำรดำเนินกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำได้
อย่ำงครบถ้วน

ตรวจสอบ ( 0-5 )

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีกำรตรวจสอบ ติดตำมกำร มีกำรทบทวนและปรับปรุง
สร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
อย่ำงเป็นระบบ
ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีกำรใช้ข้อมูลที่สำคัญและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรกำหนดวิธีกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำ เช่น กำรออกเยี่ยมเยียนลูกค้ำ กำรจัดกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับลูกค้ำ เป็นต้น
เพื่อเพิม่ ควำมภักดีและกำรซื้อผลิตภัณฑ์/บริกำรซ้ำอีกของลูกค้ำ



การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีกำรสื่อสำรถึงแนวทำงและวิธีกำรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตำมวิธีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
ที่ดีกับลูกค้ำที่องค์กรกำหนดขึ้นมำได้อย่ำงครบถ้วน



การติดตามผล
องค์กรมีกำรตรวจสอบ ติดตำมกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ เช่น กำรวัดและประเมินผลควำม
พึงพอใจ วิธีกำรสร้ำงสัม พัน ธ์ที่ดีกับลูกค้ำในแต่ล ะครั้ง/แต่ล ะช่วงเวลำที่ชัดเจน เพื่อนำมำใช้ในกำร
ปรับปรุงวิธีกำรให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป



การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีกำรทบทวนวิธีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำให้เหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจ
และมี ก ำรปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ำรสร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ ำ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ำรสร้ ำ ง
ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำกลุ่มใหม่ เป็นต้น เพื่อเพิ่มควำมภักดีและกำรซื้อผลิตภัณฑ์/บริกำรซ้ำอีก
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 4. องค์กรมีประเมินและตอบสนอง
ควำมพึงพอใจและไม่พอใจของลูกค้ำ เพื่อให้ได้ลูกค้ำใหม่
และรักษำลูกค้ำเก่ำ

20 คะแนน

ได้คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีกำรกำหนดวิธีกำรประเมิน
และตอบสนองควำมพึง
พอใจและไม่พอใจของลูกค้ำ
อย่ำงชัดเจน

มีกำรดำเนินกำรหำข้อมูล
และตอบสนองควำมพึง
พอใจและไม่พอใจของลูกค้ำ
ได้อย่ำงครอบคลุม

มีกำรตรวจสอบ ติดตำมกำร
ดำเนินกำรหำข้อมูลและ
กำรตอบสนองควำมพึง
พอใจและไม่พอใจของลูกค้ำ
อย่ำงเป็นระบบ

มีกำรทบทวนและปรับปรุง
กำรดำเนินกำรหำข้อมูล
และตอบสนองควำมพึง
พอใจและไม่พอใจของลูกค้ำ
อย่ำงต่อเนื่อง

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
องค์ ก รมี ก ำรใช้ ข้ อ มู ล ที่ ส ำคั ญ และให้ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ เข้ ำมำมี ส่ ว นร่ว มในกำรกำหนด วิธี กำร
ประเมิน และตอบสนองควำมพึงพอใจ และไม่พอใจของลูกค้ำ เช่น กำรกำหนดช่องทำงในกำรสื่อสำร/
รับข้อมูลจำกลูกค้ำ และระบบในกำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่เหมำะสม โดยมีระยะเวลำและผู้ที่รับผิดชอบ
ในกำรดำเนินงำนอย่ำงชัดเจน



การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีกำรสื่อสำรถึงแนวทำงและวิธีกำรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีกำรจัดเก็บข้อมูลและกำรปฏิบัติตำม
ขั้นตอน เพื่อตอบสนองควำมพึงพอใจและไม่พอใจของลูกค้ำได้อย่ำงครอบคลุม



การติดตามผล
องค์กรมีกำรตรวจสอบ ติดตำมกำรดำเนินกำรหำข้อมูล และกำรตอบสนองควำมพึงพอใจและไม่
พอใจของลู ก ค้ ำ โดยมี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ และระยะเวลำกำรติ ด ตำม สรุ ป ผลที่ ชั ด เจน เพื่ อ ให้ ท รำบถึ ง
ควำมพึงพอใจและไม่พอใจของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว เพื่อที่จะกำหนดแนวทำงกำรปรับปรุง /แก้ไขกำร
ทำงำนให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ตรงประเด็น



การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีกำรทบทวนวิธีกำรหำข้อมูลและกำรตอบสนองควำมพึงพอใจและไม่พอใจของลูกค้ำให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจ และมีกำรปรับปรุงวิธีกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่สูงขึ้น
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 5. องค์กรมีกำรสร้ำงภำพลักษณ์และ
ตรำสินค้ำของตนเอง เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
และยั่งยืนทำงกำรตลำด

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )
มีกำรกำหนดแนวทำงกำร
สร้ำงภำพลักษณ์และตรำ
สินค้ำของตนเองอย่ำง
ชัดเจน

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

มีกำรดำเนินกำรสร้ำง
มีกำรตรวจสอบ ติดตำมกำร
ภำพลักษณ์และมีตรำสินค้ำ ดำเนินกำรสร้ำงภำพลักษณ์
เป็นของตนเอง
และตรำสินค้ำอย่ำงเป็น
ระบบ

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )
มีกำรทบทวนและปรับปรุง
กำรดำเนินกำรสร้ำง
ภำพลักษณ์และตรำสินค้ำ
อย่ำงต่อเนื่อง

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีกำรใช้ข้อมูลที่สำคัญ และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรกำหนดแนวทำงกำร
สร้ำงภำพลักษณ์ ที่ดีขององค์กรและจัดทำตรำสินค้ำของตนเอง เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
และยั่งยืนทำงกำรตลำด โดยมีกรอบระยะเวลำดำเนินงำนและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน



การนาไปปฏิบัติ
องค์ ก รมี ก ำรสื่ อ สำรถึ งแนวทำง และวิ ธีก ำรให้ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ ป ฏิ บั ติ ต ำมแนวทำงที่ ก ำหนด
เพื่ อสร้ำงภำพลั กษณ์ ที่ดีขององค์กร รวมถึงกำรมีกำรจัดทำตรำสินค้ำเป็นของตนเองตำมแผนงำนที่
กำหนด



การติดตามผล
องค์กรมีกำรตรวจสอบ ติดตำมผลกำรสร้ำงภำพลักษณ์ ที่ดีขององค์กร เช่น กำรสุ่มสำรวจกลุ่ม
ลูกค้ำเป้ำหมำย เพื่อให้ทรำบถึงภำพลักษณ์องค์กรในมุมมองของลูกค้ำ เป็นต้น และสรุปผลกำรจัดทำ
ตรำสินค้ำโดยเทียบกับแผนงำนที่กำหนด



การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีกำรทบทวนและปรับปรุงกำรดำเนินกำรสร้ำงภำพลักษณ์และตรำสินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด

คะแนนเต็ม

ประเด็ น พิ จ ารณาที่ 6. องค์ ก รด ำเนิ น ธุร กิ จ ด้ ว ยควำม
ยุ ติ ธ รรม ไม่ เ บี ย ดเบี ย นสั ง คม ไม่ เ อำรั ด เอำเปรี ย บ
ผู้บริโภค/ผู้ใช้บริกำร รวมถึงไม่ลอกเลียนตรำ/แบบสินค้ำ
ของผู้อนื่

20 คะแนน

ได้คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

องค์กรมีกำรกำหนดนโยบำย
/ ให้ควำมสำคัญในกำร
ดำเนินธุรกิจที่ยุติธรรม ไม่
เบียดเบียนสังคม ไม่เอำรัด
เอำเปรียบผู้บริโภค/ ผู้ใช้
บริกำร รวมถึงไม่ลอกเลียน
ตรำ/แบบสินค้ำของผู้อื่น

มีกำรสื่อสำรนโยบำย/
ดำเนินกำรในเรื่องที่องค์กร
ให้ควำมสำคัญในกำร
ดำเนินธุรกิจที่ยุติธรรม ไม่
เบียดเบียนสังคม ไม่เอำรัด
เอำเปรียบผู้บริโภค/ ผู้ใช้
บริกำร รวมถึงไม่ลอก
เลียนตรำ/แบบสินค้ำของ
ผู้อื่น

มีกำรตรวจสอบ ติดตำมกำร
ดำเนินกำรในเรื่องที่องค์กร
ให้ควำมสำคัญในกำรดำเนิน
ธุรกิจที่ยุติธรรม ไม่เบียด
เบียนสังคม ไม่เอำรัดเอำ
เปรียบผู้บริโภค/ ผู้ใช้บริกำร
รวมถึงไม่ลอกเลียนตรำ/
แบบสินค้ำของผู้อื่น

มีกำรทบทวนและปรับปรุง
ดำเนินกำรในเรื่องที่องค์กร
ให้ควำมสำคัญในกำรดำเนิน
ธุรกิจที่ยุติธรรม ไม่เบียด
เบียนสังคม ไม่เอำรัดเอำ
เปรียบผู้บริโภค/ผู้ใช้บริกำร
รวมถึงไม่ลอกเลียนตรำ/
แบบสินค้ำของผู้อื่น

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีกำรวำงแผนกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมยุติธรรม ไม่เบียดเบียนสังคม ไม่เอำรัดเอำเปรียบ
ผู้บริโภคโดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำมำร่วมพิจำรณำ นำข้อมูลต่ำงๆ เช่น ด้ำนกำรตลำด กำรร้องเรียน
ของผู้บริโภคมำพิจำรณำ กำหนดช่วงเวลำ ขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรที่ชัดเจน



การนาไปปฏิบัติ
องค์กรได้น ำขั้ น ตอนที่ได้กำหนดไว้มำดำเนิน กำรโดยพนัก งำน ผู้ เกี่ยวข้องในแต่ ล ะแผนกได้
ดำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน



การติดตามผล
องค์กรมีกำรติดตำมผลของกำรดำเนินกำร โดยพิจำรณำจำกข้อมูลต่ำงๆ เช่น กำรร้องเรียนของ
ผู้บริโภค กำรฟ้องร้องเรื่องกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ เป็นต้น



การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีกำรพิจำรณำทบทวนขั้นตอนกำรดำเนินกำรว่ำยังคงมี ควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์
และทันกับควำมต้องกำรทำงธุรกิจ มีกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรดำเนินกำรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

เกณฑ์กำรพิจำรณำรำงวัลสุดยอด SME แห่งชำติ ครั้งที่ 11

หมวดที่ 4. การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้
คะแนนเต็ม

100 คะแนน

ได้คะแนน
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 4. การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 1. องค์กรกำหนดกำรวัดผลและกำร
นำข้อมูล กำรดำเนิ นงำนที่ส ำคัญ มำวิเครำะห์ เพื่ อกำหนด
แนวทำงในกำรแก้ไข/ปรับปรุง โดยตรวจสอบ ติดตำม และ
ทบทวนแนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

มีแนวทำงในกำรวัดผล
และกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำน
อย่ำงเป็นระบบ

มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำร
วัดผล กำรดำเนินงำน และ
นำผลวิเครำะห์ไปจัดทำแผน
กำรแก้ไข/ปรับปรุง และ
นำไปปฏิบัติได้อย่ำง
ครอบคลุม

มีกำรตรวจสอบ ติดตำม
กำรนำแผนกำรแก้ไข/
ปรับปรุงไปปฏิบัติอย่ำง
เป็นระบบ

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )
มีกำรทบทวนและปรับปรุง
แผนกำรแก้ไข/ปรับปรุง
และกำรนำไปปฏิบัติอย่ำง
ต่อเนื่อง

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรได้ให้ผู้ที่เกี่ ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรกำหนดแนวทำง/วิธีกำรวัดผล/กำรวิเครำะห์
ตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำนที่สำคัญที่ได้จัดเก็บ เช่น กำรแปลงข้อมูล ดิบให้เป็นสำรสนเทศ ที่เข้ำใจง่ำย ซึ่ง
อำจอยู่ในรูปของกรำฟ ตำรำง และได้กำหนดระยะเวลำ และผู้ที่รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน



การนาไปปฏิบัติ
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีกำรวัดผล วิเครำะห์ตัวชี้วัดผลกำรดำเนินกำรที่สำคัญของบริษัทได้อย่ำงถูกต้อง
และครอบคลุมทุกกระบวนกำรที่สำคัญ และยังได้นำผลกำรวิเครำะห์ตัวชี้วัดไปจัดทำแผนกำรแก้ไข/
ปรับปรุง และนำไปปฏิบัติได้อย่ำงครอบคลุม



การติดตามผล
องค์กรตรวจสอบ ติดตำมผลกำรวัดผล กำรวิเครำะห์ตัวชี้วัดผลกำรดำเนินกำร ที่สำคัญ และกำร
ปฏิบัติตำมแผนกำรแก้ไข/ปรับปรุง เพื่อนำมำใช้ปรับปรุงวิธีกำรวิเครำะห์ให้เหมำะสม และติดตำมผล
ของปฏิบัติตำมแผนกำรแก้ไข/ปรับปรุงของตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงครอบคลุม



การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรทบทวนวิธีกำรวัดผล กำรวิเครำะห์ ตัวชี้วัดผลกำรดำเนินกำรที่สำคัญ เพื่อให้ได้วิธีกำร
วิเครำะห์ ที่เหมำะสมกับ ตัวชี้วัดที่สำคัญ รวมถึงมีกำรทบทวนแผนดำเนินกำรแก้ไข/ปรับปรุงเพื่อให้
ตัวชี้วัดผลกำรดำเนินกำรสำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนดครอบคลุมทุกกระบวนกำรที่สำคัญ

35

คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 4. การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 2. องค์กรมีกำรจัดกำรข้อมูลด้ำน
งบกำรเงิน ที่ถูกต้องตำมหลักกำรทำงบัญชี โดยมีกำร
ตรวจสอบ ติดตำม และทบทวนข้อมูล เพื่อใช้ในกำร
ตัดสินใจของผู้บริหำรในกำรดำเนินธุรกิจ

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )
มีแนวทำงในกำรจัดทำ
ข้อมูลด้ำนงบกำรเงิน
ที่ถูกต้องตำมหลักกำรทำง
บัญชี

ดาเนินการ ( 0-5 )

ตรวจสอบ ( 0-5 )

มีกำรจัดทำข้อมูลด้ำน
งบกำรเงิน ที่ถูกต้องตำม
หลักกำรทำงบัญชี

มีกำรตรวจสอบ ติดตำม
และวิเครำะห์ข้อมูลด้ำน
งบกำรเงิน ที่ถูกต้องตำม
หลักกำรทำงบัญชี อย่ำง
เป็นระบบ

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )
มีกำรทบทวนและปรับปรุง
กำรจัดทำข้อมูลด้ำน
งบกำรเงิน ที่ถูกต้องตำม
หลักกำรทำงบัญชี และผล
กำรวิเครำะห์อย่ำงต่อเนื่อง

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีกำรกำหนดแนวทำงและวิธีกำรในกำรจัดทำข้อมูลด้ำนงบกำรเงิน ที่ถูกต้องตำมหลักกำร
ทำงบัญชี โดยมีกำรกำหนดผู้ที่รับผิดชอบดำเนินกำร รูปแบบกำรจัดเก็บข้อมูลและรำยงำนอย่ำงชัดเจน



การนาไปปฏิบัติ
องค์ กรมีก ำรสื่ อ สำรถึง แนวทำงและวิธีกำรในกำรจัดท ำข้อมู ล ด้ ำนงบกำรเงิน ที่ ถูกต้ องตำม
หลักกำรทำงบัญชี ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบและสำมำรถจัดทำข้อมูลด้ำนกำรเงินกำรบัญชี ได้อย่ำง
ถูกต้อง



การติดตามผล
องค์กรมีกำรตรวจสอบ และติดตำมผลในกำรจัดทำข้อมูล ด้ำนงบกำรเงิน เช่น ควำมถูกต้อง
ควำมรวดเร็ว และปัญหำในกำรจัดทำ เป็นต้น รวมถึงมีกำรวิเครำะห์ผลจำกข้อมูลด้ำนกำรเงินกำรบัญชี
ที่ได้จัดเก็บ เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจของผู้บริหำรในกำรดำเนินธุรกิจ



การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีกำรทบทวนและปรับปรุงกำรจัดทำข้อมูลด้ำนงบกำรเงิน รวมถึงวิธีวิเครำะห์ผล เพื่อให้มี
ควำมถูกต้อง รวดเร็ว และมีควำมน่ำเชื่อถือเพื่อให้ผู้บริหำรใช้ในกำรตัดสินใจดำเนินธุรกิจ
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 4. การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 3. องค์กรมีระบบในกำรบริหำรข้อมูล
ให้ทันสมัย พร้อมใช้งำน และมีกำรสื่อสำรข้อมูลที่สำคัญใน
กำรทำงำนให้กับพนักงำน

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )
มีกำรกำหนดวิธีกำร ในกำร
ทำให้ข้อมูลทันสมัย
พร้อมใช้งำน และวิธีสื่อสำร
ให้กับพนักงำนที่เกี่ยวข้อง
รับทรำบ

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )
มีกำรดำเนินกำรในกำร
ทำให้ข้อมูลทันสมัย
พร้อมใช้งำน และสื่อสำร
ให้กับพนักงำนที่เกี่ยวข้อง
รับทรำบ

ได้คะแนน

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีกำรตรวจสอบ ติดตำมกำร
ทำให้ข้อมูลทันสมัย พร้อม
ใช้งำน และสื่อสำรให้
พนักงำนที่เกี่ยวข้อง
รับทรำบอย่ำงเป็นระบบ

มีกำรทบทวน/ปรับปรุง
กำรทำให้ข้อมูลทันสมัย
พร้อมใช้งำน และสื่อสำร
ให้พนักงำนที่เกี่ยวข้อง
รับทรำบอย่ำงต่อเนื่อง

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในกำรกำหนดวิธีกำร ในกำรทำให้ข้อมูลทันสมัย เช่น มีกำร
Update ของข้ อมูล ที่ ส ำคัญ อย่ ำงสม่ ำเสมอ หรือ มีก ำรสรุป ข้อ มูล ให้ ง่ำยต่ อกำรน ำไปใช้ งำน และมี
แผนงำนสื่อสำรให้กับพนักงำนที่เกี่ยวข้องรับทรำบอย่ำงชัดเจน



การนาไปปฏิบัติ
องค์กรดำเนินกำรในกำรทำให้ข้อมูลทันสมัยและพร้อมใช้งำนได้อย่ำงครอบคลุมทุกประเด็นและ
ทุกพื้นที่ และมีกำรสื่อสำรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบผ่ำนสื่อที่เหมำะสม เช่น กำรประชุมชี้แจงตำม
วำระ Morning Talk บอร์ดข่ำวสำร และระบบ Intranet เป็นต้น



การติดตามผล
องค์ ก รมี ก ำรตรวจสอบ ติ ด ตำมกำรท ำให้ ข้ อ มู ล ทั น สมั ย และพร้ อ มใช้ ง ำนเพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล /
สำรสนเทศสะท้อ นสถำนกำรณ์จริงที่เกิดขึ้น รวมถึงติดตำมผลกำรรับรู้ข้อมูลที่สำคัญของพนักงำนที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรสื่อสำรขององค์กรให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น



การทบทวน / การปรับปรุง
มี กำรทบทวน/ปรั บ ปรุ งวิธีกำรท ำให้ ข้อมู ล ทัน สมั ย และพร้อมใช้งำนอยู่อย่ำงต่อเนื่ อง เช่ น
ปรับปรุงวิธีกำรจัดเก็บและ Update ข้อมูล ปรับปรุงระบบป้องกันควำมเสียหำยของฮำร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์เพื่อให้ระบบพร้อมใช้งำน ทบทวนว่ำข้อมูลที่จัดเก็บเพียงพอหรือไม่มีข้อมูลใดต้องจัดเก็บ
เพิ่มเติม เป็นต้น รวมถึงปรับปรุงวิธีกำรสื่อสำรข่ำวสำร ข้อมูลที่สำคัญขององค์กรให้พนักงำนที่เกี่ยวข้อง
ได้รับรู้อย่ำงต่อเนื่อง
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 4. การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 4. องค์กรมีระบบกำรจัดเก็บควำมรู้ที่
สำคัญและจำเป็นต่อกำรดำเนินธุรกิจ

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )
มีกำรกำหนดแนวทำงใน
กำรจัดเก็บควำมรู้ที่สำคัญ
อย่ำงชัดเจน

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )
มีกำรดำเนินกำรจัดเก็บ
ควำมรู้ที่สำคัญอย่ำง
ครอบคลุม

ติดตามผล ( 0-5 )
มีกำรตรวจสอบ ติดตำม
กำรจัดเก็บควำมรู้ที่สำคัญ
อย่ำงเป็นระบบ

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )
มีกำรทบทวนและปรับปรุง
กำรจัดเก็บควำมรู้ที่สำคัญ
อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึง
ควำมรู้ที่สำมำรถต่อยอด
เป็นนวัตกรรม

คาอธิบาย




การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีกำรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรกำหนดแนวทำงในกำรจัดเก็บควำมรู้ที่
สำคัญที่เหมำะสมกับองค์กร เช่น กำรระบุองค์ควำมรู้ที่สำคัญขององค์กร วิธีกำรจัดเก็บควำมรู้ และมี
กำรกำหนดเป็นแผนงำนที่มีผู้รับผิดชอบ และระยะเวลำดำเนินงำนที่ชัดเจน เป็นต้น
การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีกำรจัดเก็บควำมรู้ที่สำคัญตำมแผนงำนที่กำหนดได้อย่ำงครอบคลุม และต่อเนื่อง



การติดตามผล
องค์กรมีกำรตรวจสอบ ติดตำมกำรจัดเก็บควำมรู้ที่สำคัญ เพื่อดูถึงควำมถูกต้อง และครบถ้วน
ขององค์ควำมรู้



การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีกำรทบทวน ปรับปรุงวิธีกำรจัดเก็ บควำมรู้ที่ สำคัญ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ พนักงำนที่
เกี่ยวข้องมีองค์ควำมรู้ที่ จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับ สถำนกำรณ์ทำงธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมถึงควำมรู้ที่สำมำรถต่อยอดเป็นนวัตกรรม
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 4. การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

คะแนนเต็ม

ประเด็ น พิ จ ารณาที่ 5. องค์ ก รมี ร ะบบกำรแลกเปลี่ ย น
ควำมรู้ ที่ ส ำคั ญ และจ ำเป็ นต่ อ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ทั้ ง
หน่วยงำนภำยใน และหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )
มีกำรกำหนดแนวทำงใน
กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ที่
สำคัญอย่ำงชัดเจน

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

มีกำรดำเนินกำรแลกเปลี่ยน มีกำรตรวจสอบ ติดตำม
ควำมรู้ที่สำคัญอย่ำง
กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ที่
ครอบคลุม
สำคัญอย่ำงเป็นระบบ

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )
มีกำรทบทวนและปรับปรุง
กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ที่
สำคัญอย่ำงต่อเนื่องรวมถึง
กำรเผยแพร่ควำมรู้ให้กับ
สังคม

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีกำรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรกำหนดแนวทำงในกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ที่
สำคัญที่เหมำะสมกับองค์กร เช่น วิธีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำงพนักงำนในองค์กร และมีกำรกำหนดเป็น
แผนงำนที่มีผู้รับผิดชอบ และระยะเวลำดำเนินงำนที่ชัดเจน เป็นต้น




การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ที่สำคัญตำมแผนงำนที่กำหนดได้อย่ำงครอบคลุม และต่อเนื่อง



การติดตามผล
องค์ก รมี กำรตรวจสอบ ติ ด ตำมกำรแลกเปลี่ ย นควำมรู้เพื่ อ ให้ ท รำบถึงประสิ ท ธิผ ลของกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้ที่สำคัญ



การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีกำรทบทวน ปรับปรุงวิธีกำรแลกเปลี่ ยนควำมรู้ที่สำคัญอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงำนที่
เกี่ยวข้องมีองค์ควำมรู้ที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมถึงองค์กรได้มีกำรเผยแพร่ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

เกณฑ์กำรพิจำรณำรำงวัลสุดยอด SME แห่งชำติ ครั้งที่ 11

หมวดที่ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล
คะแนนเต็ม

140 คะแนน

ได้คะแนน
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 1. องค์กรมีกำรกำหนดโครงสร้ำง
องค์กร และ บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ชัดเจน ซึง่
สำมำรถสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

มีรูปแบบกำรกำหนด
มีโครงสร้ำงองค์กร และ
โครงสร้ำงองค์กร และ
อัตรำกำลังคนตำมบทบำท
บทบำทหน้ำที่รับผิดชอบ
หน้ำที่รบั ผิดชอบ
รวมถึงกำรวำงแผนกำลังคน
ที่ชัดเจน

มีกำรตรวจสอบ ติดตำม
ปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่รับผิดชอบและ
อัตรำกำลังที่เหมำะสม

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )
มีกำรทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้ำงองค์กร บทบำท
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและ
อัตรำกำลังให้ตรงตำม
สภำพกำรณ์ทำงธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
ตัวแทนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำโครงสร้ำงองค์กร และบทบำท
หน้ ำที่รับ ผิดชอบ โดยมีกำรนำข้อมูลที่สำคัญ ทั้งจำกภำยนอก และภำยในองค์กรมำประกอบกำร
พิจำรณำ มีกำรกำหนดช่วงเวลำ และมีผู้รับผิดชอบหลักในกำรดำเนินกำร



การนาไปปฏิบัติ
มีกำรประกำศใช้ผังโครงสร้ำงองค์กร กำหนดบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของพนักงำนแต่
ละตำแหน่งงำนในแต่ละแผนก มีกำรสื่อสำรให้กับพนักงำนในแต่ละตำแหน่งงำนเข้ำใจ และสำมำรถ
ปฏิบัติได้ตำมบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนเอง



การติดตามผล
มีกำรติดตำมควำมเหมำะสมของกำรประสำนงำน กำรปฏิบัติงำนของแต่ละหน่วยงำนตำมผัง
โครงสร้ำงองค์กรที่กำหนดไว้ มีกำรติดตำมผลของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน แต่ละตำแหน่งงำนว่ำ
ดำเนินกำรได้ตำมบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้



การทบทวน / การปรับปรุง
มีกำรทบทวนโครงสร้ำงองค์กร และบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบว่ำ ยังคงมีควำมเหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ และทิศทำงของธุรกิจ มีกำรปรับปรุงผังโครงสร้ำงองค์กรและบทบำทหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบให้เหมำะสม
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 2. องค์กรมีกำรสรรหำบุคลำกร ที่ตรง
กับควำมต้องกำรของธุรกิจ

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )
มีแผนในกำรสรรหำ
บุคลำกรให้ตรงกับควำม
ต้องกำรของธุรกิจ

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีกำรสรรหำบุคลำกรได้ตรง มีกำรตรวจสอบ ติดตำมกำร มีกำรทบทวนและปรับปรุง
กับบทบำทหน้ำที่รับผิดชอบ สรรหำบุคลำกรอย่ำงเป็น วิธกี ำรในกำรสรรหำ
ระบบ
บุคลำกรให้ตรงกับควำม
ต้องกำรของธุรกิจอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
หัวหน้ำงำนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรสรรหำบุคลำกร นำบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
คุณ สมบั ติ ของพนั กงำนที่ กำหนดไว้ม ำพิ จำรณำ กำหนดระยะเวลำในกำรสรรหำบุคลำกร มีกำร
กำหนดขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรสรรหำที่ชัดเจน



การนาไปปฏิบัติ
มีกำรสรรหำบุคลำกรตำมวิธีกำรที่ได้กำหนดไว้ในทุกๆ แผนก หัวหน้ำงำนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของ
แต่ละแผนกได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสรรหำบุคลำกรทุกครั้ง



การติดตามผล
มีกำรติดตำมผลของกำรสรรหำบุคลำกร โดยพิจำรณำผลกำรทำงำนของบุคลำกรที่สรรหำมำ
ได้เทียบกับเป้ำหมำยที่ต้องกำร โดยใช้ข้อมูลต่ำงๆ มำประกอบกำรพิจำรณำ กำหนดช่วงเวลำในกำร
ติดตำมและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน



การทบทวน การปรับปรุง
มีกำรทบทวนวิธีกำรสรรหำบุคลำกรว่ำ ยังคงมีควำมเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ทิศทำงของธุรกิจ
มีกำรปรับปรุงวิธีกำรสรรหำบุคลำกรเพื่อให้กำรสรรหำบุคลำกรมีประสิทธิภำพ และได้บุคลำกรที่ตรง
กับควำมต้องกำรมำกยิ่งขึ้น
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 3. องค์กรมีระบบกำรฝึกอบรมและ
พัฒนำพนักงำน ที่สอดคล้องกับกระบวนกำรทำงำน

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

มีระบบในกำรฝึกอบรมและ
พัฒนำพนักงำน ที่
สอดคล้องกับกระบวนกำร
ทำงำน

มีกำรดำเนินกำรฝึกอบรม
และพัฒนำทักษะพนักงำน
ตำมแผนกำรฝึกอบรมและ
พัฒนำ

มีกำรตรวจสอบ ติดตำม
แผนกำรฝึกอบรมและ
พัฒนำ

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )
มีกำรทบทวนและปรับปรุง
วิธีกำรในกำรทำแผนและ
วิธีกำรดำเนินกำรฝึกอบรม
พัฒนำ

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรให้หัวหน้ำงำนแต่ละแผนกเข้ำมำมีส่วนร่วม นำข้อมูลต่ำงๆ มำเป็นปัจจัยในกำรวำง
แผนกำรฝึกอบรม มีกำรกำหนดแผนกำรฝึกอบรม ขั้นตอนและวิธีกำรอบรม มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนใน
กำรดูแลระบบกำรฝึกอบรมขององค์กร



การนาไปปฏิบัติ
หัวหน้ำงำนหรือผู้รับผิดชอบระบบกำรฝึกอบรมได้ปฏิบัติตำมขั้นตอนของกำรฝึกอบรมที่ได้
กำหนดไว้ มีกำรอบรมให้กับพนักงำนในแต่ละแผนกอย่ำงทั่วถึงและเหมำะสมกับบทบำทหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง



การติดตามผล
มีกำรติดตำมประสิทธิผลของกำรฝึกอบรมในเรื่องต่ำงๆ ให้กับพนักงำนโดยใช้วิธีกำรที่ เหมำะสม
กับหัวข้อของกำรอบรม ใช้ข้อมูลต่ำงๆ มำพิจำรณำในกำรติดตำมผลกำรฝึกอบรม เช่น ประสิทธิภำพ
กำรทำงำนของพนักงำน อัตรำของเสีย เป็นต้น



การทบทวน / การปรับปรุง
มีกำรทบทวนระบบกำรฝึกอบรม วิธีกำรฝึกอบรม หัวข้อกำรฝึกอบรม ระบบกำรติดตำมผล
กำรอบรมว่ำยังคงมีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์และทิศทำงของธุรกิจ และมีกำรปรับปรุงระบบกำร
อบรมให้ดีขึ้นและกำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติที่ชัดเจน
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล

คะแนนเต็ม

ประเด็ น พิ จ ารณาที่ 4. องค์ ก รมี ร ะบบกำรพิ จ ำรณำ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )

มี แ นวทำงในกำรพิ จ ำรณำ มีกำรดำเนินกำรประเมินผล มีกำรตรวจสอบ ติดตำมกำร มีกำรทบทวนและปรับปรุง
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่ กำรปฏิบัติงำน
กำร วิธีกำรประเมินผลกำร
ประเมินผล
ชัดเจน
ปฏิบัตงิ ำน
คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรให้ หั วหน้ ำงำนเข้ำมำมีส่ ว นร่วมในกำรพิจำรณำโดยนำข้อมูล ผลกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนมำพิจำรณำ กำหนดช่วงเวลำในกำรประเมินผลที่ชัด เจน มีผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน



การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีกำรใช้ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้กำหนดไว้กับพนักงำนในแต่ล ะแผนก
ตำมช่วงเวลำที่ได้กำหนดไว้ และผู้ประเมินสำมำรถประเมินผลกำรปฏิบัติงำนได้ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
ไว้



การติดตามผล
องค์กรมีกำรติดตำมผลกำรใช้ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในแต่ละแผนกโดยพิจำรณำ
จำกข้อมูลต่ำงๆ ประกอบ เช่น ควำมพึงพอใจของพนักงำน ประสิทธิภำพกำรทำงำน อัตรำของเสีย
เป็นต้น



การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีกำรทบทวนระบบกำรประเมินผลกำรปฏิ บัติงำน ขั้น ตอนกำรประเมิน ควำมถี่ ใน
กำรประเมินว่ำมีควำมเหมำะสมกับพนักงำน มีกำรปรับปรุงระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้มี
ควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 5. องค์กรมีกำรพิจำรณำผลตอบแทน
และจัดสวัสดิกำรที่เหมำะสมให้แก่พนักงำน

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )
มีกำรกำหนดแนวทำงใน
กำรพิจำรณำผลตอบแทน
และจัดสวัสดิกำรที่
เหมำะสมให้แก่พนักงำน

ได้คะแนน

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีกำรดำเนินกำรตำม
แนวทำงในกำรพิจำรณำ
ผลตอบแทนและจัด
สวัสดิกำรที่เหมำะสมให้แก่
พนักงำน

มีกำรตรวจสอบ ติดตำมผล
ของกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
และกำรจัดสวัสดิกำร
พนักงำน

มีกำรทบทวนและปรับปรุง
กำรพิจำรณำผลตอบแทน
และจัดสวัสดิกำรให้
สอดคล้องกับสภำพกำรณ์
ทำงธุรกิจ

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรนำควำมคิดเห็นของพนักงำน หัวหน้ำงำน เข้ำมำใช้ในกำรพิ จำรณำผลตอบแทนและ
สวัสดิกำร นำข้อมูลทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรเข้ำมำพิจำรณำ กำหนดช่วงเวลำในกำรพิจำรณำ
และมีผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรที่ชัดเจน



การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีกำรให้ผลตอบแทนและจัดสวัสดิกำรให้แก่พนักงำนตำมที่ได้กำหนดไว้ โดยจัดให้แก่
พนักงำนทุกระดับในองค์กร ตำมกรอบระยะเวลำที่ได้กำหนดไว้ ผู้รับผิดชอบดำเนินกำรตำมขั้นตอน
และเกณฑ์ต่ำงๆ อย่ำงครบถ้วน



การติดตามผล
องค์กรมีกำรติดตำมผลกำรให้ผลตอบแทนและจัดสวัสดิกำรให้แก่พนักงำนในแต่ละแผนก โดย
พิจำรณำจำกข้อมูลต่ำงๆ ประกอบ เช่น ควำมพึงพอใจของพนักงำน ประสิทธิภำพกำรทำงำน อัตรำ
ของเสีย เป็นต้น



การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีกำรทบทวนระบบกำรให้ ผลตอบแทน และจัดสวัส ดิกำรแก่พนักงำน ขั้นตอนกำร
ประเมิ น ควำมถี่ในกำรประเมิ น ว่ำมีค วำมเหมำะสมกั บ พนั กงำน และมี ก ำรปรับ ปรุงให้ มี ค วำม
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 6. กำรให้ควำมสำคัญแก่พนักงำนใน
กำรเปิดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกำร
ปรับปรุงกำรดำเนินกำรขององค์กร

20 คะแนน

ได้คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีกำรกำหนดประเด็นสำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้
ควำมสำคัญ และกำรเปิด
โอกำสในกำรแสดงควำม
คิดเห็นของพนักงำนและมี
ส่วนร่วมในกำรปรับปรุงกำร
ดำเนินกำรขององค์กร

มีกำรดำเนินกำรในประเด็น
สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรให้
ควำมสำคัญ และกำรเปิด
โอกำสในกำรแสดงควำม
คิดเห็นของพนักงำนและมี
ส่วนร่วมในกำรปรับปรุงกำร
ดำเนินกำรขององค์กร

มีกำรตรวจสอบ ติดตำมใน
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
กำรให้ควำมสำคัญ และกำร
เปิดโอกำสในกำรแสดงควำม
คิดเห็นของพนักงำนและมี
ส่วนร่วมในกำรปรับปรุงกำร
ดำเนินกำรขององค์กร

มีกำรทบทวนและ
ปรับปรุง ในประเด็น
สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำร
ให้ควำมสำคัญและกำร
เปิดโอกำสในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นของ
พนักงำน และมีส่วนร่วม
ในกำรปรับปรุงกำร
ดำเนินกำรขององค์กร

คาอธิบาย








การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีกำรวำงแผนดำเนินกำรในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมสำคัญและกำรเปิด
โอกำสในกำรแสดงควำมคิดเห็ นของพนักงำน โดยให้ หัวหน้ำงำน พนักงำนหรือตัวแทนของแต่ละ
แผนกเข้ำมำมีส่วนร่วม นำข้อมูลต่ำงๆ มำพิจำรณำ เช่น ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงของพนักงำน
เป็นต้น มีกำรกำหนดช่วงเวลำ ขั้นตอนดำเนินกำรและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีกำรนำขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้เกี่ยวกั บกำรให้ควำมสำคัญ และกำรเปิดโอกำสในกำร
แสดงควำมคิดเห็นของพนักงำนและมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงกำรดำเนินกำรขององค์กรไปดำเนินกำร
โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง และพนักงำนของแต่ละแผนกมีส่วนร่วม และสำมำรถปฏิบัติได้ตำมที่ได้กำหนดไว้
การติดตามผล
องค์กรมีกำรติดตำมผลของกำรดำเนินกำร โดยพิจำรณำจำกข้อมูลต่ำงๆ เช่นข้อเสนอแนะเพื่อ
กำรปรับปรุงของพนักงำน เป็นต้น
การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีกำรพิจำรณำทบทวนขั้นตอนกำรให้ควำมสำคัญ และกำรเปิดโอกำสในกำรแสดงควำม
คิดเห็นของพนักงำน ว่ำยังคงมีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ และทันกับควำมต้องกำรทำงธุรกิ จ
มีกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรดำเนินกำรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

46

คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล

คะแนนเต็ม

ประเด็น พิจารณาที่ 7. องค์กรมีกำรส่งเสริมและกำรจ้ำง
งำน หรือ ให้ โอกำสส ำหรั บ ผู้ ที่ ด้อ ยโอกำสหรือคนทุพ พล
ภำพ ทำงำนในองค์กร

20 คะแนน

ได้คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีกำรกำหนดประเด็นสำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม
และกำรจ้ำงงำน หรือให้
โอกำสสำหรับผู้ที่ด้อย
โอกำสหรือคนทุพพลภำพ
ในกำรทำงำน

มีกำรดำเนินกำรในประเด็น
สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำร
ส่งเสริมและกำรจ้ำงงำน
สำหรับผู้ที่ด้อยโอกำสหรือ
คนทุพพลภำพ ทำงำนใน
องค์กร

มีกำรตรวจสอบ ติดตำมใน
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง
กับกำรส่งเสริม และกำรจ้ำง
งำนสำหรับผู้ที่ด้อยโอกำส
หรือคนทุพพลภำพ ทำงำน
ในองค์กร

มีกำรทบทวนและ
ปรับปรุงในประเด็น
สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำร
ส่งเสริมและกำรจ้ำงงำน
สำหรับผู้ที่ด้อยโอกำส
หรือคนทุพพลภำพ
ทำงำนในองค์กร

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
องค์ ก รมี ก ำรวำงแผนด ำเนิ น กำรในประเด็ น ส ำคั ญ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรส่ ง เสริ ม และกำร
จ้ำงงำน หรือให้โอกำสสำหรับผู้ที่ด้อยโอกำสหรือคนทุพพลภำพ โดยให้หัวหน้ำงำน พนักงำนหรือ
ตัวแทนของแต่ละแผนกเข้ำมำมีส่วนร่วม นำข้อมูลต่ำงๆ มำพิจำรณำ เช่น สัดส่วนของผู้ที่ด้อยโอกำส
หรือคนทุพพลภำพ มีกำรกำหนดขั้นตอนดำเนินกำรและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน



การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีกำรนำขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้เกี่ยวกับ กำรส่งเสริม และกำรจ้ำงงำน หรือให้ โอกำส
สำหรับผู้ที่ด้อยโอกำสหรือคนทุพพลภำพ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและสำมำรถปฏิบัติได้ตำมที่ได้
กำหนดไว้



การติดตามผล
องค์กรมีกำรติดตำมผลของกำรดำเนินกำร โดยพิจำรณำจำกข้อมูลต่ำงๆ เช่น สัดส่วนของผู้ที่
ด้อยโอกำสหรือคนทุพพลภำพ เป็นต้น



การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีกำรพิจำรณำทบทวนขั้นตอนกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำน หรือให้โอกำสสำหรับผู้ที่ด้อย
โอกำสหรือคนทุพพลภำพ ว่ำยังคงมีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์และทันกับควำมต้องกำรทำงธุรกิจ
มีกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรดำเนินกำรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

47

คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

เกณฑ์กำรพิจำรณำรำงวัลสุดยอด SME แห่งชำติ ครั้งที่ 11

หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ
คะแนนเต็ม

160 คะแนน

ได้คะแนน
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 1. มีกำรประสำนงำนและรับข้อมูล
จำกฝ่ำยกำรตลำด เพื่อใช้ในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์/
บริกำร และกระบวนกำรผลิต/กำรบริกำร

20 คะแนน

ได้คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีแนวทำงในกำร
ประสำนงำนและรับข้อมูล
จำกฝ่ำยกำรตลำดเพื่อใช้ใน
กำรออกแบบผลิตภัณฑ์/
บริกำร และกระบวนกำร
ผลิต/กำรบริกำรที่ชัดเจน

มีกำรดำเนินกำรตำม
แนวทำงในกำรประสำนงำน
และรับข้อมูลจำกฝ่ำย
กำรตลำดเพื่อใช้ในกำร
ออกแบบผลิตภัณฑ์/บริกำร
และกระบวนกำรผลิต/กำร
บริกำร

มีกำรตรวจสอบ ติดตำมกำร
ประสำนงำนและรับข้อมูล
จำกฝ่ำยกำรตลำดเพื่อใช้ใน
กำรออกแบบผลิตภัณฑ์/
บริกำร และกระบวนกำร
ผลิต/กำรบริกำร

มีกำรทบทวนและปรับปรุง
กำรประสำนงำนและรับ
ข้อมูลจำกฝ่ำยกำรตลำด
เพื่อใช้ในกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์/บริกำร และ
กระบวนกำรผลิต/กำร
บริกำร

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีผู้ที่รับผิดชอบในกำรติดต่อประสำนงำนกับฝ่ำยกำรตลำดเพื่อนำข้อมูลควำมต้องกำร
ของลูกค้ำในด้ำนต่ำงๆ มำดำเนินกำร มีก ำรกำหนดช่วงเวลำที่จะดำเนินกำร มีกำรกำหนดขั้นตอน
ต่ำงๆ ในกำรดำเนินกำรที่ชัดเจน



การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีกำรนำข้อมูลที่ได้รับจำกฝ่ำยกำรตลำดมำใช้ในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์/ บริกำร และ
กระบวนกำรผลิ ต มี ก ำรด ำเนิ น กำรตำมขั้ น ตอนที่ ได้ ก ำหนดไว้ และน ำมำใช้ กั บ ทุ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สำยกำรผลิตขององค์กร



การติดตามผล
องค์กรมีกำรติดตำมผลของกำรประสำนงำนและรับข้อมูลจำกฝ่ำยกำรตลำดเพื่อใช้ในกำร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ บริกำร และกระบวนกำรผลิต/บริกำร โดยมีกำรพิจำรณำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น
รูปแบบของผลิตภัณฑ์/บริกำร กระบวนกำรผลิต/บริกำร เป็นต้น



การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีกำรทบทวนวิธีกำรประสำนกับฝ่ำยกำรตลำด ขั้นตอน ระยะเวลำ ว่ำยังคงมีควำม
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และทิศทำงของธุรกิจ และมีกำรปรับปรุงขั้นตอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 2. องค์กรมีระบบกำรวำงแผนและ
ควบคุมกำรผลิต/กำรบริกำร

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )

มี ร ะบบกำรวำงแผนและ มี ก ำรปฏิ บั ติ ต ำมแผนกำร มีกำรตรวจสอบ ติดตำมกำร มีกำรทบทวนและปรับปรุง
ควบคุมกำรผลิต/กำรบริกำร ผลิตและวิธีกำรควบคุมกำร ปฏิ บั ติ ต ำมแผนกำรผลิ ต วิธกี ำรวำงแผนและควบคุม
ผลิต / กำรบริกำร
และวิธีกำรควบคุมกำรผลิต กำรผลิต / กำรบริกำร
/ กำรบริกำร
คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ำยผลิต วิศวกรรม เข้ำมำมีส่วนร่วมโดยพิจำรณำข้อมูลต่ำงๆ เช่น
ข้อมู ล กำรผลิ ต ประสิ ท ธิภ ำพ กำหนดช่ ว งเวลำในกำรวำงแผน มี ขั้น ตอนในกำรด ำเนิ น กำรและ
ผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรที่ชัดเจน



การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีกำรนำขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้มำใช้ในกำรวำงแผนและควบคุมกำรผลิต/บริกำรกับ
ทุกสินค้ำ/บริกำร ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน



การติดตามผล
องค์กรมีกำรติดตำมผลกำรวำงแผนและควบคุมกำรผลิต/บริกำรตำมขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้
โดยพิจำรณำจำกข้อมูลต่ำงๆ เช่น กำรดำเนินกำรผลิต/บริกำรได้ตำมแผน กำรส่งมอบสินค้ำตรงเวลำ
ปัญหำในกำรผลิต/บริกำร เป็นต้น



การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของขั้นตอนกำรวำงแผนและควบคุมกำรผลิต/บริกำรว่ำ
ยังคงมีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ และมีกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรดำเนินกำรให้มีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 3. องค์กรมีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของ
กระบวนกำรผลิต/บริกำรหลักที่ชัดเจน

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของ มีกำรปฏิบัติตำมขั้นตอน
กระบวนกำรผลิต/บริกำร กำรปฏิบัติงำนของ
หลักที่ชัดเจน
กระบวนกำรผลิต/บริกำร
หลัก

ได้คะแนน

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีกำรตรวจสอบ ติดตำมกำร
ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนของกระบวนกำร
ผลิต/บริกำรหลัก

มีกำรทบทวนและปรับปรุง
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของ
กระบวนกำรผลิต/บริกำร
หลักที่ชัดเจน

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีกำรดำเนินกำรโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้ องเช่น ฝ่ำยผลิต ควบคุมคุณภำพ วิศวกรรม เข้ำมำมี
ส่วนร่วม มีกำรใช้ข้อมูลคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ มำพิจำรณำ กำหนดช่วงเวลำ วิธีกำร
และผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรชัดเจน



การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีกำรนำวิธีกำรที่ได้กำหนดไว้มำดำเนินกำรจัดทำขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน โดยจัดทำกับ
ทุก สิ น ค้ำ/บริก ำร ผู้ ที่เกี่ย วข้อ งและผู้ รับผิ ดชอบได้ ป ฏิบั ติ ตำมวิธีกำรที่ ได้ก ำหนดไว้อย่ำงถูก ต้อ ง
ครบถ้วน



การติดตามผล
องค์กรมีกำรติดตำมตรวจสอบขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ได้จัดทำและนำไปใช้ในกระบวนกำร
ผลิต/บริกำร โดยพิจำรณำจำกข้อมูลต่ำงๆ เช่น ของเสียที่เ กิดขึ้น รอบเวลำในกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำน กำรสอบถำมจำกพนักงำน เป็นต้น



การทบทวน / การปรับปรุง
องค์ ก รมี ก ำรทบทวนวิ ธี ก ำรจั ด ท ำขั้ น ตอนกำรปฏิ บั ติ ง ำนว่ ำ ยั ง คงมี ค วำมเหมำะสมกั บ
สถำนกำรณ์และทิศทำงของธุรกิจ มีกำรปรับปรุงวิธีกำรจัดทำให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 4. องค์กรมีกำรปรับปรุงกระบวนกำร
ผลิต / กำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรคิดค้น และกำร
ปรับปรุงเทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )
มีแนวทำงในกำรปรับปรุง
กระบวนกำรผลิต/กำร
บริกำร

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )
มีกำรปฏิบัติกำรปรับปรุง
กระบวนกำรผลิต/กำร
บริกำร

ติดตามผล ( 0-5 )
มีกำรตรวจสอบ ติดตำม
กำรปรับปรุงกระบวนกำร
ผลิต/กำรบริกำร

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )
มีกำรทบทวนและปรับปรุง
แนวทำงกำรปรับปรุง
กระบวนกำรผลิต/กำร
บริกำร

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
องค์ ก รมี ก ำรด ำเนิ น กำรโดยให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมดเข้ ำ มำมี ส่ ว นร่ ว มวำงแผน เช่ น
ฝ่ ำ ยผลิ ต ควบคุ ม คุ ณ ภำพ วิ ศ วกรรม โดยน ำข้ อ มู ล กำรผลิ ต ของเสี ย รอบเวลำและอื่ น ๆ
มำพิจำรณำ กำหนดช่วงเวลำ ขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรที่ชัดเจน



การนาไปปฏิบัติ
องค์กรนำขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้มำทำกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต/บริกำรในกระบวนกำร
ทำงำนที่สำคัญ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมและปฏิบัติได้อย่ำงครบถ้วนตำมขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้



การติดตามผล
องค์กรมีกำรติดตำมผลของกำรปรับปรุงกระบวนกำรที่เกิดขึ้น โดยมีกำรพิจำรณำข้อมูลต่ำงๆ
มำประกอบ เช่น กำรลดลงของอัตรำของเสีย กำรเพิ่มขึ้นของประสิทธิภำพกำรผลิต อัตรำกำรคืน
สินค้ำที่ลดลงจำกลูกค้ำ เป็นต้น



การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีกำรทบทวนขั้นตอนกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต/บริกำร ว่ำยังคงมีควำมเหมำะสม
กั บ สถำนกำรณ์ แ ละทิ ศ ทำงของธุ ร กิ จ มี ก ำรปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนกำรปรั บ ปรุ ง กระบวนกำรให้ มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 5. องค์กรมีระบบกำรควบคุมคุณภำพ
ของผลิตภัณฑ์และบริกำร

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

มีระบบกำรควบคุมคุณภำพ มีกำรดำเนินกำรตำมระบบ
ของผลิตภัณฑ์และบริกำร กำรควบคุมคุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร

ได้คะแนน

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีกำรตรวจสอบ ติดตำม
ระบบกำรควบคุมคุณภำพ
ของผลิตภัณฑ์และบริกำร

มีกำรทบทวนและปรับปรุง
ระบบกำรควบคุมคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีกำรวำงแผนในกำรควบคุมคุณภำพโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ำยผลิตฝ่ำยวิศ วกรรม
เข้ำมำมีส่ วนร่ว ม มีกำรน ำข้อมูลควำมต้องกำร ข้อมูล ผลิ ตภั ณ ฑ์บริกำรมำพิจำรณำมีกำรกำหนด
ช่วงเวลำ ขั้นตอนและผู้ที่รับผิดชอบ (เช่น แผนก QC) ที่ชัดเจน



การนาไปปฏิบัติ
องค์กรได้น ำขั้น ตอนกำรควบคุมคุณ ภำพที่ได้กำหนดไว้ไปใช้กับสินค้ำ/บริกำรทุกชนิดของ
องค์กร ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบสำมำรถดำเนินกำรได้ตำมขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้



การติดตามผล
องค์กรมีกำรติดตำมผลของระบบคุณภำพที่ได้กำหนดไว้ โดยพิจำรณำจำกข้อมูลต่ำงๆ เช่น
อัตรำกำรคืนสินค้ำ อัตรำของเสียที่เกิดขึ้นในสำยกำรผลิต อัตรำกำรปฏิเสธล็อตกำรผลิตจำกแผนก
QC เป็นต้น



การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีกำรทบทวนระบบกำรควบคุมคุณภำพที่ได้ดำเนินอยู่ว่ำ ยังคงมีควำมเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์และทิศทำงของธุรกิจ และมีกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมคุณภำพให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ

คะแนนเต็ม

ประเด็ น พิ จ ารณาที่ 6. องค์กรมีระบบในกำรดูแลรักษำ
สถำนที่ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในกำรผลิ ต /ให้ บ ริ ก ำร
เพื่อให้มีควำมพร้อมใช้งำน

20 คะแนน

ได้คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีระบบในกำรดูแลรักษำ
สถำนที่ เครื่องมือ อุปกรณ์
ที่ใช้ในกำรผลิต/ให้บริกำร
เพื่อให้มีควำมพร้อมใช้งำน

มีกำรดำเนินกำรดูแลรักษำ
สถำนที่ เครื่องมือ อุปกรณ์
ที่ใช้ในกำรผลิต/ให้บริกำร

มีกำรตรวจสอบ ติดตำมกำร
ดำเนินกำรดูแลรักษำ
สถำนที่ เครื่องมือ อุปกรณ์
ที่ใช้ในกำรผลิต/ให้บริกำร

มีกำรทบทวนและปรับปรุง
กำรดูแลรักษำสถำนที่
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
กำรผลิต/ให้บริกำร

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีกำรวำงแผนดำเนินกำรโดยให้หัวหน้ำงำน พนักงำนหรือตัวแทนของแต่ ละแผนกเข้ำ
มำมีส่วนร่วม นำข้อมูลต่ำงๆ มำพิจำรณำ เช่น อัตรำกำรเสียของเครื่องจักร กำรเกิดอุบัติเหตุ มีกำร
กำหนดช่วงเวลำ ขั้นตอนดำเนินกำรและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน



การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีกำรนำขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ไปดำเนินกำรดูแลรักษำสถำนที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ ใช้
ในกำรผลิต/ให้บริกำร เพื่อให้มีควำมพร้อมใช้งำน โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง และพนักงำนของแต่ละแผนกมี
ส่วนร่วมและสำมำรถปฏิบัติได้ตำมที่ได้กำหนดไว้



การติดตามผล
องค์กรมีกำรติดตำมผลของกำรดำเนินกำร โดยพิจำรณำจำกข้อมูลต่ำงๆ เช่น อัตรำกำรเสีย
ของเครื่องจักร กำรเกิดอุบัติเหตุ กำรสอบถำมพนักงำนถึงควำมสะดวกในกำรทำงำน สถำนที่ทำงำน
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่ำงๆ



การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีกำรพิจำรณำทบทวนขั้นตอนกำรดูแลรักษำสถำนที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในกำร
ผลิต/ให้บริกำร ว่ำยังคงมีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์และทันกับควำมต้องกำรทำงธุรกิจ และมี
กำรปรับปรุงขั้นตอนกำรดำเนินกำรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ

คะแนนเต็ม

ประเด็ น พิ จ ารณาที่ 7. องค์กรมีวิธีกำรเพื่ อให้ มั่น ใจว่ำมี
ระบบงำน และสถำนที่ทำงำนที่มีกำรเตรียมพร้อมต่อภำวะ
ฉุกเฉินที่ส่งผลต่อกระบวนกำรผลิต/บริกำร

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )
มีกำรกำหนดแนวทำง
เพื่อให้ระบบงำน และ
สถำนที่ทำงำนที่มีกำร
เตรียมพร้อมต่อภำวะ
ฉุกเฉินที่ส่งผลต่อ
กระบวนกำรผลิต/บริกำร

ได้คะแนน

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีกำรดำเนินกำรตำม
แนวทำงเพื่อให้ระบบงำน
และสถำนที่ทำงำนที่มีกำร
เตรียมพร้อมต่อภำวะ
ฉุกเฉินที่ส่งผลต่อ
กระบวนกำรผลิต/บริกำร

มีกำรตรวจสอบ ติดตำม
แนวทำงเพื่อให้ระบบงำน
และสถำนที่ทำงำนที่มีกำร
เตรียมพร้อมต่อภำวะ
ฉุกเฉินที่ส่งผลต่อ
กระบวนกำรผลิต/บริกำร

มีกำรทบทวนและปรับปรุง
แนวทำงเพื่อให้ระบบงำน
และสถำนที่ทำงำนที่มีกำร
เตรียมพร้อมต่อภำวะ
ฉุกเฉินที่ส่งผลต่อ
กระบวนกำรผลิต/บริกำร

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีกำรวำงแผนดำเนินกำรโดยให้หัวหน้ำงำน พนักงำนหรือตัวแทนของแต่ละแผนกเข้ำ
มำมีส่ ว นร่ว ม น ำข้อมูล ต่ ำงๆ มำพิ จำรณำ เช่น กำรซ้อมตำมแผนฉุกเฉิน มีกำรกำหนดช่ ว งเวลำ
ขั้นตอนดำเนินกำรและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน



การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีกำรนำขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ไปดำเนินกำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉินที่ส่งผลต่อ
กระบวนกำรผลิ ต /บริกำรโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง และพนักงำนของแต่ละแผนกมีส่ว นร่ว มและสำมำรถ
ปฏิบัติได้ตำมที่ได้กำหนดไว้



การติดตามผล
องค์กรมีกำรติดตำมผลของกำรดำเนินกำร โดยพิจำรณำจำกข้อมูลต่ำงๆ เช่น จำนวนกำรซ้อม
ตำมแผนฉุกเฉิน กำรมีส่วนร่วมของพนักงำนในกำรดำเนินกำร



การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีกำรพิจำรณำทบทวนขั้นตอนกำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉินที่ส่งผลต่อกระบวนกำร
ผลิต/บริกำร ว่ำ ยังคงมีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์และทันกับควำมต้องกำรทำงธุรกิจ และมีกำร
ปรับปรุงขั้นตอนกำรดำเนินกำรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 8. องค์กรมีกำรป้องกัน/ดำเนินกำรใน
เรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สั ง คม/ชุ ม ชนรอบข้ ำ ง รวมถึ ง กำร
ปรั บ ปรุ งกระบวนกำรผลิ ต /บริ ก ำรที่ ส่ งเสริ ม ต่ อ กำรดู แ ล
สิ่งแวดล้อม

20 คะแนน

ได้คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

องค์กรมีแนวทำงในกำร
ป้องกัน/ดำเนินกำรในเรื่องที่
มีผลกระทบต่อสังคม/ชุมชน
รอบข้ำง รวมถึง กำรปรับปรุง
กระบวนกำรผลิต/บริกำรที่
ส่งเสริมต่อกำรดูแล
สิ่งแวดล้อม

มีกำรป้องกัน/ดำเนินกำรใน
เรื่องที่มีผลกระทบต่อสังคม
/ชุมชนรอบข้ำง รวมถึงกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรผลิต/
บริกำรที่ส่งเสริมต่อกำรดูแล
สิ่งแวดล้อม

มีกำรตรวจสอบ ติดตำมกำร
ป้องกัน/ดำเนินกำรในเรื่อง
ทีม่ ีผลกระทบต่อสังคม/
ชุมชนรอบข้ำง รวมถึงกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรผลิต/
บริกำรที่ส่งเสริมต่อกำรดูแล
สิ่งแวดล้อม

มีกำรทบทวนและ
ปรับปรุงกำรป้องกัน/
ดำเนินกำรในเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อสังคม/ชุมชน
รอบข้ำง รวมถึงกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรผลิต
/บริกำรที่ส่งเสริมต่อกำร
ดูแลสิ่งแวดล้อม

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีกำรวำงแผนกำรดำเนินกำรป้ องกัน/ดำเนินกำรในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสังคม/ชุมชน
รอบข้ำง รวมถึง กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต/บริกำร ที่ส่งเสริมต่อกำรดูแลสิ่งแวดล้อม/บริกำร โดย
ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำมำร่วมพิจำรณำ นำข้อมูลต่ำงๆ เช่น กำรร้องเรียนของชุมชน กำรเสนอแนะ
ของชุมชนมำพิจำรณำ กำหนดช่วงเวลำ ขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรที่ชัดเจน



การนาไปปฏิบัติ
องค์กรได้นำขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้มำดำเนินกำร โดยพนักงำน ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละแผนกได้
ดำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน



การติดตามผล
องค์กรมีกำรติดตำมผลของกำรดำเนินกำร โดยพิจำรณำจำกข้อมูลต่ำงๆ เช่น กำรร้องเรียน
ของชุมชน กำรเสนอแนะของชุมชน เป็นต้น



การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีกำรพิจำรณำทบทวนขั้นตอนกำรดำเนินกำรว่ำ ยังคงมีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์
และทันกับควำมต้องกำรทำงธุรกิจ มีกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรดำเนินกำรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

56

คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

เกณฑ์กำรพิจำรณำรำงวัลสุดยอด SME แห่งชำติ ครั้งที่ 11

หมวดที่ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ
คะแนนเต็ม

240 คะแนน

ได้คะแนน

57

คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 1. ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ หมำยถึงผล
กำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดในเรื่องกำรยอมรับ
ปฏิกริยำ และพฤติกรรมของลูกค้ำ เช่น กำรรักษำลูกค้ำ
ข้อร้องเรียน ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ เป็นต้น

40 คะแนน

มีการจัดทาข้อมูลและ
เป้าหมาย (1 - 10)

ได้คะแนน

ผลลัพธ์ที่ได้ต่ากว่า
เป้าหมาย (11 - 20)

ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่ตรง
ตามเป้าหมาย (21 - 30)

ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (31 - 40)

มีกำรจัดทำข้อมูลตัวชี้วัด
ภำพรวมของผลที่ได้ตรง
และแสดงผลลัพธ์ของกำร ตำมเป้ำหมำย (ต่ำกว่ำ
ดำเนินกำรที่ดี มีกำรกำหนด 50% ของจำนวนตัวชี้วดั )
เป้ำหมำยที่ชัดเจน

ภำพรวมของผลที่ได้ตรง
ตำมเป้ำหมำย (51 - 75%
ของจำนวนตัวชี้วัด)

ภำพรวมของผลที่ได้ตรง
ตำมเป้ำหมำย (76 - 100%
ของจำนวนตัวชี้วัด)
(มีกำรกำหนดเป้ำหมำยที่
สูงขึ้นทุกปี)

หมวดที่ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

คะแนนเต็ม

ได้คะแนน

ประเด็นพิจารณาที่ 2. ด้ำนกำรตลำด หมำยถึงผลกำร
ดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดในเรื่องกำรเติบโต ทำง
กำรตลำดเช่น ตำแหน่งในตลำด ส่วนแบ่งกำรตลำด
ยอดขำยผลิตภัณฑ์/บริกำร เป็นต้น

40 คะแนน

มีการจัดทาข้อมูลและ
เป้าหมาย (1 - 10)

ผลลัพธ์ที่ได้ต่ากว่า
เป้าหมาย (11 - 20)

ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่ตรง
ตามเป้าหมาย (21 - 30)

ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (31 - 40)

มีกำรจัดทำข้อมูลตัวชี้วัด
ภำพรวมของผลที่ได้ตรง
และแสดงผลลัพธ์ของกำร ตำมเป้ำหมำย (ต่ำกว่ำ
ดำเนินกำรที่ดี มีกำรกำหนด 50% ของจำนวนตัวชี้วดั )
เป้ำหมำยที่ชัดเจน

ภำพรวมของผลที่ได้ตรง
ตำมเป้ำหมำย (51 - 75%
ของจำนวนตัวชี้วัด)

ภำพรวมของผลที่ได้ตรง
ตำมเป้ำหมำย (76 - 100%
ของจำนวนตัวชี้วัด)
(มีกำรกำหนดเป้ำหมำยที่
สูงขึ้นทุกปี)

58

คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมวดที่ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 3. ด้ำนกำรเงิน หมำยถึงผลกำร
ดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดในเรื่องต้นทุน รำยรับ
กำรเติบโตของมูลค่ำสินทรัพย์ เช่น ผลตอบแทนจำกกำร
ลงทุน กำไรจำกกำรดำเนินงำน วงจรเงินสด เป็นต้น

60 คะแนน

มีการจัดทาข้อมูลและ
เป้าหมาย (1 - 15)

ได้คะแนน

ผลลัพธ์ที่ได้ต่ากว่า
เป้าหมาย (16 - 30)

ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่ตรง
ตามเป้าหมาย (31 - 45)

ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (46 - 60)

มีกำรจัดทำข้อมูลตัวชี้วัด
ภำพรวมของผลที่ได้ตรง
และแสดงผลลัพธ์ของกำร ตำมเป้ำหมำย (ต่ำกว่ำ
ดำเนินกำรที่ดี มีกำรกำหนด 50% ของจำนวนตัวชี้วดั )
เป้ำหมำยที่ชัดเจน

ภำพรวมของผลที่ได้ตรง
ตำมเป้ำหมำย (51 - 75%
ของจำนวนตัวชี้วัด)

ภำพรวมของผลที่ได้ตรง
ตำมเป้ำหมำย (76 - 100%
ของจำนวนตัวชี้วัด)
(มีกำรกำหนดเป้ำหมำยที่
สูงขึ้นทุกปี)

หมวดที่ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

คะแนนเต็ม

ได้คะแนน

ประเด็นพิจารณาที่ 4. ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
หมำยถึงผลกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดในเรื่องที่
เกี่ย วข้องกับ บุ คลำกร เช่น อัตรำกำรลำออก กำรปฏิบั ติ
ตำมกฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ควำมผำสุ ก ของพนั ก งำน
ข้อร้องเรียนของพนักงำน เป็นต้น

40 คะแนน

มีการจัดทาข้อมูลและ
เป้าหมาย (1 - 10)

ผลลัพธ์ที่ได้ต่ากว่า
เป้าหมาย (11 - 20)

ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่ตรง
ตามเป้าหมาย (21 - 30)

ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (31 - 40)

มีกำรจัดทำข้อมูลตัวชี้วัด
ภำพรวมของผลที่ได้ตรง
และแสดงผลลัพธ์ของกำร ตำมเป้ำหมำย (ต่ำกว่ำ
ดำเนินกำรที่ดี มีกำรกำหนด 50% ของจำนวนตัวชี้วดั )
เป้ำหมำยที่ชัดเจน

ภำพรวมของผลที่ได้ตรง
ตำมเป้ำหมำย (51 - 75%
ของจำนวนตัวชี้วัด)

ภำพรวมของผลที่ได้ตรง
ตำมเป้ำหมำย (76 - 100%
ของจำนวนตัวชี้วัด)
(มีกำรกำหนดเป้ำหมำยที่
สูงขึ้นทุกปี)
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หมวดที่ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 5. ด้ำนกำรจัดกำรกระบวนกำร
หมำยถึงผลกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด
ในเรื่องประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกระบวนกำร เช่น
รอบเวลำ/ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร ผลิตภำพ
กำรลดควำมสูญเสีย อัตรำของเสีย เป็นต้น

40 คะแนน

ได้คะแนน

มีการจัดทาข้อมูลและ
เป้าหมาย (1 - 10)

ผลลัพธ์ที่ได้ต่ากว่า
เป้าหมาย (11 - 20)

ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่ตรง
ตามเป้าหมาย (21 - 30)

ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (31 - 40)

มีกำรจัดทำข้อมูลตัวชี้วัด
และแสดงผลลัพธ์ของกำร
ดำเนินกำรที่ดี มีกำร
กำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจน

ภำพรวมของผลที่ได้ตรง
ตำมเป้ำหมำย (ต่ำกว่ำ
50% ของจำนวนตัวชี้วัด)

ภำพรวมของผลที่ได้ตรง
ตำมเป้ำหมำย (51 - 75%
ของจำนวนตัวชี้วัด)

ภำพรวมของผลที่ได้ตรง
ตำมเป้ำหมำย (76 - 100%
ของจำนวนตัวชี้วัด)
(มีกำรกำหนดเป้ำหมำยที่
สูงขึ้นทุกปี)

หมวดที่ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

คะแนนเต็ม

ได้คะแนน

ประเด็นพิจารณาที่ 6. ด้ำนกำรให้ควำมสำคัญกับชุมชน
รอบข้ำง หมำยถึงผลกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด
ในเรื่องชุมชนรอบข้ำง เช่น ควำมพึงพอใจของชุมชนรอบ
ข้ำง ข้อร้องเรียนจำกชุมชนรอบข้ำง เป็นต้น

20 คะแนน

มีการจัดทาข้อมูลและ
เป้าหมาย (1 - 5)

ผลลัพธ์ที่ได้ต่ากว่า
เป้าหมาย (6 - 10)

มีกำรจัดทำข้อมูลตัวชี้วัด
ภำพรวมของผลที่ได้ตรง
และแสดงผลลัพธ์ของกำร ตำมเป้ำหมำย (ต่ำกว่ำ
ดำเนินกำรที่ดี มีกำรกำหนด 50% ของจำนวนตัวชี้วดั )
เป้ำหมำยที่ชัดเจน

ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่ตรง
ตามเป้าหมาย (11 - 15)

ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (16 - 20)

ภำพรวมของผลที่ได้ตรง
ตำมเป้ำหมำย (51 - 75%
ของจำนวนตัวชี้วัด)

ภำพรวมของผลที่ได้ตรง
ตำมเป้ำหมำย (76 - 100%
ของจำนวนตัวชี้วัด)
(มีกำรกำหนดเป้ำหมำยที่
สูงขึ้นทุกปี)
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เกณฑ์การพิจารณารางวัล SME Start up ครั้งที่ 3
หมวดที่ 1. บทบาทของผู้บริหารในการนาองค์กร
คะแนนเต็ม
ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน
มีกำรพิจำรณำถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ในอนำคต มี ก ำรถ่ ำ ยทอดสื่ อ สำรให้ พ นั ก งำนได้ เข้ ำ ใจ
40 คะแนน
ตรงกัน โดยมีกำรตรวจสอบ ติดตำมเป็ น ระยะๆ มีกำร
ท บ ท ว น แ ล ะ ป รั บ ให้ เห ม ำะส ม กั บ ส ภ ำพ ก ำรณ์ ที่
เปลี่ยนแปลง
เตรียมการ ( 0-5 )
การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )
ติดตามผล ( 0-5 )
ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์และ
ผู้บริหำรมีกำรสื่อสำร/
ผู้บริหำรมีกำรตรวจสอบ
เป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจ ถ่ำยทอดวิสัยทัศน์และ
ติดตำมวิสัยทัศน์และ
ที่ชัดเจน มีกำรพิจำรณำถึง เป้ำหมำยให้พนักงำนทุก
เป้ำหมำยเป็นระยะๆ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำร หน่วยงำนได้มีควำมเข้ำใจ
ดำเนินธุรกิจในอนำคต
อย่ำงถูกต้อง

ได้คะแนน

(คะแนนรวม * 2)
ปรับปรุง ( 0-5 )
ผู้บริหำรมีกำรทบทวนและ
ปรับวิสัยทัศน์และ
เป้ำหมำยให้มีควำม
เหมำะสมกับสภำพกำรที่
เปลี่ยนแปลง

คาอธิบาย

การเตรียมการ / วางแผน
ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อเป็นทิศทำงในกำรดำเนินงำน
ของพนักงำน ซึ่งได้จำกกำรระดมสมองจำกผู้บริหำรระดับกลำงและระดับสูงด้วยกำรใช้ข้อมูลที่จำ
เป็นมำประกอบกำรพิจำรณำกำหนดวิสัยทัศน์ ร่วมกัน โดยมีกำรพิจำรณำถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
กำรดำเนินธุรกิจในอนำคต อำทิเช่น สภำพสังคม ควำมต้องกำรของลูกค้ำ เทคโนโลยี สภำพแวดล้อม
สภำพเศรษฐกิจ และนโยบำยทำงกำรเมือง เป็นต้น


การนาไปปฏิบัติ
ผู้บริหำรมีส่วนร่วมและสนับสนุนผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรสื่อสำร/ถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ให้พนักงำนทุก
หน่วยงำนได้มีควำมเข้ำใจอย่ำงถูกต้อง โดยมีวิธีกำรสื่อสำร/ถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ เช่น กำรปฐมนิเทศ
พนักงำน บอร์ดกิจกรรม คู่มือพนักงำน เป็นต้น ซึ่งมีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมสำหรับพนักงำนใน
แต่ละกลุ่ม



การติดตามผล
ผู้ บ ริ ห ำรมี ก ำรตรวจสอบ ติ ด ตำม อย่ ำงเป็ น ระยะๆ เพื่ อ พิ จ ำรณำถึ งควำมเหมำะสมของ
วิสั ย ทั ศ น์ แ ละเป้ ำ หมำยกำรด ำเนิ น กำรธุร กิ จ ขององค์ ก รให้ มี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ สภำพกำรณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงและควำมสำมำรถขององค์กร เช่น กำรประชุมวำงแผนดำเนินกำรประจำปีขององค์กร



การทบทวน / การปรับปรุง
ผู้บริหำรมีกำรทบทวน ปรับวิสัยทัศน์และเป้ำหมำย รวมถึงกำรกำหนดทิศทำงในกำรดำเนิ น
ขององค์กร โดยมีกำรนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องและทันสมัยมำทบทวนวิสัยทัศน์เดิมว่ำมีควำมเหมำะสมอยู่
หรือไม่ หรือกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
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เกณฑ์การพิจารณารางวัล SME Start up ครั้งที่ 3
หมวดที่ 2. การวางแผนการดาเนินธุรกิจ

คะแนนเต็ม

องค์กรมีกำรจัดทำแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ระยะสั้น - ระยะ
ยำว มีกำรถ่ำยทอดแผนธุรกิจไปสู่แผนปฏิบัติกำร และมี
กำรปฏิบัติได้อย่ำงครอบคลุม รวมถึงกำรติดตำม
แผนปฏิบัติกำรอย่ำงเป็นระบบ และกำรทบทวน กำร
ปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนด

40 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )
องค์กรมีกำรจัดทำแผน
ธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ ระยะ
สั้น-ระยะยำวที่ชัดเจน

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )
องค์กรมีกำรนำแผนธุรกิจ/
แผนกลยุทธ์ ไปถ่ำยทอดสู่
แผนปฏิบัติกำร รวมถึงมี
กำรปฏิบัติอย่ำงครอบคลุม

ได้คะแนน

(คะแนนรวม * 2)
ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

องค์กรมีกำรตรวจสอบและ องค์กรมีกำรทบทวนและ
ติดตำมกำรนำแผนปฏิบัติ ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องที่
ส่งผลต่อเป้ำหมำยที่
กำรอย่ำงเป็นระบบ
กำหนด

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีกำรจัดทำแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ ระยะสั้น-ระยะยำว ที่ชัดเจน ซึ่งได้จำกกำรระดม
สมองจำกผู้ บ ริ ห ำรระดั บ กลำงและระดับ สู งด้ว ยกำรใช้ ข้อมูล ที่ จำเป็ น เช่น วิสั ยทั ศน์ ขององค์ก ร
สภำพแวดล้อมภำยใน และภำยนอกขององค์กร มำประกอบกำรพิจำรณำกำหนดแผนธุรกิจ /แผนกล
ยุทธ์ที่กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลำที่ชัดเจน



การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีกำรนำแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ไปสื่อสำรเพื่อให้แต่ละหน่วยงำนได้มีกำรถ่ำยทอดแผน
ธุรกิจขององค์สู่แผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำนที่มีเป้ำหมำยที่สอดคล้องกัน และหน่วยงำนได้มีกำรนำ
แผนปฏิบัติกำรไปดำเนินกำรอย่ำงครอบคลุม



การติดตามผล
องค์กรมีกำรตรวจสอบ ติดตำม อย่ำงเป็นระยะๆ เพื่อพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของ แผนกำร
ปฏิบั ติกำร ควำมสำมำรถของหน่วยงำน เช่น กำรประชุมประจำเดือนของหน่วยงำน เพื่อติดตำม
ควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินงำนของแผนปฏิบัติกำร และผลลัพธ์ของตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำน เป็นต้น



การทบทวน การปรับปรุง
องค์กรมีกำรทบทวนควำมคืบหน้ำกำรดำเนินงำนของแผนปฏิบัติกำร และผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
ผลกำรดำเนินงำน โดยมีกำรประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับแผนกำรปฏิบัติงำนใหม่ หรือยืนยัน
แผนกำรปฏิบัติงำนเดิม รวมถึงพิจำรณำถึงควำมสอดคล้องกับแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ขององค์กร
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

เกณฑ์การพิจารณารางวัล SME Start up ครั้งที่ 3
หมวดที่ 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด
องค์กรมีกำรกำหนดวิธีกำรรับรู้ กำรจัดทำข้อมูล กำร
ติดตำมและกำรทบทวนข้อมูลควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง
วิธีกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำของแต่ละกลุ่ม
ลูกค้ำ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริกำรที่เหมำะสมให้กับ
ลูกค้ำและกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ๆ
เตรียมการ ( 0-5 )
การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )
มีกำรกำหนดวิธีกำรรับรู้
และตอบสนองควำม
ต้องกำร ควำมคำดหวังของ
ลูกค้ำ กลุ่มลูกค้ำ และส่วน
ตลำด อย่ำงชัดเจน

มีกำรจัดทำและรวบรวม
ข้อมูลควำมต้องกำร
ควำมคำดหวังของลูกค้ำ
กลุ่มลูกค้ำ และส่วนตลำด
อย่ำงครบถ้วน

คะแนนเต็ม

ได้คะแนน

40 คะแนน
(คะแนนรวม * 2)
ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีกำรตรวจสอบ ติดตำมกำร
จัดทำข้อมูล ควำมต้องกำร
ควำมคำดหวังของลูกค้ำ
วิธีกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำ
และส่วนตลำด อย่ำงเป็น
ระบบ

มีกำรทบทวนและปรับปรุง
กำรจัดทำข้อมูลควำม
ต้องกำร ควำมคำดหวัง
และวิธีตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ กลุ่ม
ลูกค้ำ และส่วนกำรตลำด
ที่เหมำะสม

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรใช้ข้อมูลที่สำคัญและควำมคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรกำหนดวิธีกำรรับรู้ของข้อมูล
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำกลุ่มลูกค้ำในแต่ละกลุ่มอย่ำงชัดเจน เช่น กำรเยี่ยมเยียน
ลูกค้ำเพื่อสอบถำมข้อมูลควำมต้องกำร หรือ กำรออกแบบสอบถำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ เป็นต้น
เพื่อที่จะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของลูกค้ำ กลุ่ มลูกค้ำ และส่วนตลำดอย่ำง
ถูกต้อง



การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีกำรสื่ อสำรไปยั งผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ มีกำรจั ดทำและรวบรวมข้อมูล ควำมต้องกำร
ควำมคำดหวังของลูกค้ำ กลุ่มลูกค้ำ ได้อย่ำงครบถ้วนตำมวิธีกำร และตำมช่วงเวลำที่กำหนด



การติดตามผล
องค์กรมีกำรตรวจสอบ ติดตำมกำรจัดทำข้อมูล ควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของลูกค้ำ วิธีกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำ และส่ว นตลำด โดยมีระยะเวลำกำรติดตำมและสรุปผลที่
ชัดเจน เพื่อที่จะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว



การทบทวน / การปรับปรุง
องค์ ก รมี ก ำรทบทวนกำรจั ด ท ำข้ อ มู ล ควำมต้ อ งกำร ควำมคำดหวั งของลู ก ค้ ำ ให้ มี ค วำม
เหมำะสมในกำรดำเนินกำร หรือมีกำรปรับปรุง ปรับเปลี่ยนวิธีกำรรวบรวมข้อมูลควำมต้องกำรและ
ควำมคำดหวังของลูกค้ำ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมำกยิ่งขึ้น
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

เกณฑ์การพิจารณารางวัล SME Start up ครั้งที่ 3
หมวดที่ 4. การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

คะแนนเต็ม

องค์กรกำหนดกำรวัดผลและกำรนำข้อมูลกำรดำเนินงำนที่
ส ำคั ญ มำวิ เครำะห์ เพื่ อ ก ำหนดแนวทำงในกำรแก้ ไ ข/
ปรับปรุง โดยตรวจสอบ ติดตำม และทบทวนแนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง

10 คะแนน

ได้คะแนน

(คะแนนรวม  2)

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

มีแนวทำงในกำรวัดผล
และกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำน
อย่ำงเป็นระบบ

มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำร
วัดผล กำรดำเนินงำน และ
นำผลวิเครำะห์ไปจัดทำแผน
กำรแก้ไข/ปรับปรุง และ
นำไปปฏิบัติได้อย่ำง
ครอบคลุม

มีกำรตรวจสอบ ติดตำม
กำรนำแผนกำรแก้ไข/
ปรับปรุงไปปฏิบัติอย่ำง
เป็นระบบ

ปรับปรุง ( 0-5 )
มีกำรทบทวนและปรับปรุง
แผนกำรแก้ไข/ปรับปรุง
และกำรนำไปปฏิบัติอย่ำง
ต่อเนื่อง

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรได้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรกำหนดแนวทำง/วิธีกำรวัดผล/กำรวิเครำะห์
ตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำนที่สำคัญที่ได้จัดเก็บ เช่น กำรแปลงข้อมูล ดิบให้เป็นสำรสนเทศ ที่เข้ำใจง่ำย
ซึ่งอำจอยู่ในรูปของกรำฟ ตำรำง และได้กำหนดระยะเวลำ และผู้ที่รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน



การนาไปปฏิบัติ
ผู้ที่ เกี่ยวข้องได้มีกำรวัดผล วิเครำะห์ ตัวชี้วัดผลกำรดำเนินกำรที่ส ำคัญ ของบริษั ทได้อย่ำง
ถูกต้องและครอบคลุมทุกกระบวนกำรที่สำคัญ และยังได้นำผลกำรวิเครำะห์ตัวชี้วัดไปจัดทำแผนกำร
แก้ไข/ปรับปรุง และนำไปปฏิบัติได้อย่ำงครอบคลุม



การติดตามผล
องค์กรตรวจสอบ ติดตำมผลกำรวัดผล กำรวิเครำะห์ตัวชี้วัดผลกำรดำเนินกำร ที่สำคัญ และ
กำรปฏิ บั ติตำมแผนกำรแก้ไข/ปรับ ปรุง เพื่ อน ำมำใช้ป รับ ปรุงวิธีกำรวิเครำะห์ ให้ เหมำะสม และ
ติด ตำมผลของปฏิ บั ติ ตำมแผนกำรแก้ไข/ปรับ ปรุงของตั ว ชี้วัด ที่ ไม่ เป็ น ไปตำมเป้ ำหมำยได้อ ย่ำง
ครอบคลุม



การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรทบทวนวิธีกำรวัดผล กำรวิเครำะห์ ตัวชี้วัดผลกำรดำเนินกำรที่สำคัญ เพื่อให้ได้วิธีกำร
วิเครำะห์ที่เหมำะสมกับตัวชี้วัดที่สำคัญ รวมถึงมีกำรทบทวนแผนดำเนิ นกำรแก้ไข/ปรับปรุงเพื่อให้
ตัวชี้วัดผลกำรดำเนินกำรสำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนดครอบคลุมทุกกระบวนกำรที่สำคัญ
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

เกณฑ์การพิจารณารางวัล SME Start up ครั้งที่ 3
หมวดที่ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล

คะแนนเต็ม

องค์กรมีกำรกำหนดโครงสร้ำงองค์กร และ บทบำทหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งสำมำรถสนับสนุนกำรดำเนิน
ธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

10 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

ได้คะแนน

(คะแนนรวม  2)

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

มีรูปแบบกำรกำหนด
มีโครงสร้ำงองค์กร และ
โครงสร้ำงองค์กร และ
อัตรำกำลังคนตำมบทบำท
บทบำทหน้ำที่รับผิดชอบ
หน้ำที่รบั ผิดชอบ
รวมถึงกำรวำงแผนกำลังคน
ที่ชัดเจน

มีกำรตรวจสอบ ติดตำม
ปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่รับผิดชอบและ
อัตรำกำลังที่เหมำะสม

ปรับปรุง ( 0-5 )
มีกำรทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้ำงองค์กร บทบำท
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและ
อัตรำกำลังให้ตรงตำม
สภำพกำรณ์ทำงธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
ตัวแทนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำโครงสร้ำงองค์กร และบทบำท
หน้ ำที่รับ ผิดชอบ โดยมีกำรนำข้อมูลที่สำคัญ ทั้งจำกภำยนอก และภำยในองค์กรมำประกอบกำร
พิจำรณำ มีกำรกำหนดช่วงเวลำ และมีผู้รับผิดชอบหลักในกำรดำเนินกำร



การนาไปปฏิบัติ
มีกำรประกำศใช้ผังโครงสร้ำงองค์กร กำหนดบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของพนักงำนแต่
ละตำแหน่งงำนในแต่ละแผนก มีกำรสื่อสำรให้กับพนักงำนในแต่ละตำแหน่งงำนเข้ำใจ และสำมำรถ
ปฏิบัติได้ตำมบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนเอง



การติดตามผล
มีกำรติดตำมควำมเหมำะสมของกำรประสำนงำน กำรปฏิบัติงำนของแต่ละหน่วยงำนตำมผัง
โครงสร้ำงองค์กรที่กำหนดไว้ มีกำรติดตำมผลของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน แต่ละตำแหน่งงำนว่ำ
ดำเนินกำรได้ตำมบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้



การทบทวน / การปรับปรุง
มีกำรทบทวนโครงสร้ำงองค์กร และบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบว่ำ ยังคงมีควำมเหมำะสม
กับสถำนกำรณ์และทิศทำงของธุรกิจ มีกำรปรับปรุงผังโครงสร้ำงองค์กรและบทบำทหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบให้เหมำะสม
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

เกณฑ์การพิจารณารางวัล SME Start up ครั้งที่ 3
หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 1. องค์กรมีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของ
กระบวนกำรผลิต/บริกำรหลักที่ชัดเจน

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของ มีกำรปฏิบัติตำมขั้นตอน
กระบวนกำรผลิต/บริกำร กำรปฏิบัติงำนของ
กระบวนกำรผลิต/บริกำร
หลักที่ชัดเจน
หลัก

ได้คะแนน

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีกำรตรวจสอบ ติดตำมกำร
ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนของกระบวนกำร
ผลิต/บริกำรหลัก

มีกำรทบทวนและปรับปรุง
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของ
กระบวนกำรผลิต/บริกำร
หลักที่ชัดเจน

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีกำรดำเนินกำรโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น ฝ่ำยผลิต ควบคุมคุณภำพ วิศวกรรม เข้ำมำมี
ส่วนร่วม มีกำรใช้ข้อมูลคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ มำพิจำรณำ กำหนดช่วงเวลำ วิธีกำร
และผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรชัดเจน



การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีกำรนำวิธีกำรที่ได้กำหนดไว้มำดำเนินกำรจัดทำขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน โดยจัดทำกับ
ทุก สิ น ค้ำ/บริก ำร ผู้ ที่เกี่ย วข้อ งและผู้ รับผิ ดชอบได้ ป ฏิบั ติ ตำมวิธีกำรที่ ได้ก ำหนดไว้อย่ำงถูก ต้อ ง
ครบถ้วน



การติดตามผล
องค์กรมีกำรติดตำมตรวจสอบขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ได้จัดทำและนำไปใช้ในกระบวนกำร
ผลิต/บริกำร โดยพิจำรณำจำกข้อมูลต่ำงๆ เช่น ของเสียที่เกิดขึ้น รอบเวลำในกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำน กำรสอบถำมจำกพนักงำน เป็นต้น



การทบทวน / การปรับปรุง
องค์ ก รมี ก ำรทบทวนวิ ธี ก ำรจั ด ท ำขั้ น ตอนกำรปฏิ บั ติ ง ำนว่ ำ ยั ง คงมี ค วำมเหมำะสมกั บ
สถำนกำรณ์และทิศทำงของธุรกิจ มีกำรปรับปรุงวิธีกำรจัดทำให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

เกณฑ์การพิจารณารางวัล SME Start up ครั้งที่ 3
หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 2. องค์กรมีระบบกำรควบคุมคุณภำพ
ของผลิตภัณฑ์และบริกำร

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

มีระบบกำรควบคุมคุณภำพ มีกำรดำเนินกำรตำมระบบ
ของผลิตภัณฑ์และบริกำร กำรควบคุมคุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร

ได้คะแนน

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีกำรตรวจสอบ ติดตำม
ระบบกำรควบคุมคุณภำพ
ของผลิตภัณฑ์และบริกำร

มีกำรทบทวนและปรับปรุง
ระบบกำรควบคุมคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร

คาอธิบาย


การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีกำรวำงแผนในกำรควบคุมคุณภำพโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ำยผลิตฝ่ำยวิศ วกรรม
เข้ำมำมีส่ วนร่ว ม มีกำรน ำข้อมูลควำมต้องกำร ข้อมูล ผลิ ตภั ณ ฑ์บริกำรมำพิจำรณำมีกำรกำหนด
ช่วงเวลำ ขั้นตอนและผู้ที่รับผิดชอบ (เช่น แผนก QC) ที่ชัดเจน



การนาไปปฏิบัติ
องค์กรได้น ำขั้น ตอนกำรควบคุมคุณ ภำพที่ได้กำหนดไว้ไปใช้กับสินค้ำ/บริกำรทุกชนิดของ
องค์กร ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบสำมำรถดำเนินกำรได้ตำมขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้



การติดตามผล
องค์กรมีกำรติดตำมผลของระบบคุณภำพที่ได้กำหนดไว้ โดยพิจำรณำจำกข้อมูลต่ำงๆ เช่น
อัตรำกำรคืนสินค้ำ อัตรำของเสียที่เกิดขึ้นในสำยกำรผลิต อัตรำกำรปฏิเสธล็อตกำรผลิตจำกแผนก
QC เป็นต้น



การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีกำรทบทวนระบบกำรควบคุมคุณภำพที่ได้ดำเนินอยู่ว่ำ ยังคงมีควำมเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์และทิศทำงของธุรกิจ และมีกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมคุณภำพให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น
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คูม่ ือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

เกณฑ์การพิจารณารางวัล SME Start up ครั้งที่ 3
หมวดที่ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

คะแนนเต็ม

องค์กรมีกำรวัดผลกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดใน
เรื่องต้นทุน รำยรับ กำรเติบโตของมูลค่ำสินทรัพย์ เช่น
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน กำไรจำกกำรดำเนินงำน วงจร
เงินสด เป็นต้น

20 คะแนน

มีการจัดทาข้อมูลและ
เป้าหมาย (1 - 5)

ผลลัพธ์ที่ได้ต่ากว่า
เป้าหมาย (6 - 10)

มีกำรจัดทำข้อมูลตัวชี้วัด
ภำพรวมของผลที่ได้ตรง
และแสดงผลลัพธ์ของกำร ตำมเป้ำหมำย (ต่ำกว่ำ
ดำเนินกำรที่ดี มีกำรกำหนด 50% ของจำนวนตัวชี้วดั )
เป้ำหมำยที่ชัดเจน

ได้คะแนน

ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่ตรง
ตามเป้าหมาย (11 - 15)

ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (16 - 20)

ภำพรวมของผลที่ได้ตรง
ตำมเป้ำหมำย (51 - 75%
ของจำนวนตัวชี้วัด)

ภำพรวมของผลที่ได้ตรง
ตำมเป้ำหมำย (76 - 100%
ของจำนวนตัวชี้วัด)
(มีกำรกำหนดเป้ำหมำยที่
สูงขึ้นทุกปี)
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