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ค าน า 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีวิสัยทัศน์ (Vision) พ.ศ. 2560-2565 

"เป็นผู้ช้ีน าในการขับเคล่ือนและเพิ่มศักยภาพ MSME สู่ความมั่งค่ังอย่างยั่งยืน" และมีพันธกิจ (Mission) 
“บูรณาการและผลักดันการส่งเสริม MSME ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ MSME สามารถเติบโต
และแข่งขันได้ในระดับสากล” ปัจจุบัน สสว. อยู่ในช่วงแผนยุทธศาสตร์ฉบับท่ี 3 ปี 2560- 2565 ท่ีขอขยาย
ระยะเวลาของแผนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการส่งเสริม SME ตลอดจนสอดคล้อง
สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลท่ีให้ความส าคัญกับการพัฒนาและขับเคล่ือนประเทศด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) ยกระดับบูรณาการ MSME ของประเทศด้วย Big data 2) 
พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน 3) สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่
สากล และ 4) เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง  

โครงการประกวด SME National Awards ปีงบประมาณ 2564 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ด าเนินร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดย
มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสรรหา SME ท่ีมีความสามารถในการด าเนินการกิจการอย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานท่ีดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 2) เพื่อสร้างต้นแบบให้เป็นแบบอย่างส าหรับผู้ประกอบการ 
SME รายอื่น ๆ ให้มีการปรับปรุงวิธีการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของธุรกิจตนเอง และ 3) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME ต่ืนตัวและตระหนักถึง
ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้มีความเติบโตและเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ท้ังระดับประเทศ
และระดับสากล  

โดยในปีนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษท่ีการจัดประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครบรอบ 13 ครั้ง                      
(13th Anniversary SME National Awards) จึงได้มีการมอบถ้วยรางวัลพิเศษ ส าหรับผู้ประกอบการท่ีได้รับ
รางวัลสุดยอด SME National Awards ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3 และ/หรือ ปีท่ี5 รวมถึงรางวัล New Normal อีก
ด้วย  และได้จัดท าคู่มือเกณฑ์และการประกวดรางวัลดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ SME 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และส่ือมวลชน เกี่ยวกับรายละเอียดเกณฑ์การตัดสินและการประกวดรางวัลฯ  และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME และประชาชาชนท่ัวไปท่ีสนใจได้รับความรู้
เป็นอย่างดี รวมถึงการสร้างความเข้าใจในรายละเอียดได้ในวงกว้าง  

 
 
          ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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ความเป็นมา 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีบทบาทหน้าท่ี 

และภารกิจในการให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ของประเทศ ได้จัดกิจกรรม การ
ประกวดรางวัลเพื่อผู้ประกอบการ SME โดยใช้ช่ือว่า "รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ" หรือ "SME National 
Awards" ขึ้น โดยได้ด าเนินการมาแล้ว 12 ครั้ง เริ่มครั้งแรกในปี 2549 โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ ด้วยการน าแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) 
มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจท่ีเข้าร่วมประกวด เพื่อมอบรางวัลให้กับกลุ่มธุรกิจ SME ท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งการจัดประกวดดังกล่าวมีความ
คาดหวังให้เป็นเวทีกลางในการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ในภาคธุรกิจต่าง ๆ ท่ีมีศักยภาพ หรือมีการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าสู่การประกวด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐาน/คุณภาพ กระตุ้นให้
ผู้ประกอบการ SME เกิดแรงจูงใจ เกิดการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานมากขึ้นสู่ระดับสากล ซึ่งการจัด
ประกวดท่ีผ่านมาประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี มี SME จ านวนมากให้ความสนใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น 
สสว. จึงได้จัดให้มีการประกวดรางวัล SME National Award อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานการบริหาร
จัดการให้กับผู้ประกอบการ SMEs ของไทย 

ในปี 2564 สสว. จึงได้จัดการประกวด "รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ"  ส าหรับผู้ประกอบการ SME ท่ี
ด าเนินธุรกิจ ต้ังแต่ 3 ปีข้ึนไป โดยมีกลุ่มธุรกิจ SME ท่ีเป็นเป้าหมายใน 4 ภาคอุตสาหกรรมหลัก 21 กลุ่มธุรกิจ
ย่อย ส าหรับเกณฑ์การพิจารณาตัดสินนั้น จะอ้างอิงแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก. 9999) 
และเกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) มาปรับใช้ เพื่อให้การพิจารณา
ต่าง ๆ มีความเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อสรรหา SME ท่ีมีความสามารถในการด าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานท่ีดี มี
ความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

2. เพื่อสร้างต้นแบบให้เป็นแบบอย่างส าหรับผู้ประกอบการ SME รายอื่น ๆ ให้มีการปรับปรุงวิธีการ
ด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของธุรกิจตนเอง 

3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME ต่ืนตัวและตระหนักถึงความส าคัญใน
การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้มีความเติบโตและเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ท้ังระดับประเทศและระดับสากล 
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การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งท่ี 13 
 

กลุ่ม SME เป้าหมาย 

 เป็นธุรกิจท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ใน 21 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้ 

ภาคการผลิต 
1. ธุรกิจอาหาร และเครื่องด่ืม   
2. ธุรกิจช้ินส่วนยานยนต์   
3. ธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   
4. ธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร    
5. ธุรกิจส่ิงทอและแฟช่ัน    
6. ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้    
7. ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ     
8. ธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์    
9. ธุรกิจพลาสติกและยาง    
10. ธุรกิจส่ิงพิมพ์    
11. ธุรกิจเซรามิก และผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากแร่อโลหะ   
12. ธุรกิจเครื่องส าอาง ยาและสมุนไพร 

ภาคการค้า 
13. ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง    

      14. ธุรกิจเพื่อสังคม และส่ิงแวดล้อม 

ภาคบริการ 
15. ธุรกิจโรงแรม ท่องเท่ียว และภัตตาคาร    
16. ธุรกิจโลจิสติกส์    
17. ธุรกิจเพื่อสุขภาพ    
18. ธุรกิจงานสร้างสรรค์ และออกแบบ    
19. ธุรกิจก่อสร้าง    
20. ธุรกิจซ่อมบ ารุง 

ภาคการเกษตร 
21. ธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 
22. ธุรกิจอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจาก 21 กลุ่มธุรกิจข้างต้น 
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นิยามของกลุ่มธุรกิจ SME เป้าหมาย 

ธุรกิจ SME เป้าหมายของการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งท่ี 13  ในภาคการผลิต การค้า บริการ 
และการเกษตร มีนิยามในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้ 
 

ภาคการผลิต 
1. ธุรกิจอาหาร และเคร่ืองด่ืม หมายถึง ธุรกิจท่ีด าเนินการผลิตแล้วจ าหน่าย และรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์

อาหารและเครื่องด่ืมท่ีเป็นอาหารส าเร็จรูปและกึ่งส าเร็จรูป ท่ีมีคุณภาพปลอดภัย และเหมาะสมต่อการ
บริโภค อุปโภค ของมนุษย์ 

2. ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ หมายถึง ธุรกิจท่ีด าเนินการผลิต จ าหน่าย ประกอบ ซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าด้านช้ินส่วนยานยนต์ ยานพาหนะประเภทต่างๆ และอุปกรณ์เสริมส าหรับยานยนต์ 
แม่พิมพ์ช้ินส่วนยานยนต์ ส าหรับเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ หรือภาคการค้า 

3. ธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ธุรกิจท่ีด าเนินการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น การผลิต
แผ่นวงจรพิมพ์ และช้ินส่วนอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ อุปกรณ์โทรคมนาคม 
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์โทรคมนาคม เป็นต้น 

4. ธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร หมายถึง ธุรกิจท่ีด าเนินการผลิตเครื่องอุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทางศัลยกรรม อุปกรณ์และของ
ใช้ทางการแพทย์ 

5. ธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น หมายถึง ธุรกิจท่ีด าเนินการผลิตหรือจ าหน่าย สินค้า ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอและ
เครื่องนุ่งห่มเส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย อุตสาหกรรมเครื่องหนัง สินค้า Lifestyle รวมถึงอุตสาหกรรมแฟช่ัน 
ท่ีครอบคลุมการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น 

6.    ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้ หมายถึง ธุรกิจท่ีด าเนินการผลิต จ าหน่าย ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า
ด้านเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจากโลหะ หรือโลหะท่ีใช้ในงานตกแต่งบ้านพักอาศัย ส านักงาน 
ร้านค้า สถานประกอบการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ 

7. ธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ หมายถึง ธุรกิจท่ีด าเนินการผลิตและจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า อัญ
มณี เครื่องประดับ 

8. ธุรกิจเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ หมายถึง ธุรกิจท่ีด าเนินการผลิต จ าหน่าย ประกอบ ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ หุ่นยนต์ ช้ินส่วน แม่พิมพ์ส าหรับ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ส าหรับเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ หรือภาคการค้า 

9. ธุรกิจพลาสติกและยาง หมายถึง ธุรกิจท่ีด าเนินการผลิต จ าหน่าย ประกอบช้ินส่วนท่ีใช้พลาสติก หรือ
ยางเป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบหลัก 

10.  ธุรกิจสิ่งพิมพ์ หมายถึง ธุรกิจท่ีด าเนินการผลิต จ าหน่าย ออกแบบ หรือบริการด้านการพิมพ์ เช่น    
แผ่นพับ บรรจุภัณฑ์ วารสาร หนังสือ และสติกเกอร์ เป็นต้น 
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11.  ธุรกิจเซรามิกและผลิตภัณฑ์ที่ท าจากแร่อโลหะ หมายถึง ธุรกิจท่ีด าเนินการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ท่ีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ท้ังหมด หรือส่วนใหญ่ผลิตจากวัตถุดิบท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ        บน
เปลือกโลก ซึ่งกรรมวิธีการผลิตต้องผ่านการเผาท่ีอุณหภูมิสูง เช่น เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของช าร่วย
และเครื่องประดับ กระเบื้องปูพื้นปิดผนัง โมเสค เครื่องสุขภัณฑ์ และลูกถ้วยไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ท่ีท า
จากแก้ว เช่น กระจก เป็นต้น 

12. ธุรกิจเคร่ืองส าอาง ยาและสมุนไพร  
เคร่ืองส าอาง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ส่ิงปรุงเพื่อใช้บนผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหึ่งของร่างกาย โดยใช้ทา ถู 

นวด พ่น โรย มีจุดประสงค์เพื่อท าความสะอาดหรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงามหรือเพื่อเปล่ียนแปลง
รูปลักษณะ  

ยาต้นต ารับ/ยาต้นแบบ หรือเรียกว่า ยาจดสิทธิบัตร หมายถึง ยาท่ีผ่านการวิจัยและพัฒนาซึ่งต้องใช้
ระยะเวลานานในการศึกษาวิจัย จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนสูง โดยผู้ผลิตยาต้นต ารับจะได้รับสิทธิบัตร
ผูกขาดในการผลิตยาเป็นเวลา 20 ปี  

ยาชื่อสามัญ เป็นการผลิตลอกเลียนสูตรยาต้นต ารับ/ยาต้นแบบ โดยผลิตขึ้นภายใต้เครื่องหมายการค้าท่ี
ไม่ใช่เครื่องหมายการค้าตามสิทธิของผู้ครองสิทธิบัตรยา แต่มีตัวยาส าคัญชนิดเดียวกันกับยาต้นต ารับ เป็นการ
ผลิตเมื่อยาต้นแบบนั้นได้หมดสิทธิบัตรไปแล้ว  

ยาจากสมุนไพร หมายถึง ยาแผนไทย ยาพัฒนาจากสมุนไพร ยาแผนโบราณท่ีใช้กับมนุษย์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยยาหรือยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือกตามท่ี รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศ
ก าหนด เพื่อการบ าบัด รักษา และบรรเทา ความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือการป้องกันโรค 

สมุนไพร หมายถึง ธุรกิจท่ีด าเนินการผลิตผลธรรมชาติท่ีได้จากพืช สัตว์ จุลชีพ หรือแร่ ท่ีใช้ ผสม ปรุง 
หรือแปรสภาพ เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 
ภาคการค้า 
13. ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง หมายถึง ธุรกิจท่ีด าเนินการซื้อขายสินค้าแก่ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคคนสุดท้าย เช่น ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เป็นต้น 

14.  ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ธุรกิจท่ีด าเนินการผลิต หรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม หรือเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้วัตถุดิบในชุมชน ท้องถิ่น ธุรกิจท่ีให้บริการบ าบัด หรือน ากลับมาใช้ใหม่ 
ซึ่งช่วยลดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม รวมถึงธุรกิจท่ีมุ่งเน้นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

 

ภาคบริการ 
15.  ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว และ ภัตตาคาร หมายถึง ธุรกิจท่ีด าเนินการให้บริการท่ีพัก อาหาร เครื่องด่ืม 

เครื่องอ านวยความสะดวกในการพักอาศัย และพักผ่อน รวมถึงธุรกิจท่ีให้บริการน าเท่ียวแก่นักท่องเท่ียว
ท้ังในและต่างประเทศ 

16.  ธุรกิจโลจิสติกส์ หมายถึง ธุรกิจท่ีด าเนินการบริหารสินค้าคงคลัง การส่ังซื้อ การบริหารข้อมูลและ
กิจกรรมการเงินท่ีเกี่ยวข้อง และกิจกรรมเสริม ได้แก่ การบริหารคลังสินค้า การดูแลสินค้า การจัดซื้อ 
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การบรรจุหีบห่อ การบริหารความต้องการของลูกค้า รวมถึง การบริการขนส่งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 
รถและเรือรับจ้างประจ าทาง รถและเรือรับจ้างไม่ประจ าทาง บริการด้านซอฟต์แวร์โลจิสติกส์ ผู้ให้
ค าปรึกษาด้านธุรกิจโลจิสติกส์ 

17.  ธุรกิจเพื่อสุขภาพ หมายถึง ธุรกิจท่ีด าเนินการผลิต จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และรวมถึงธุรกิจท่ี
ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และสถานบริการเชิงสุขภาพอื่นๆ 

18.  ธุรกิจงานสร้างสรรค์และออกแบบ หมายถึง ธุรกิจท่ีด าเนินการผลิต จ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้า 
รวมท้ังการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม (การออกแบบอาคาร ตกแต่งภายใน) โดยความคิด
สร้างสรรค์เป็นวัตถุดิบส าคัญ เช่น การผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ด้าน IT ธุรกิจแอนิเมชัน 
ธุรกิจโฆษณา ศิลปะและศิลปะวัตถุ  และธุรกิจบันเทิง ได้แก่ การแสดง เพลง ภาพยนตร์ และภาพถ่าย 

19.  ธุรกิจก่อสร้าง หมายถึง ธุรกิจท่ีให้บริการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย และส่ิงปลูกสร้างอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง
ระบบวิศวกรรม ระบบสาธารณูปโภคและงานออกแบบท่ีเกี่ยวข้องกับบริการรับเหมาก่อสร้าง 

20.  ธุรกิจซ่อมบ ารุง หมายถึง ธุรกิจท่ีให้บริการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ ของใช้ส่วน
บุคคล และของใช้ในครัวเรือน  เป็นต้น 

 

 

ภาคการเกษตร 

21. ธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
      ธุรกิจการเกษตร หมายถึง กระบวนการทางธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาการเกษตรและสาขาอื่นๆท่ี

เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมถึงการผลิตพืช การเล้ียงสัตว์ การเพาะเล้ียงสัตว์และจับสัตว์น้ า รวมท้ังการผลิต 
ปัจจัยการผลิต ธุรกิจการรวบรวมสินค้าจากเกษตรกร การแปรรูป การขายปลีก-ขายส่ง การเก็บรักษา 
การขนส่งสินค้าไปสู่ผู้บริโภค 

      เทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง เทคโนโลยีซึ่งน าเอาความรู้ทางด้านต่างๆของวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับ
ส่ิงมีชีวิต หรือช้ินส่วนของส่ิงมีชีวิต หรือผลผลิตของส่ิงมีชีวิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น
ทางการผลิตหรือทางกระบวนการ ของสินค้าหรือบริการ โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆ เช่น 
ด้านการเกษตร ด้านอาหาร ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านทางการแพทย์ เป็นต้น 

 
22. ธุรกิจอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก 21 กลุ่มธุรกิจข้างต้น  

คุณสมบัติเบื้องต้นของธุรกิจท่ีเข้าประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งท่ี 13 
1. ต้องเป็นกิจการท่ีถือเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 
2563 และประกาศส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  เรื่องการก าหนด
ลักษณะของวิสาหกิจรายย่อย  เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2563  
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นิยาม SME 

 
ประเภท การผลิต บริการ /ค้าส่ง/หรือค้าปลีก 

การจ้างงาน  
(คน)  

หรือ รายได้  
(ล้านบาท)  

การจ้างงาน  
(คน)  

หรือ รายได้  
(ล้านบาท)  

รายย่อย                   
(Micro) 

ไม่เกิน 5 ไม่เกิน 1.8 ไม่เกิน 5 ไม่เกิน 1.8 

ขนาดย่อม                
(Small) 

ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 100 ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 50 

ขนาดกลาง 
(Medium) 

เกิน 50-200 เกิน 100-500 เกิน 30-100 เกิน 50-300 

 
โดยมีข้อพิจารณาดังนี้ 

1. จ านวนการจ้างงานให้พิจารณาจากหลักฐานแสดงจ านวนการจ้างงานท่ีได้จัดท าขึ้นตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

2. จ านวนรายได้ให้พิจารณาจากรายได้รวมท่ีระบุไว้ในงบการเงินท่ีได้จัดท าขึ้นตามท่ีกฎหมายว่าด้วย
การบัญชีก าหนด  หรือเอกสารบัญชีแสดงรายได้ 

3. ในกรณีท่ีกิจการมีจ านวนการจ้างงานท่ีเข้าลักษณะของวิสาหกิจประเภทหนึ่ง แต่มีรายได้ท่ีเข้า
ลักษณะของวิสาหกิจอีกประเภทหนึ่ง ให้ถือรายได้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 

4. วิสาหกิจรายย่อยเป็นส่วนหนึ่งของวิสาหกิจขนาดย่อม 
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ความหมายของกิจการผลิต กิจการให้บริการ และกิจการค้าส่งและค้าปลีก ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
กิจการผลิต ครอบคลุมถึง การผลิตท่ีเป็นลักษณะของการประกอบการอุตสาหกรรมทุกประเภท โดย
ความหมายท่ีเป็นสากลของการผลิตคือ การเปล่ียนรูปวัตถุให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ด้วยเครื่องจักรกล หรือ
เคมีภัณฑ์ โดยไม่ค านึงว่า งานนั้นท าโดยเครื่องจักรหรือมือ  ท้ังนี้ กิจการผลิตสินค้าในท่ีนี้ รวมถึงการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตรอย่างง่ายท่ีมีลักษณะเป็นการอุตสาหกรรม การผลิตท่ีเป็นประกอบอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนด้วย 
 
กิจการค้า หมายถึง การให้บริการเกี่ยวกับการค้า โดยท่ี 
- การค้าส่งหมายถึง การขายสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วให้แก่ ผู้ค้าปลีก ผู้ใช้ในงานอุตสาหกรรม งานพาณิชยก
รรม สถาบัน ผู้ใช้ในงานวิชาชีพ และรวมทั้งการขายให้ผู้ค้าส่งด้วยกันเอง 
 
- การค้าปลีก หมายถึง การขายโดยไม่มีการเปล่ียนรูปสินค้าท้ังสินค้าใหม่ และสินค้าใช้แล้วให้กับประชาชน
ท่ัวไป เพื่อการบริโภคหรือการใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลในครัวเรือน การค้าในท่ีนี้มีความหมายรวมถึงการ
เป็นนายหน้าหรือตัวแทนการซื้อขาย สถานีบริการน้ ามัน และสหกรณ์ผู้บริโภค 
 
กิจการให้บริการ หมายความครอบคลุมถึง การศึกษา การสุขภาพ การบันเทิง การขนส่ง การก่อสร้างและ
อสังหาริมทรัพย์ การโรงแรมและหอพัก การภัตตาคาร การขายอาหาร การขายเครื่องด่ืมของภัตตาคารและ
ร้านอาหาร การให้บริการเช่าส่ิงบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ การให้บริการส่วนบุคคล บริการในครัวเรือน 
บริการท่ีให้กับธุรกิจ การซ่อมแซมทุกชนิด และการท่องเท่ียวและธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียว 

1. ต้องเป็นองค์กรธุรกิจท่ีเป็นนิติบุคคล หรือมีการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือลงทะเบียนธุรกิจ                             
E-commerce กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีขึ้นทะเบียนกับ                       
กรมส่งเสริมการเกษตร หรือมีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 

2. ต้องมีการด าเนินธุรกิจก่อนวันรับสมัครเข้าร่วมประกวด ไม่น้อยกว่า 3 ป ี และด าเนินกิจการโดย
ถูกต้องตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนั้น 

3. ต้องเป็นองค์กรธุรกิจท่ีเป็นนิติบุคคล หรือธุรกิจในเครือ ท่ีด าเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยต้องมี              
ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51% 

4. ผู้บริหารหลักของกิจการ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย   
5. ธุรกิจท่ีเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI 

หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ไม่มีสิทธิ์สมัคร 

6. ธุรกิจในเครือท่ีปฏิบัติเฉพาะงานด้านสนับสนุนให้กับธุรกิจหลักหรือธุรกิจแม่ ไม่มีสิทธิ์สมัคร ตัวอย่าง  
ของงานสนับสนุน เช่น การขาย การตลาด การกระจายสินค้า การบัญชี การเงิน การบุคคล การ
บริการ ความปลอดภัย การจัดการส่ิงแวดล้อม การจัดซื้อ กฎหมาย วิจัย และพัฒนา เป็นต้น 
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7. ธุรกิจในเครือกับธุรกิจแม่ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมประกวดในปีเดียวกัน 
8. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 
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การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งท่ี 13 

 
เกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งท่ี 13 แบ่งออกเป็น 7 หมวด ประกอบด้วย 

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

 

เกณฑ์การพิจารณาในแต่ละประเภทรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

ประเภทรางวัล รางวัลที่ได้รับ จ านวนรางวัล เกณฑ์คะแนน 

1. รางวัลสุดยอด       
SME แห่งชาติ 

ถ้วยรางวัลสุดยอด SME 
แห่งชาติ และเกียรติบัตร 

ไม่จ ากัดจ านวน มอบให้ส าหรับผู้ท่ีมีผล
คะแนนต้ังแต่ 800 คะแนน
ขึ้นไป  

2. รางวัล SME ดีเด่น ถ้วยรางวัล SME ดีเด่น 
และเกียรติบัตร 

ไม่จ ากัดจ านวน มอบให้ส าหรับผู้ท่ีมีผล
คะแนนต้ังแต่ 700 – 799 
คะแนน 

3. รางวัลมาตรฐาน 
SME 

ถ้วยรางวัลมาตรฐาน 
SME และเกียรติบัตร 

ไม่จ ากัดจ านวน มอบให้ส าหรับผู้ท่ีมีผล
คะแนนต้ังแต่ 600 – 699 
คะแนน 

 

โดยผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณามอบรางวัลต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละหมวด และในแต่ละ
หมวดจะประกอบไปด้วยประเด็นพิจารณา 5 - 8 ข้อ เพื่อใช้สัมภาษณ์ ตรวจสอบ และการขอเอกสาร/ หลักฐาน
จากผู้ประกอบการท่ีสมัครเข้ารับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งท่ี 13 



 

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ที่ 13                                                                   14 

กระบวนการพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที ่13 
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รายละเอียดแต่ละกิจกรรม 
1.  การประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 

สสว. ร่วมกับ มจพ. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจาก SME ท่ัวประเทศ  โดย
ได้จัดท าหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการ เช่น ศูนย์การให้บริการ SME ครบวงจร (OSS ของสสว.) สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด หอการค้าจังหวัด เป็นต้น นอกจากนี้ได้เตรียมการประชาสัมพันธ์ ผ่านส่ืออื่นๆ เช่น โปสเตอร์การ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร เป็นต้น 
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                    Banner ประชาสัมพันธ์โครงการท่ีได้รับอนุมัติแล้ว 

ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
1. สมัครออนไลน์ หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ท่ี www.smesnationalawards.com 

และ Application SME CONNEXT 
2. จัดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ มายังอีเมล smenationalawards2021@gmail.com     

 
 

web.facebook.com/smesnationalawards www.smesnationalawards.com  SME CONNEXT Line official: @smeawards2021 

http://www.smesnationalawards.com/
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    
 

ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 63 ช้ัน 3)  
1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
Email: smesnationalawards2021@gmail.com 

เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ประสานงานฯ  
1. คุณพิพัฒน์ ศรีวลีธร  โทรศัพท์ 081- 152-2235 
2. คุณนิชาภา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา โทรศัพท์ 081- 152-223 
 

2. การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ คร้ังที่ 13  
 

กิจกรรม รับสมคัร ขั้นตอนด าเนนิการ ผลลพัธ ์

SME National 
Awards 

รับสมัคร และ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ไม่น้อยกว่า 1,000 
กิจการ 

ผู้สมัครน าเสนอ
รายละเอียดตามเกณฑ์
พิจารณา และสัมภาษณ ์
 

Site Visit 
 

มีผู้ผ่านเกณฑ์การ 
พิจารณา ไม่น้อย
กว่า 30 ราย 
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3.  การพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ 
 

กิจกรรม รับสมคัร ขั้นตอนด าเนนิการ ผลลพัธ ์

การพัฒนาและ
เสริมสร้างเพือ่ยกระดับ
ผู้ประกอบการสู่
มาตรฐานการบริหาร
จัดการธุรกิจ 

รับสมัคร และ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ไม่น้อยกว่า 300 
กิจการ 

การฝึกอบรมเกณฑ์ 
และการอบรมเพ่ือ
ยกระดับการบริหาร
จัดการธุรกิจ การ
แลกเปลี่ยน Good 
Practices และการ             
ประเมินตนเอง                  
(Self-Assessment) 

ผู้ประกอบการเข้ารับการ
อบรมเกณฑ์ และการ
อบรมเพ่ือยกระดับการ
บริหารจัดการธุรกจิ           
และประเมินตนเอง          
(Self-Assessment) 
เพ่ือให้สามารถทราบจุด
ปรับปรุง และสามารถ
จัดท าแผนในการพัฒนา
องค์กรได้ 

300 กิจการ โดยมี
บุคลากรของ SME  
เข้าร่วมการพัฒนา 
และยกระดับรวม                  
ไม่น้อยกว่า 900 
คน 

 
แผนการจัดอบรมการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ 
การฝึกอบรมจัดขึ้นเพื่ออธิบายแนวทางและการบริหารองค์กรสู่มาตรฐานจัดการธุรกิจ SME ตามเกณฑ์

รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ และบรรยายเพื่อให้ความรู้ในการยกระดับผู้ประกอบการสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน   

 
ติดตามโปรแกรมการจัดอบรม เพื่อการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ ได้ท่ี  
 
 
 
 

 
 

web.facebook.com/smesnationalawards www.smesnationalawards.com  SME CONNEXT Line official: @smeawards2021 
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4. การประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ คร้ังที่ 13 

   การจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งท่ี 13 จะจัดในเดือนกันยายน 2564  

 
 

ประโยชน์ที่ได้รับในการเข้าร่วมโครงการ 
ผู้ประกอบการ SME ท่ีสมัครเข้าประกวดรางวัล จะได้รับความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจท่ีเป็น

มาตรฐานสากล และการตรวจสุขภาพธุรกิจ เพื่อให้รู้ จุดอ่อนจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาธุรกิจโดย
คณะกรรมการท่ีมีความเช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ประกอบการท่ี
ได้รับรางวัลจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมด้านช่องทางการตลาด การจ าหน่ายสินค้า การจับคู่
ธุรกิจ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ตามท่ี สสว. จัดขึ้นเป็นล าดับแรกตามเงื่อนไขท่ีก าหนด  นอกจากนี้ ยัง
เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการ SME รายอื่นๆ ได้ต่ืนตัว รวมถึงตระหนักถึงความส าคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ 

ผู้ประกอบการท่ีได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ซึ่งถือว่า เป็นรางวัลอันทรงเกียรติท่ีผู้ประกอบการ 
สามารถน าไปพัฒนาส่งเสริมธุรกิจจากหลักคิดของเกณฑ์การให้รางวัลได้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป   
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ คร้ังที่ 13 

หมวดที่ 1  บทบาทของผู้บริหารในการน าองค์กร 

คะแนนเต็ม 120 คะแนน 

ได้คะแนน  
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หมวดที่ 1 บทบาทของผู้บริหารในการน าองค์กร คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายการด าเนิน
ธุรกิจที่ชัดเจน มีการพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจในอนาคต  มีการถ่ายทอดสื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจตรงกัน 
โดยมีการตรวจสอบ ติดตามเป็นระยะๆ   มีการทบทวนและปรับให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

 
 

20 คะแนน 

 

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

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่
ชัดเจน มีการพิจารณาถึงปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจในอนาคต   

ผู้บริหารมีการสื่อสาร/ถ่ายทอด
วิสัยทัศน์และเป้าหมายให้
พนักงานทุกหน่วยงานได้มี 
ความเข้าใจอย่างถูกต้อง 

ผู้บริหารมีการตรวจสอบ 
ติดตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
เป็นระยะๆ 

ผู้บริหารมีการทบทวนและ
ปรับวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
ให้มีความเหมาะสมกับ               
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจน เพ่ือเป็นทิศทางในการด าเนินงานของพนักงาน  ซึ่ง

ได้จากการระดมสมองจากผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงด้วยการใช้ข้อมูลที่จ าเป็นมาประกอบการพิจารณาก าหนด
วิสัยทัศน์ร่วมกัน  โดยมีการพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคต อาทิเช่น สภาพสังคม ความ
ต้องการของลูกค้า เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ และนโยบายทางการเมือง  เป็นต้น 

 การน าไปปฏิบัติ   
ผู้บริหารมีส่วนร่วมและสนับสนุนผู้ที่เกี่ยวข้องในการสื่อสาร/ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ให้พนักงานทุกหน่วยงานได้มี

ความเข้าใจอย่างถูกต้อง โดยมีวิธีการสื่อสาร/ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เช่น การปฐมนิเทศพนักงาน บอร์ดกิจกรรม คู่มือ
พนักงาน เป็นต้น ซึ่งมีการพิจารณาความเหมาะสมส าหรับพนักงานในแต่ละกลุ่ม 

 การติดตามผล   
ผู้บริหารมีการตรวจสอบ ติดตาม อย่างเป็นระยะๆ เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของ วิสัยทัศน์และเป้าหมาย

การด าเนินการธุรกิจขององค์กรให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและความสามารถขององค์กร เช่น 
การประชุมวางแผนด าเนินการประจ าปีขององค์กร  

 การทบทวน / การปรับปรุง  
ผู้บริหารมีการทบทวน  ปรับวิสัยทัศน์และเป้าหมาย รวมถึงการก าหนดทิศทางในการด าเนินขององค์กร โดยมี

การน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องและทันสมัยมาทบทวนวิสัยทัศน์เดิมว่ามีความเหมาะสมอยู่หรือไม่ หรือก าหนดวิสัยทัศน์ใหม่ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง 
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หมวดที่ 1 บทบาทของผู้บริหารในการน าองค์กร คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 2 ผู้บริหารให้อ านาจตัดสินใจ เพ่ือให้เกิดความ
คล่อง ตัวในการบริหารจัดการขององค์กร  ให้มีความพร้อม             
ต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

 
20 คะแนน 

 

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

ผู้บริหารมีแนวทางการ
ก าหนดการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจ เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ
องค์กร 
 

ผู้บริหารให้อ านาจในการ
ตัดสินใจเพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ
องค์กร 

ผู้บริหารมีการตรวจสอบ 
ติดตามเป็นระยะๆ ในเรื่องของ
การให้อ านาจในการตัดสินใจ
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการองค์กร 

ผู้บริหารมีการทบทวนและ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองในเรื่อง
ของการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจเพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ
องค์กร    

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน     
ผู้บริหารมีการก าหนดอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ โดยพิจารณาล าดับความส าคัญของเรื่อง                  

ที่ต้องตัดสินใจและหน้าท่ีการท างานของพนักงานในแต่ละระดับ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการองค์กร 

 การน าไปปฏิบัติ   
ผู้บริหารให้อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาหรือการท างาน                          

ที่เหมาะสม เช่น ฝ่ายบุคคลได้มีการจัดท า Job Description ที่ระบุขอบข่ายงานและอ านาจในการตัดสินใจของ
พนักงานแต่ละต าแหน่งงานรวมถึงการประกาศให้พนักงานได้รับทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 การติดตามผล   
ผู้บริหารมีการตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละระดับ อย่างเป็นระยะๆ ในเรื่อง                                

ที่เกี่ยวกับอ านาจและความรับผิดชอบของพนักงานท าให้สามารถตัดสินใจที่ตอบสนองต่อปัญหาหรือการท างานที่
เหมาะสม   

 การทบทวน / การปรับปรุง  
ผู้บริหารมีการทบทวนและปรับปรุงการให้อ านาจในการตัดสินใจที่พิจารณาจากปัญหาที่เกิดข้ึนในอดีต                     

การเปลี่ยนแปลงหน้าท่ีงาน รวมถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงานที่ได้รับการพัฒนาแต่ละต าแหน่งงาน   
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หมวดที่ 1 บทบาทของผู้บริหารในการน าองค์กร คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 3 ผู้บริหารสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานและให้ความส าคัญถึงความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 

 
 

20 คะแนน 

 

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

ผู้บริหารมีแนวทางการจัดสรร
ทรัพยากรที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานให้ความส าคัญของ
ความปลอดภัยและสภาพ 
แวดล้อมในการท างานรวมถึง
การปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงานที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารมีการจัดสรรทรัพยากร
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ความ
ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน ตรงตามกฎหมาย
แรงงานที่เกี่ยวข้องได้ครอบคลุม
ในทุกพ้ืนที่ 
 

ผู้บริหารมีการตรวจสอบ 
ติดตามถึงการจัดสรรทรัพยากร
ที่จ าเป็น ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ 

ผู้บริหารมีการทบทวนและ
ปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากร
ที่จ าเป็น ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงานที่เกี่ยวข้องให้ดีข้ึน
อย่างต่อเน่ือง 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน 
ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากร เช่น จ านวนพนักงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ 

สถานที่ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน มีการพิจารณาค านึงถึงความส าคัญของความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง 

 การน าไปปฏิบัติ 
ผู้บริหารได้ด าเนินการอนุมัติการจัดสรรทรัพยากรตามแผนที่ก าหนดไว้ และได้สื่อสารให้กับผู้เกี่ยวข้องในการ

จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  รวมถึงมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 การติดตามผล 
ผู้บริหารมีการตรวจสอบ ติดตามการจัดสรรทรัพยากร โดยเปรียบเทียบแผนการจั ดสรรทรัพยากรกับ                      

สิ่งที่เป็นอยู่ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ   

 การทบทวน / การปรับปรุง 
ผู้บริหารมีการทบทวนและชี้แนะให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปตามแผน                  

ที่ก าหนดไว้ รวมถึงการปรับปรุง ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
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หมวดที่ 1 บทบาทของผู้บริหารในการน าองค์กร คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 4 ผู้บรหิารใหค้วามส าคัญ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พนักงานมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพ่ือใช้ใน               
การปรับปรงุและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง และมุ่งสู่การสร้าง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในองค์กร 

 
 

20 คะแนน 

 

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

ผู้บริหารมีแนวทางในการส่งเสริม
ให้พนักงานมีการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง 

ผู้บริหารมีการน าแนวทางการ
ส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองไปใช้ได้อย่าง
ครอบคลุม 

ผู้บริหารมีการตรวจสอบ 
ติดตามถึงแนวทางการส่งเสริม
ให้พนักงานมีการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองเป็นระยะๆ 

ผู้บริหารมีการทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางการส่งเสริม
ให้พนักงานมีการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองให้ดีข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง และมุ่งสู่การสร้าง
นวัตกรรมในองค์กร 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน 
ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เช่น จัดท า 

Training Road Map ทุนการศึกษาต่อ ซึ่งมีการพิจารณาความเหมาะสมส าหรับพนักงานในแต่ละกลุ่ม  

 การน าไปปฏิบัติ    
ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองที่ระบุในแผนของหน่วยงาน

ทรัพยากรบุคคล เช่น อนุมัติงบประมาณในการฝึกอบรม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา 

 การติดตามผล   
ผู้บริหารมีการตรวจสอบ ติดตามความคืบหน้า ในภาพรวมของการด าเนินกิจกรรมเทียบกับแผนการส่งเสริม                   

ให้พนักงานมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง กับผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ  เช่น การส่งรายงานประจ าเดือนของหน่วยงาน
พัฒนาบุคคลากรให้กับผู้บริหาร 

 การทบทวน / การปรับปรุง  
ผู้บริหารมีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ดีข้ึน                

อย่างต่อเน่ืองที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปและความเหมาะสมส าหรับพนักงานในแต่ละกลุ่ม 
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หมวดที่ 1 บทบาทของผู้บริหารในการน าองค์กร คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 5  ผู้บริหารมีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพ่ือจูงใจพนักงาน รวมถึงมีการให้รางวัลและ 
ยกย่องชมเชยพนักงาน เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดี 

 
20 คะแนน 

 

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

ผู้บริหารมีแนวทางในการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมเพ่ือจูงใจ
พนักงาน รวมถึงมีการให้รางวัล
และยกย่องชมเชยพนักงานเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิด 
ผลการด าเนินงานที่ดี 

ผู้บริหารแสดงการม ี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือ 
จูงใจพนักงานและมีการ 
ให้รางวัลและยกย่องชมเชย
พนักงานเพ่ือส่งเสริมให้เกิด            
ผลการด าเนินงานที่ดี  

มีการตรวจสอบ ติดตามเป็น
ระยะๆ ในเรื่องของการมี                
ส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือ 
จูงใจพนักงานของผู้บริหาร 
รวมถึงการให้รางวัลและ 
ยกย่องชมเชยพนักงานเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดผลการด าเนินงาน
ที่ดี     

ผู้บริหารมีการทบทวนและ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองในเรื่อง
ของการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพ่ือจูงใจพนักงาน รวมถึงการ
ให้รางวัลและยกย่องชมเชย
พนักงานเพ่ือส่งเสริมให้เกิด     
ผลการด าเนินงานที่ดี   

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน   
ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมในการจูงใจพนักงานเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงงาน เช่น การน าเอา

กิจกรรมข้อเสนอแนะ หรือ กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ เป็นต้น มาด าเนินการในองค์กร รวมถึง การจัดท าแผนการ
ประชาสัมพันธ์ จูงใจ ยกย่องชมเชยพนักงาน  

 การน าไปปฏิบัติ  
ผู้บริหารแสดงบทบาท การกระตุ้นพนักงาน การสร้างบรรยากาศ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมจูงใจพนักงานและมี

การให้รางวัลและยกย่องชมเชย เช่น ประธานในการน าเสนอผลงานกลุ่มของพนักงาน มอบรางวัลข้อเสนอแนะดีเด่น
ให้กับพนักงาน เป็นต้น 

 การติดตามผล   
ผู้บริหารมีการตรวจสอบ ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมจูงใจพนักงานเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงงาน และ

ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน เช่น จ านวนกลุ่มคุณภาพ จ านวนข้อเสนอแนะและผลลัพธ์ที่สามารถแปลงออกมาในรูปของ 
คุณภาพ ลดต้นทุน ประสิทธิภาพการผลิต   

 การทบทวน การปรับปรุง   
ผู้บริหารมีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมที่สามารถจูงใจพนักงานให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม รวมถึง                 

การพิจารณาปรับรูปแบบของการให้รางวัลและยกย่องชมเชยพนักงาน เพ่ือกระตุ้นและจูงใจพนักงานแสดง
ความสามารถในการปรับปรุงที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานที่ดี 
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หมวดที่ 1 บทบาทของผู้บริหารในการน าองค์กร คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 6 ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อข้อบังคับพ้ืนฐาน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/การด าเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงาน
ปฏิบัติตามอย่างมีจริยธรรม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

 
 

20 คะแนน 

 

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

ผู้บริหารพิจารณาถึงข้อบังคับ
พ้ืนฐาน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานท าตาม
อย่างมีจริยธรรม และการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ ข้างต้น 

ผู้บริหารได้น าแนวทางให้
พนักงานปฏิบัติในการท างาน
ได้อย่างครอบคลุม  

ผู้บริหารมีการตรวจสอบ 
ติดตามถึงการปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าวเป็นระยะๆ 

ผู้บริหารมีการทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางดังกล่าวอย่าง
ต่อเน่ือง ให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับข้อบังคับพ้ืนฐาน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(CSR)  รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างมีจริยธรรม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น โดยมี
การพิจารณาแนวทางในการด าเนินงาน / แนวทางการป้องกันที่ชัดเจน  

 การน าไปปฏิบัติ 
ผู้บริหารมีการสื่อสารถึงแนวทางปฏิบัติที่เป็นข้อบังคับพ้ืนฐาน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการป้องกัน

ผลกระทบที่เกิดจากการท างานต่อสภาพแวดล้อม/ชุมชน แก่พนักงานที่เ กี่ยวข้องและสนับสนุนทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมในการด าเนินการ รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างมีจริยธรรม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 การติดตามผล 
ผู้บริหารมีการติดตามผลของการด าเนินการ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น การด าเนินการจริงเทียบกับ

แผนการด าเนินงานที่จัดท าข้ึน ข้อร้องเรียนจากพนักงานและชุมชน เป็นต้น 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
ผู้บริหารมีการพิจารณาทบทวนแนวทางปฏิบัติที่เป็นข้อบังคับพ้ืนฐาน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการ

ป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการท างานต่อสภาพแวดล้อม/ชุมชน ว่ายังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และทันกับ
ความต้องการทางธุรกิจ และมีการปรับปรุงข้ันตอนการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ คร้ังที่ 13 

หมวดที่ 2 การวางแผนการด าเนินธุรกิจ 

คะแนนเต็ม 120 คะแนน 

ได้คะแนน  
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หมวดที่ 2 การวางแผนการด าเนินธุรกิจ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 1  องค์กรมีการจัดท าแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์
ระยะสั้น - ระยะยาว มีการถ่ายทอดแผนธุรกิจไปสู่แผนปฏิบัติการ 
และมีการปฏิบัติได้อย่างครอบคลุม รวมถึงการติดตามแผนปฏิบัติ
การอย่างเป็นระบบ และการทบทวน การปรับปรุงเพ่ือใหบ้รรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 

 
 

20 คะแนน 

 

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

องค์กรมีการจัดท าแผนธุรกิจ/
แผนกลยุทธ์ ระยะสั้น-ระยะยาว
ที่ชัดเจน 
 

องค์กรมีการน าแผนธุรกิจ/แผน
กลยุทธ์ ไปถ่ายทอดสู่
แผนปฏิบัติการ รวมถึงมีการ
ปฏิบัติอย่างครอบคลุม 

องค์กรมีการตรวจสอบและ
ติดตามการน าแผนปฏิบัติการ
อย่างเป็นระบบ 

องค์กรมีการทบทวนและ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองที่ส่งผล
ต่อเป้าหมายที่ก าหนด 

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน    
องค์กรมีการจัดท าแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ระยะสั้น-ระยะยาว ที่ชัดเจน ซึ่งได้จากการระดมสมองจากผู้บริหาร

ระดับกลางและระดับสูงด้วยการใช้ข้อมูลที่จ าเป็น เช่น วิสัยทัศน์ขององค์กร สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกของ
องค์กร มาประกอบการพิจารณาก าหนดแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ที่ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาท่ีชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ  
องค์กรมีการน าแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ไปสื่อสารเพ่ือให้แต่ละหน่วยงานได้มีการถ่ายทอดแผนธุรกิจขององค์กร   

สู่แผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่มีเป้าหมายที่สอดคล้องกัน และหน่วยงานได้มีการน าแผนปฏิบัติการไปด าเนินการ
อย่างครอบคลุม 

 การติดตามผล   
องค์กรมีการตรวจสอบ ติดตาม อย่างเป็นระยะๆ เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของ แผนการปฏิบัติการ 

ความสามารถของหน่วยงาน เช่น การประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน เพ่ือติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงาน
ของแผนปฏิบัติการ และผลลัพธ์ของตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน เป็นต้น 

 การทบทวน การปรับปรุง     
  องค์กรมีการทบทวนความคืบหน้าการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ และผลลัพธ์ของตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 

โดยมีการประชุมร่วมกับผู้เก่ียวข้องเพ่ือปรับแผนการปฏิบัติงานใหม่ หรือยืนยันแผนการปฏิบัติงานเดิม รวมถึงพิจารณา
ถึงความสอดคล้องกับแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ขององค์กร 
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หมวดที่ 2 การวางแผนการด าเนินธุรกิจ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 2 องค์กรมีการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงในการ
ด าเนินธุรกิจอย่างรอบด้าน เพ่ือให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายของ
องค์กรที่ก าหนดไว้ และสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองใน
กรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

 
 

20 คะแนน 

 

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

องค์กรมีการวิเคราะห์ถึงความ
เสี่ยง และมีการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงในการด าเนิน
ธุรกิจ  โดยมีการพิจารณาถึง
ปัจจัยรอบด้านที่ส าคัญ 

องค์กรมีการน าแผนบริหาร
ความเสี่ยงไปปฏิบัติได้อย่าง
ครอบคลุม 

องค์กรมีการตรวจสอบและ
ติดตามการควบคุม/ป้องกัน
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 

องค์กรมีการทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางการควบคุม/
ป้องกันความเสี่ยงอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรที่ก าหนด 

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน    
องค์กรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งได้จากการระดมสมองจากผู้บริหารระดับกลาง และ

ระดับสูงโดยมีการพิจารณาถึงปัจจัยรอบด้านที่ส าคัญทั้งความเสี่ยงในเชิงนโยบาย  ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก และ
ความเสี่ยงจากการด าเนินงาน  เป็นต้น โดยได้จัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ  
องค์กรมีการน าแผนบริหารความเสี่ยงไปถ่ายทอดสู่แผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแต่ละ

หน่วยงานได้มีการน าแผนบริหารความเสี่ยงไปด าเนินการอย่างครอบคลุม  

 การติดตามผล   
องค์กรมีการตรวจสอบและติดตามการควบคุม/ป้องกันความเสี่ยงเป็นระยะตามความเหมาะสมโดยผู้เก่ียวข้อง 

 การทบทวน การปรับปรุง     
องค์กรมีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการควบคุม/ป้องกันความเสี่ยงอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ขององค์กรที่ก าหนด 
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หมวดที่ 2 การวางแผนการด าเนินธุรกิจ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 3 แผนการด าเนินธุรกิจขององค์กรมีการมุ่งเน้น
ถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพของสินค้า/บริการ 
รวมถึงการควบคุม/ลดต้นทุนในการท างาน  เพ่ือสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน และเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

 
 

20 คะแนน 

 

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

องค์กรใหค้วามส าคัญและ
ก าหนดแนวทางในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพ 
และลดต้นทุนในการท างาน
อย่างชัดเจนในแผนธุรกิจ 
 

องค์กรมีการน าแนวทางการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ พัฒนา
คุณภาพ และลดต้นทุนในการ
ท างานไปปฏิบัติได้อย่าง
ครอบคลุม 
 

องค์กรมีการตรวจสอบและ
ติดตามการน าแนวทางการ
ปฏิบัติเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพ 
และลดต้นทุนในการท างาน
อย่างเป็นระบบ 

องค์กรทบทวนและปรับปรงุ
แนวทางการปฏิบัติเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ พัฒนา
คุณภาพ และลดต้นทุนในการ
ท างานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน    
องค์กรให้ความส าคัญและก าหนดแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนในการ

ท างาน ซึ่งได้จากการระดมสมองจากผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงด้วยการใช้ข้อมูลที่จ าเป็น  เช่น ข้อมูลความ
สูญเสียในกระบวนการ เวลาที่ใช้ในการผลิต/บริการ มาประกอบการพิจารณาแล้วบรรจุอยู่ในแผนธุรกิจที่ก าหนด
ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาท่ีชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ  
องค์กรน าแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพไปถ่ายทอดสู่แผนการปฏิบัติงานของแผนกที่เก่ียวข้องของแต่ละ

หน่วยงาน และได้มีการน าแผนปฏิบัติงานไปด าเนินการอย่างครอบคลุม เช่น ระบบการผลิตแบบลีน การออกแบบสร้าง
เครื่องมือ อุปกรณ์ ก าหนดแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนในการท างาน โดยทีมงาน
จากหลายหน่วยงาน เป็นต้น 

 การติดตามผล   
องค์กรตรวจสอบและติดตาม ความคืบหน้า ผลการด าเนินงานของระบบ/โครงการ รวมถึงหัวข้อต่างๆ                           

ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนในการท างานในแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระยะๆ ตามความเหมาะสม  

 การทบทวน การปรับปรุง 
องค์กรทบทวน ความคืบหน้า ผลการด าเนินงาน ของระบบ/โครงการ รวมถึงหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนในการท างาน และผลลัพธ์ของตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ก าหนด
แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 



 

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ที่ 13                                                                   30 

หมวดที่ 2 การวางแผนการด าเนินธุรกิจ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 4 แผนการด าเนินธุรกิจขององค์กรมีการมุ่งเน้น
การประหยัดพลังงานที่ ใช้ ในการผลิตและบริการ และ รักษา
สิ่งแวดล้อม เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
20 คะแนน 

 

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

องค์กรใหค้วามส าคัญและ
ก าหนดแนวทางการประหยัด
พลังงานที่ใช้ในการผลิต/บริการ 
รวมถึงการรักษาสิง่แวดล้อม
อย่างชัดเจนในแผนธุรกิจ 

องค์กรมีการน าแนวทาง การ
ประหยัดพลังงานที่ใช้ในการ
ผลิต/บริการ รวมถึงการรักษา
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติได้อย่าง
ครอบคลุม 

องค์กรมีการตรวจสอบและ
ติดตามการน าแนวทางการ
ปฏิบัติเพ่ือประหยัดพลังงานที่ใช้
ในการผลิต/บริการ รวมถึงการ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ 

องค์กรมีการทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติเพ่ือ
ประหยัดพลังงาน รวมถึงการ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน    
  องค์กรให้ความส าคัญและก าหนดแนวทางการประหยัดพลังงานที่ใช้ในการผลิต/บริการ รวมถึงการรักษา

สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้จากการระดมสมองจากผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงด้วยการใช้ข้อมูลที่จ าเป็น  เช่น ข้อมูล
โครงสร้างต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น มาประกอบการพิจารณาแล้ว
บรรจุอยู่ในแผนธุรกิจที่ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาท่ีชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ  
  องค์กรมีการน าแนวทางการประหยัดพลังงานรวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมไปถ่ายทอดสู่แผนการปฏิบัติงานของ

แผนกที่เกี่ยวข้อง และแต่ละหน่วยงานได้มีการน าแผนปฏิบัติงานไปด าเนินการอย่างครอบคลุม  เช่น การอนุรักษ์
พลังงานแบบทุกคนมีส่วนร่วม การแยกประเภทของขยะ การ recycle โดยทีมงานจากหลายหน่วยงาน เป็นต้น 

 การติดตามผล   
  องค์กรมีการตรวจสอบและติดตามความคืบหน้า ผลการด าเนินงานของระบบ/โครงการ รวมถึงหัวข้อต่างๆ                  

ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานรวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมในแผนการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระยะๆ ตามความ
เหมาะสม โดยผู้เก่ียวข้อง 

 การทบทวน การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวนผลการด าเนินงานของระบบ/โครงการ รวมถึงหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัด

พลังงานที่ใช้ในการผลิต/บริการ รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและผลลัพธ์ของตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งก าหนด
แนวทางการปรับเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

 
 
 
 
 



 

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ที่ 13                                                                   31 

หมวดที่ 2 การวางแผนการด าเนินธุรกิจ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 5  แผนการด าเนินธุรกิจขององค์กรมีการมุ่งเน้น
ในเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์/
บริการใหม่ การสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ เป็นต้น เพ่ือความ
ย่ังยืนขององค์กรในอนาคตหรือ เป็นประโยชน์ต่อสังคม  

 
 

20 คะแนน 

 

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

องค์กรใหค้วามส าคัญและ
ก าหนดแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยี การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ การสร้าง
โอกาสทางการตลาดใหม่ เพ่ือ
ความย่ังยืนหรือเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม อย่างชัดเจนในแผนธุรกิจ 

องค์กรมีการน าแนวทาง การ
พัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ การสร้าง
โอกาสทางการตลาดใหม่ เพ่ือ
ความย่ังยืน หรือ เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ไปปฏิบัติได้อย่าง
ครอบคลุม  

องค์กรมีการตรวจสอบและ
ติดตามการน าแนวทางการ
พัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ การสร้าง
โอกาสทางการตลาดใหม่  

องค์กรมีการทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยี การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่   
การสร้างโอกาสทาง
การตลาดใหม่อย่างต่อเน่ือง 

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน 
องค์กรให้ความส าคัญและก าหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ การสร้าง

โอกาสทางการตลาดใหม่ เพ่ือความย่ังยืน หรือเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งได้จากการระดมสมองจากผู้บริหารระดับ               
กลางและระดับสูงด้วยการใช้ข้อมูลที่จ าเป็น เช่น ข้อมูลจากการวิจัยตลาด  ข้อมูลผลิตภัณฑ์/บริการของคู่แข่ง                               
มาประกอบการพิจารณาแล้วบรรจุอยู่ในแผนธุรกิจที่ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาท่ีชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ  
องค์กรมีการน าแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ การสร้างโอกาสทางการตลาด

ใหม่ ไปถ่ายทอดสู่แผนการปฏิบัติงานของแผนกที่เกี่ยวข้อง และแต่ละหน่วยงานได้มีการน าแผนปฏิบัติงานไป
ด าเนินการอย่างครอบคลุม เช่น ระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ขององค์กร การน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ใน                 
การผลิต/บริการ โดยทีมงานจากหลายหน่วยงาน เป็นต้น 

 การติดตามผล   
องค์กรมีการตรวจสอบและติดตาม ความคืบหน้า ผลการด าเนินงานของระบบ โครงการ รวมถึงหัวข้อต่างๆ                 

ที่เกี่ยวข้องกับทางการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ การสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ใน
แผนการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมโดยผู้เก่ียวข้อง 

 การทบทวน การปรับปรุง 
องค์กรมีการทบทวน ความคืบหน้า ผลการด าเนินงานของระบบ/โครงการ รวมถึงหัวข้อต่างๆ    ที่เกีย่วข้องกับ

การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ การสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่และผลลัพธ์ของตัวชี้วัดผล
การด าเนินงาน พร้อมทั้งก าหนดแนวทางในการปรับเพ่ือลดต้นทุนการผลิต/บริการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
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หมวดที่ 2 การวางแผนการด าเนินธุรกิจ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 6 แผนการด าเนินธุรกิจขององค์กร มีการ
มุ่งเน้นถึงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถสนับสนุนแผนการ
ด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล    

 
20 คะแนน 

 

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

องค์กรใหค้วามส าคัญและ
ก าหนดแนวทางการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือสนับสนุนแผนการ
ด าเนินธุรกิจขององค์กรอย่าง
ชัดเจนในแผนธุรกิจ 

องค์กรมีการน าแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร เพ่ือสนับสนุน
แผนการด าเนินธุรกิจขององค์กร
ไปปฏิบัติได้อย่างครอบคลุม 

องค์กรมีการตรวจสอบและ
ติดตามการน าแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร เพ่ือสนับสนุน
แผนการด าเนินธุรกิจขององค์กร
อย่างเป็นระบบ 

องค์กรมีการทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือสนับสนุนแผนการ
ด าเนินธุรกิจขององค์กรอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนด 

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน    
องค์กรมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือสนับสนุนแผนการด าเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งได้จากการ

ระดมสมองจากผู้บริหารระดับกลาง และระดับสูงด้วยการใช้ข้อมูลที่จ าเป็น เช่น การวิเคราะห์ความรู้และทักษะที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ความต้องการในการฝึกอบรมจากพนักงาน เป็นต้น  มาประกอบการพิจารณาแล้วบรรจุอยู่ใน
แผนธุรกิจที่ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาท่ีชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ  
  องค์กรมีการน าแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือสนับสนุนแผนการด าเนินธุรกิจขององค์กรไปถ่ายทอด                         

สู่แผนการปฏิบัติงานของแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้อง และแต่ละหน่วยงานได้มีการน าแผนปฏิบัติงานไปด าเนินการอย่าง
ครอบคลุม เช่น การก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรม/การฝึกปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับแต่ละต าแหน่งงาน หรือ เหมาะสม
กับความรับรับผิดชอบ การศึกษาดูงาน เป็นต้น 

 การติดตามผล   
  องค์กรมีการตรวจสอบและติดตามความคืบหน้า ผลการด าเนินงานของการพัฒนาบุคลากร เพ่ือสนับสนุน

แผนการด าเนินธุรกิจขององค์กรในแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมโดยผู้เก่ียวข้อง 

 การทบทวน การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวน ผลการด าเนินงานของการพัฒนาบุคลากร เพ่ือสนับสนุนแผนการด าเนินธุรกิจขององค์กร

พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการปรับปรุง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ คร้ังที่ 13 

หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 

คะแนนเต็ม 120 คะแนน 

ได้คะแนน  
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หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 1 องค์กรมีการก าหนดวิธีการรับรู้ การจัดท า
ข้อมูล การติดตามและการทบทวนข้อมูลความต้องการ ความ
คาดหวัง วิธีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าของแต่ละกลุ่ม
ลูกค้า เพ่ือน าเสนอผลิตภัณฑ์/บริการที่เหมาะสมให้กับลกูค้าและ
การพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ โดยผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ หรือที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

 
 

20 คะแนน 

 

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

มีการก าหนดวิธีการรับรู้และ
ตอบสนองความต้องการ ความ
คาดหวังของลูกค้า กลุ่มลูกค้า 
และส่วนตลาด อย่างชัดเจน 

มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูล
ความต้องการ ความคาดหวัง
ของลูกค้า กลุ่มลูกค้า และ              
ส่วนตลาดอย่างครบถ้วน 

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
จัดท าข้อมูล ความต้องการ 
ความคาดหวังของลูกค้า วิธีการ
ตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มลูกค้า  และส่วนตลาด 
อย่างเป็นระบบ 

มีการทบทวนและปรับปรุง                
การจัดท าข้อมูลความต้องการ 
ความคาดหวัง และวิธี
ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า กลุ่มลูกค้า และส่วน
การตลาด  ที่เหมาะสม 

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน 
  องค์กรใช้ข้อมูลที่ส าคัญและความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในการก าหนดวิธีการรับรู้ของข้อมูลความต้องการและ

ความคาดหวังของลูกค้ากลุ่มลูกค้าในแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน เช่น การเย่ียมเยียนลูกค้าเพ่ือสอบถามข้อมูลความต้องการ 
หรือการออกแบบสอบถามความต้องการของลูกค้า วิิธีการรับฟังลูกค้าอาจรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยี                  
บนเว็บไซต์ การรับฟังผ่านสื่อ สังคมออนไลน์ อาจรวมถึงการติดตามข้อคิดเห็นผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่องค์กร
เป็นผู้ดูแล และช่องทางต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือที่จะสามารถตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า กลุ่มลูกค้า 
และส่วนตลาดอย่างถูกต้อง  

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลความต้องการ  ความคาดหวังของ

ลูกค้า กลุ่มลูกค้า ได้อย่างครบถ้วนตามวิธีการ และตามช่วงเวลาท่ีก าหนด 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการตรวจสอบ ติดตามการจัดท าข้อมูล ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า วิธีการตอบสนองความ

ต้องการของกลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด โดยมีระยะเวลาการติดตามและสรุปผลที่ชัดเจน เพ่ือที่จะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวนการจัดท าข้อมูลความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า ให้มีความเหมาะสมในการ

ด าเนินการ หรือมีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนวิธีการรวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องมากย่ิงข้ึน   
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หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 2  องค์กรมีจัดท าแผนการตลาด ก าหนด
เป้าหมายทางการตลาด การน าไปปฏิบัติและติดตามผล เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายของแผนธุรกิจด้านการตลาด 

 
20 คะแนน 

 

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

มีการจัดท าแผนการตลาดที่
ชัดเจน 
 

มีการน าแผนการตลาดไป
ด าเนินการปฏิบัติอย่าง
ครอบคลุม 

มีการตรวจสอบ ติดตามการน า
แผนการตลาดไปปฏิบัติเป็น
ระบบ 

มีการทบทวนและปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ืองที่ส่งผลต่อเป้าหมาย
ทางการตลาด 

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรมีการจัดท าแผนการตลาดที่ชัดเจน โดยมีการน าเอาข้อมูลที่ส าคัญมาเป็นส่วนประกอบในการจัดท า และ

มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดท าแผนงาน อีกทั้งแผนงานจะต้องมีความสมบูรณ์ทั้งแนวทาง 
เป้าหมาย ระยะเวลา รวมถึงผู้ที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการน าแผนการตลาดไปสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการปฏิบัติได้อย่างครอบคลุมตามรายละเอียด

ของแผนงาน 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการตรวจสอบ ติดตามการน าแผนการตลาดไปปฏิบัติ โดยมีการใช้ข้อมูลจริงเปรียบเทียบกับแผนงานที่

ก าหนด มีการก าหนดระยะเวลาในการติดตาม และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ชัดเจน 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวนแผนการตลาดถึงความเหมาะสมต่อสถานการณ์ทางธุรกิจ และมีการปรับปรุงแผนงาน

อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้บรรลุต่อเป้าหมายทางการตลาดที่ก าหนด หรือสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
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คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ที่ 13                                                                   37 

หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 3  องค์กรมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 
เพ่ือเพ่ิมความภักดีและการซื้อผลิตภัณฑ์/บริการซ้ าอีก 

 
20 คะแนน 

 

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

มีการก าหนดวิธีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่าง
ชัดเจน 

มีการด าเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่าง
ครบถ้วน 

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
อย่างเป็นระบบ 

มีการทบทวนและปรับปรุงการ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
อย่างต่อเน่ือง   

 

ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน 
  องค์กรมีการใช้ข้อมูลที่ส าคัญและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ ดี

กับลูกค้า เช่น การออกเย่ียมเยียนลูกค้า การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับลูกค้า เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมความภักดีและการซื้อ
ผลิตภัณฑ์/บริการซ้ าอีกของลูกค้า 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการสื่อสารถึงแนวทางและวิธีการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า               

ที่องค์กรก าหนดข้ึนมาได้อย่างครบถ้วน 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการตรวจสอบ ติดตามการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การวัดและประเมินผลความพึงพอใจ 

วิธีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในแต่ละครั้ง/แต่ละช่วงเวลาที่ชัดเจน เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงวิธีการให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีย่ิงๆ ข้ึนไป 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวนวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ทางธุรกิจ และมีการ

ปรับปรุงวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเน่ือง เช่น ปรับปรุงวิธีการสร้า งความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มใหม่      
เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมความภักดีและการซื้อผลิตภัณฑ์/บริการซ้ าอีก 
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หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 4 องค์กรมีประเมินและตอบสนองความพึง
พอใจและไม่พอใจของลูกค้า เพ่ือให้ได้ลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้า
เก่า 

 
20 คะแนน 

 

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

มีการก าหนดวิธีการประเมิน
และตอบสนองความพึงพอใจ
และไม่พอใจของลูกค้าอย่าง
ชัดเจน 

มีการด าเนินการหาข้อมูลและ
ตอบสนองความพึงพอใจและไม่
พอใจของลูกค้าได้อย่าง
ครอบคลุม 

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
ด าเนินการหาข้อมูลและการ
ตอบสนองความพึงพอใจและไม่
พอใจของลูกค้าอย่างเป็นระบบ 

มีการทบทวนและปรับปรุง              
การด าเนินการหาข้อมูลและ
ตอบสนองความพึงพอใจและ 
ไม่พอใจของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรมีการใช้ข้อมูลที่ส าคัญและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด วิธีการประเมิน และ

ตอบสนองความพึงพอใจ และไม่พอใจของลูกค้า เช่น การก าหนดช่องทางในการสื่อสาร/รับข้อมูลจากลูกค้า และระบบ
ในการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม โดยมีระยะเวลาและผู้ที่รับผิดชอบในการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการสื่อสารถึงแนวทางและวิธีการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดเก็บข้อมูลและการปฏิบัติตามข้ันตอน               

เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและไม่พอใจของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการตรวจสอบ ติดตามการด าเนินการหาข้อมูล และการตอบสนองความพึงพอใจและไม่พอใจของ

ลูกค้าโดยมีผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาการติดตาม สรุปผลที่ชัดเจน เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจและไม่พอใจของ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือที่จะก าหนดแนวทางการปรับปรุง/แก้ไขการท างานให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ตรงประเด็น 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
องค์กรมีการทบทวนวิธีการหาข้อมูลและการตอบสนองความพึงพอใจและไม่พอใจของลูกค้าให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ทางธุรกิจ และมีการปรับปรงุวิธีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้า
ที่สูงข้ึน 
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หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 5 องค์กรมีการสร้างภาพลักษณ์และตราสินค้า
ของตนเอง เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันและย่ังยืนทาง
การตลาด 

 
20 คะแนน 

 

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

มีการก าหนดแนวทางการสร้าง
ภาพลักษณ์และตราสินค้าของ
ตนเองอย่างชัดเจน 

มีการด าเนินการสร้าง
ภาพลักษณ์และมีตราสินค้าเป็น
ของตนเอง 

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
ด าเนินการสร้างภาพลักษณ์และ
ตราสินค้าอย่างเป็นระบบ 

มีการทบทวนและปรับปรุงการ
ด าเนินการสร้างภาพลักษณ์และ
ตราสินค้าอย่างต่อเน่ือง 

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรมีการใช้ข้อมูลที่ส าคัญ และให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและจัดท าตราสินค้าของตนเอง เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันและย่ังยืนทางการตลาด 
โดยมีกรอบระยะเวลาด าเนินงานและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการสื่อสารถึงแนวทาง และวิธีการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด เพ่ือสร้างภาพลักษณ์

ที่ดีขององค์กร รวมถึงการมีการจัดท าตราสินค้าเป็นของตนเองตามแผนงานที่ก าหนด 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการตรวจสอบ ติดตามผลการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เช่น การสุ่มส ารวจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

เพ่ือให้ทราบถึงภาพลักษณ์องค์กรในมุมมองของลูกค้า เป็นต้น และสรุปผลการจัดท าตราสินค้าโดยเทียบกับแผนงานที่
ก าหนด 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวนและปรับปรุงการด าเนินการสร้างภาพลักษณ์และตราสินค้าอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เหมาะสม

กับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรมีการวางแผนการด าเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม ไม่เบียดเบียนสังคม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคโดย

ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมพิจารณา น าข้อมูลต่างๆ เช่น ด้านการตลาด การร้องเรียนของผู้บริโภคมาพิจารณา 
ก าหนดช่วงเวลา ข้ันตอนและผู้รับผิดชอบในการด าเนินการที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรได้น าข้ันตอนที่ได้ก าหนดไว้มาด าเนินการโดยพนักงาน ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละแผนกได้ด าเนินการ                   

ตามข้ันตอนที่ได้ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการติดตามผลของการด าเนินการ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น  การร้องเรียนของผู้บริโภค               

การฟ้องร้องเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการพิจารณาทบทวนข้ันตอนการด าเนินการว่ายังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และทันกับ             

ความต้องการทางธุรกิจ มีการปรับปรุงข้ันตอนการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
 

หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 6 องค์กรด าเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม                
ไม่เบียดเบียนสังคม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค/ผู้ใช้บรกิาร 
รวมถึงไม่ลอกเลียนตรา/แบบสินค้าของผู้อื่น  

 
20 คะแนน 

 

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

องค์กรมีการก าหนดนโยบาย / 
ให้ความส าคัญในการด าเนิน
ธุรกิจที่ยุติธรรม ไม่เบียดเบียน
สังคม ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภค/ ผู้ใช้ บริการ รวมถึงไม่
ลอกเลียนตรา/แบบสินค้าของ
ผู้อื่น 

มีการสื่อสารนโยบาย/
ด าเนินการในเรื่องที่องค์กรให้
ความส าคัญในการด าเนิน
ธุรกิจที่ยุติธรรม ไม่เบียดเบียน
สังคม ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภค/ ผู้ใช้ บริการ รวมถึง
ไม่ลอกเลียนตรา/แบบสินค้า
ของผู้อื่น 

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
ด าเนินการในเรื่องที่องค์กรให้
ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจที่
ยุติธรรม ไมเ่บียด เบียนสังคม 
ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค/ 
ผู้ใช้บริการ รวมถึงไม่ลอกเลียน
ตรา/ แบบสินค้าของผู้อื่น 

มีการทบทวนและปรับปรุง
ด าเนินการในเรื่องที่องค์กรให้
ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจที่
ยุติธรรม ไม่เบียด เบียนสังคม  
ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค/
ผู้ใช้บริการ รวมถึงไม่ลอกเลียน
ตรา/แบบสินค้าของผู้อื่น 
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ คร้ังที่ 13 

หมวดที่ 4 การวัด  วิเคราะห์  และจัดการความรู้ 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ได้คะแนน  
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หมวดที่ 4 การวัด วเิคราะห์  และจัดการความรู้ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 1 องค์กรก าหนดการวัดผลและการน าข้อมูล
การด าเนินงานที่ส าคัญมาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทางในการ
แก้ไข/ปรับปรุง โดยตรวจสอบ ติดตาม และทบทวนแนวทาง                
การแก้ไข/ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

 
 

20 คะแนน 

 

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

มีแนวทางในการวัดผล และ
การวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดผล
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  

มีการวิเคราะห์ข้อมูลการวัดผล 
การด าเนินงาน และน าผล
วิเคราะห์ไปจัดท าแผน การ
แก้ไข/ปรับปรุง และน าไปปฏิบัติ
ได้อย่างครอบคลุม 

มีการตรวจสอบ ติดตามการน า
แผนการแก้ไข/ปรับปรุงไป
ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 

มีการทบทวนและปรับปรุง 
แผนการแก้ไข/ปรับปรุง และ
การน าไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน 
  องค์กรได้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทาง/วิธีการวัดผล/การวิเคราะห์ตัวชี้ วัดผล                 

การด าเนินงานที่ส าคัญที่ได้จัดเก็บ เช่น การแปลงข้อมูลดิบให้เป็นสารสนเทศ ที่เข้าใจง่าย ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกราฟ 
ตาราง และได้ก าหนดระยะเวลา และผู้ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน   

 การน าไปปฏิบัติ 
  ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการวัดผล วิเคราะห์ตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญของบริษัทได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม

ทุกกระบวนการที่ส าคัญ และยังได้น าผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดไปจัดท าแผนการแก้ไข/ปรับปรุง  และน าไปปฏิบัติได้
อย่างครอบคลุม 

 การติดตามผล 
  องค์กรตรวจสอบ ติดตามผลการวัดผล การวิเคราะห์ตัวชี้วัดผลการด าเนินการ ที่ส าคัญ และการปฏิบัติตาม

แผนการแก้ไข/ปรับปรุง เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์ให้เหมาะสม และติดตามผลของปฏิบัติตามแผนการ
แก้ไข/ปรับปรุงของตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรทบทวนวิธีการวัดผล การวิเคราะห์ ตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ เพ่ือให้ได้วิธีการวิเคราะห์                          

ที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดที่ส าคัญ รวมถึงมีการทบทวนแผนด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงเพ่ือให้ตัวชี้วัดผลการด าเนินการ
สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดครอบคลุมทุกกระบวนการที่ส าคัญ 
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หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์  และจัดการความรู้ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 2 องค์กรมีการจัดการข้อมูลด้าน 
งบการเงิน ท่ีถูกต้องตามหลักการทางบัญชี โดยมีการตรวจสอบ 
ติดตาม และทบทวนข้อมูล เพ่ือใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร               
ในการด าเนินธุรกิจ  

 
 

20 คะแนน 

 

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

มีแนวทางในการจัดท าข้อมูล
ด้านงบการเงินที่ถูกต้องตาม
หลักการทางบัญช ี

มีการจัดท าข้อมูลด้าน 
งบการเงินที่ถูกต้องตาม
หลักการทางบัญช ี

มีการตรวจสอบ ติดตาม และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้าน 
งบการเงินที่ถูกต้องตาม
หลักการทางบัญชี อย่างเป็น
ระบบ  

มีการทบทวนและปรับปรุงการ
จัดท าข้อมูลด้าน 
งบการเงินที่ถูกต้องตาม
หลักการทางบัญชี และผล 
การวิเคราะห์อย่างต่อเน่ือง  

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรมีการก าหนดแนวทางและวิธีการในการจัดท าข้อมูลด้านงบการเงิน ที่ถูกต้องตามหลักการทางบัญชี    

โดยมีการก าหนดผู้ที่รับผิดชอบด าเนินการ รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลและรายงานอย่างชัดเจน       

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการสื่อสารถึงแนวทางและวิธีการในการจัดท าข้อมูลด้านงบการเงิน ที่ถูกต้องตามหลักการทางบัญชี 

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและสามารถจัดท าข้อมูลด้านการเงินการบัญชี ได้อย่างถูกต้อง 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการตรวจสอบ และติดตามผลในการจัดท าข้อมูลด้านงบการเงิน เช่น ความถูกต้อง ความรวดเร็ว และ

ปัญหาในการจัดท า เป็นต้น รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลด้านการเงินการบัญชีที่ได้จัดเก็บ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ
ของผู้บริหารในการด าเนินธุรกิจ  

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวนและปรับปรุงการจัดท าข้อมูลด้านงบการเงิน รวมถึงวิธีวิเคราะห์ผล เพ่ือให้มีความถูกต้อง 

รวดเร็ว และมีความน่าเชื่อถือเพ่ือให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจด าเนินธุรกิจ 
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หมวดที่ 4 การวัด วเิคราะห์  และจัดการความรู้ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 3 องค์กรมีระบบในการบริหารข้อมลูให้
ทันสมัย พร้อมใช้งาน ความปลอดภัย และมีการสื่อสารข้อมูลที่
ส าคัญในการท างานให้กับพนักงาน 

 
20 คะแนน 

 

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

มีการก าหนดวิธีการ ในการท า
ให้ข้อมูลทันสมัย  พร้อมใช้งาน 
และวิธีสื่อสารให้กับพนักงานที่
เก่ียวข้องรับทราบ 

มีการด าเนินการในการ        
ท าให้ข้อมูลทันสมัยพร้อมใช้งาน 
และสื่อสารให้กับพนักงานที่
เก่ียวข้องรับทราบ 

มีการตรวจสอบ ติดตามการท า
ให้ข้อมูลทันสมัย พร้อมใช้งาน 
และสื่อสารให้พนักงานที่
เก่ียวข้องรับทราบอย่างเป็น
ระบบ 

มีการทบทวน/ปรับปรุง                
การท าให้ข้อมูลทันสมัย พร้อม
ใช้งาน และสื่อสารให้พนักงาน
ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่าง
ต่อเน่ือง 

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการ ในการท าให้ข้อมูลทันสมัย เช่น มีการ Update ของ

ข้อมูลที่ส าคัญอย่างสม่ าเสมอ หรือมีการสรุปข้อมูลให้ง่ายต่อการน าไปใช้งาน และมีแผนงานสื่อสารให้กับพนักงาน                
ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างชัดเจน   

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรด าเนินการในการท าให้ข้อมูลทันสมัยและพร้อมใช้งานได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นและทุกพ้ืนที่ และ

มีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านสื่อที่เหมาะสม เช่น การประชุมชี้แจงตามวาระ Morning Talk บอร์ด
ข่าวสาร และระบบ Intranet  เป็นต้น  

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการตรวจสอบ ติดตามการท าให้ข้อมูลทันสมัย และพร้อมใช้งานเพ่ือให้ข้อมูล/สารสนเทศสะท้อน

สถานการณ์จริงที่เกิดข้ึน รวมถึงติดตามผลการรับรู้ข้อมูลที่ส าคัญของพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการปรับปรุง                  
การสื่อสารขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  มีการทบทวน/ปรับปรุงวิธีการท าให้ข้อมูลทันสมัย และพร้อมใช้งานอยู่อย่างต่อเน่ือง  เช่น ปรับปรุงวิธีการ

จัดเก็บและ Update ข้อมูล ปรับปรุงระบบป้องกันความเสียหายของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพ่ือให้ระบบพร้อมใช้
งาน ทบทวนว่าข้อมูลที่จัดเก็บเพียงพอหรือไม่มีข้อมูลใดต้องจัดเก็บเพ่ิมเติม เป็นต้น รวมถึงปรับปรุงวิธีการสื่อสาร
ข่าวสาร ข้อมูลที่ส าคัญขององค์กรให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้อย่างต่อเน่ือง 
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หมวดที่ 4 การวัด วเิคราะห์  และจัดการความรู้ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 4  องค์กรมรีะบบการจัดเก็บความรูท้ี่ส าคัญ
และจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ 

 
20 คะแนน 

 

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

มีการก าหนดแนวทางในการ
จัดเก็บความรู้ที่ส าคัญอย่าง
ชัดเจน 

มีการด าเนินการจัดเก็บความรู้ที่
ส าคัญอย่างครอบคลุม 

มีการตรวจสอบ ติดตาม การ
จัดเก็บความรู้ที่ส าคัญอย่างเป็น
ระบบ 

มีการทบทวนและปรับปรุงการ
จัดเก็บความรู้ที่ส าคัญอย่าง
ต่อเน่ือง รวมถึงความรู้ที่
สามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรม 

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน 
  องค์กรมีการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการจัดเก็บความรู้ที่ส าคัญที่เหมาะสม

กับองค์กร เช่น การระบุองค์ความรู้ที่ส าคัญขององค์กร วิธีการจัดเก็บความรู้ และมีการก าหนดเป็นแผนงานที่มี
ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาด าเนินงานที่ชัดเจน เป็นต้น 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการจัดเก็บความรู้ที่ส าคัญตามแผนงานที่ก าหนดได้อย่างครอบคลุม และต่อเน่ือง 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการตรวจสอบ ติดตามการจัดเก็บความรู้ที่ส าคัญ เพ่ือดูถึงความถูกต้อง และครบถ้วนขององค์ความรู้    

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวน ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บความรู้ที่ส าคัญอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้พนักงานที่เกี่ยวข้องมี                  

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานสอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความรู้ที่สามารถ              
ต่อยอดเป็นนวัตกรรม 
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หมวดที่ 4 การวัด วเิคราะห์  และจัดการความรู้ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 
ประเด็นพิจารณาที่ 5  องค์กรมีระบบการแลกเปลี่ยนความรู้ที่
ส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ ทั้งหน่วยงานภายใน และ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ที่จะมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ใน
อนาคต 

 
20 คะแนน 

 

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

มีการก าหนดแนวทางในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ที่ส าคัญอย่าง
ชัดเจน 

มีการด าเนินการแลกเปลี่ยน
ความรู้ที่ส าคัญอย่างครอบคลุม 

มีการตรวจสอบ ติดตาม การ
แลกเปลี่ยนความรู้ที่ส าคัญอย่าง
เป็นระบบ 

มีการทบทวนและปรับปรุงการ
แลกเปลี่ยนความรู้ที่ส าคัญ
อย่างต่อเน่ืองรวมถึงการ
เผยแพร่ความรู้ให้กับสังคม 

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน 
  องค์กรมีการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ส าคัญที่
เหมาะสมกับองค์กร เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างพนักงานในองค์กร และมีการก าหนดเป็นแผนงานที่มีผู้รับผิดชอบ 
และระยะเวลาด าเนินงานที่ชัดเจน เป็นต้น 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ส าคัญตามแผนงานที่ก าหนดได้อย่างครอบคลุม และต่อเน่ือง 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการตรวจสอบ ติดตามการแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิผลของการแลกเปลี่ยนความรู้ที่

ส าคัญ 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวน ปรับปรุงวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ส าคัญอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง          

มีองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานสอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงองค์กรได้มีการ
เผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ คร้ังที่ 13 

หมวดที่ 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

คะแนนเต็ม 140 คะแนน 

ได้คะแนน  
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หมวดที่ 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 1  องค์กรมีการก าหนดโครงสร้างองค์กร  และ 
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งสามารถสนับสนุน                
การด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
20 คะแนน 

 

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

มีรูปแบบการก าหนดโครงสร้าง
องค์กร และบทบาทหน้าท่ี
รับผิดชอบรวมถึงการวางแผน
ก าลังคนที่ชัดเจน 

มีโครงสร้างองค์กร และอัตรา
ก าลังคนตามบทบาทหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

มีการตรวจสอบ ติดตาม
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
รับผิดชอบและอัตราก าลังที่
เหมาะสม 

มีการทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร บทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบและ
อัตราก าลังให้ตรงตาม
สภาพการณ์ทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป   

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน 
  ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงสร้างองค์กร และบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบ 

โดยมีการน าข้อมูลที่ส าคัญทั้งจากภายนอก และภายในองค์กรมาประกอบการพิจารณา มีการก าหนดช่วงเวลา และ
มีผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ 

 การน าไปปฏิบัติ 
  มีการประกาศใช้ผังโครงสร้างองค์กร ก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละต าแหน่งงาน

ในแต่ละแผนก มีการสื่อสารให้กับพนักงานในแต่ละต าแหน่งงานเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ตามบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนเอง 

 การติดตามผล 
  มีการติดตามความเหมาะสมของการประสานงาน การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานตามผังโครงสร้าง

องค์กรที่ก าหนดไว้ มีการติดตามผลของการปฏิบัติงานของพนักงาน  แต่ละต าแหน่งงานว่าด าเนินการได้ตาม
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบที่ได้ก าหนดไว้ 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  มีการทบทวนโครงสร้างองค์กร และบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบว่า ยังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์

และทิศทางของธุรกิจ มีการปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบให้เหมาะสม 
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หมวดที่ 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 2 องค์กรมีการสรรหาบุคลากร ที่ตรงกับ         
ความต้องการของธุรกิจ 

 
20 คะแนน 

 

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

มีแผนในการสรรหาบุคลากรให้
ตรงกับความต้องการของธุรกิจ  

 

มีการสรรหาบุคลากรได้ตรงกับ
บทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบ 

มีการตรวจสอบ ติดตามการ 
สรรหาบคุลากรอย่างเป็นระบบ 

มีการทบทวนและปรับปรุง 
วิธีการในการสรรหาบุคลากร
ให้ตรงกับความต้องการของ
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน 
หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสรรหาบุคลากร น าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติของ

พนักงานที่ก าหนดไว้มาพิจารณา ก าหนดระยะเวลาในการสรรหาบุคลากร มีการก าหนดข้ันตอนและผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินการสรรหาที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  มีการสรรหาบุคลากรตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ในทุกๆ แผนก หัวหน้างานหรือผู้ที่เก่ียวข้องของแต่ละแผนก

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสรรหาบุคลากรทุกครั้ง 

 การติดตามผล 
  มีการติดตามผลของการสรรหาบุคลากร โดยพิจารณาผลการท างานของบุคลากรที่สรรหามาได้เทียบกับ

เป้าหมายที่ต้องการ โดยใช้ข้อมูลต่างๆ มาประกอบการพิจารณา ก าหนดช่วงเวลาในการติดตามและผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน 

 การทบทวน การปรับปรุง  
  มีการทบทวนวิธีการสรรหาบุคลากรว่า ยังคงมีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ทิศทางของธุรกิจ มีการ

ปรับปรุงวิธีการสรรหาบุคลากรเพ่ือให้การสรรหาบุคลากรมีประสิทธิภาพ และได้บุคลากรที่ตรงกับความต้องการ
มากย่ิงข้ึน 
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หมวดที่ 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 3  องค์กรมรีะบบการฝึกอบรมและพัฒนา
พนักงาน ท่ีสอดคล้องกับกระบวนการท างาน  

 
20 คะแนน 

 

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

มีระบบในการฝึกอบรมและ
พัฒนาพนักงาน ที่สอดคล้องกับ
กระบวนการท างาน  

มีการด าเนินการฝึกอบรมและ
พัฒนาทักษะพนักงานตาม
แผนการฝึกอบรมและพัฒนา 

มีการตรวจสอบ ติดตาม 
แผนการฝึกอบรมและพัฒนา 

มีการทบทวนและปรับปรุง
วิธีการในการท าแผนและ
วิธีการด าเนินการฝึกอบรม
พัฒนา  

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน 
  องค์กรให้หัวหน้างานแต่ละแผนกเข้ามามีส่วนร่วม น าข้อมูลต่างๆ มาเป็นปัจจัยในการวางแผนการฝึกอบรม 

มีการก าหนดแผนการฝึกอบรม ข้ันตอนและวิธีการอบรม มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการดูแลระบบการฝึกอบรมของ
องค์กร  

 การน าไปปฏิบัติ 
  หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบระบบการฝึกอบรมได้ปฏิบัติตามข้ันตอนของการฝึกอบรมที่ได้ก าหนดไว้                 

มีการอบรมให้กับพนักงานในแต่ละแผนกอย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
ต าแหน่ง 

 การติดตามผล 
  มีการติดตามประสิทธิผลของการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ให้กับพนักงานโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมกับหัวข้อ   

ของการอบรม ใช้ข้อมูลต่างๆ มาพิจารณาในการติดตามผลการฝึกอบรม เช่น ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 
อัตราของเสีย เป็นต้น 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  มีการทบทวนระบบการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม หัวข้อการฝึกอบรม ระบบการติดตามผลการอบรม                    

ว่ายังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และทิศทางของธุรกิจ และมีการปรับปรุงระบบการอบรมให้ดีข้ึนและ
ก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติที่ชัดเจน 
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หมวดที่ 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 4  องค์กรมรีะบบการพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

 
20 คะแนน 

 

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

มีแนวทางในการพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 

มีการด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
ประเมินผล 

มีการทบทวนและปรับปรุงการ 
วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน 
  องค์กรให้หัวหน้างานเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาโดยน าข้อมูลผลการปฏิบัติงานของพนักงานมา

พิจารณา ก าหนดช่วงเวลาในการประเมินผลที่ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบในการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน                
ที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดไว้กับพนักงานในแต่ละแผนก ตามช่วงเวลา  

ที่ได้ก าหนดไว้ และผู้ประเมินสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการติดตามผลการใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละแผนกโดยพิจารณาจากข้อมูล

ต่างๆ ประกอบ เช่น ความพึงพอใจของพนักงาน ประสิทธิภาพการท างาน  อัตราของเสีย เป็นต้น 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการประเมิน ความถ่ีในการประเมินว่ามี

ความเหมาะสมกับพนักงาน มีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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หมวดที่ 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 5 องค์กรมีการพิจารณาผลตอบแทน และ             
จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน 

 
20 คะแนน 

 

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

มีการก าหนดแนวทางในการ
พิจารณาผลตอบแทนและจัด
สวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่
พนักงาน 

มีการด าเนินการตามแนวทางใน
การพิจารณาผลตอบแทนและ
จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่
พนักงาน 

มีการตรวจสอบ ติดตามผลของ
การจ่ายค่าตอบแทนและการ 
จัดสวัสดิการพนักงาน 

มีการทบทวนและปรับปรุงการ
พิจารณาผลตอบแทนและ                    
จัดสวัสดิการให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ทางธุรกิจ 

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน 
  องค์กรน าความคิดเห็นของพนักงาน หัวหน้างาน เข้ามาใช้ในการพิจารณาผลตอบแทนและสวัสดิการ           

น าข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรเข้ามาพิจารณา ก าหนดช่วงเวลาในการพิจารณา  และมีผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการให้ผลตอบแทนและจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานตามที่ได้ก าหนดไว้โดยจัดให้แก่พนักงาน                    

ทุกระดับในองค์กร ตามกรอบระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้ันตอนและเกณฑ์ต่างๆ                
อย่างครบถ้วน 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการติดตามผลการให้ผลตอบแทนและจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานในแต่ละแผนก โดยพิจารณาจาก

ข้อมูลต่างๆ ประกอบ เช่น ความพึงพอใจของพนักงาน ประสิทธิภาพการท างาน อัตราของเสีย เป็นต้น 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวนระบบการให้ผลตอบแทน และจัดสวัสดิการแก่พนักงาน ข้ันตอนการประเมิน ความถ่ี 

ในการประเมิน ว่ามีความเหมาะสมกับพนักงาน และมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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หมวดที่ 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 6 การใหค้วามส าคัญแก่พนักงานในการ                 
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการปรับปรุง                
การด าเนินการขององค์กร 

 
20 คะแนน 

 

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

มีการก าหนดประเด็นส าคัญที่
เก่ียวข้องกับการให้ความส าคัญ 
และการเปิดโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นของพนักงานและมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ด าเนินการขององค์กร  

มีการด าเนินการในประเด็น
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการให้
ความส าคัญ และการเปิดโอกาส
ในการแสดงความคิดเห็นของ
พนักงานและมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการด าเนินการของ
องค์กร 

มีการตรวจสอบ ติดตามใน
ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้ความส าคัญ และการเปิด
โอกาสในการแสดงความคิดเห็น
ของพนักงานและมีส่วนร่วมใน
การปรับปรงุการด าเนินการของ
องค์กร 

มีการทบทวนและปรับปรุง 
ในประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการให้ความส าคัญและ
การเปิดโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นของพนักงาน 
และมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการด าเนินการของ
องค์กร 

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรมีการวางแผนด าเนินการในประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญและการเปิดโอกาสในการ

แสดงความคิดเห็นของพนักงาน โดยให้หัวหน้างาน พนักงานหรือตัวแทนของแต่ละแผนกเข้ามามีส่วนร่วม น าข้อมูล
ต่างๆ มาพิจารณา เช่น ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงของพนักงาน เป็นต้น มีการก าหนดช่วงเวลา ข้ันตอน
ด าเนินการและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการน าข้ันตอนที่ได้ก าหนดไว้เกี่ยวกับการให้ความส าคัญ  และการเปิดโอกาสในการแสดง               

ความคิดเห็นของพนักงานและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการขององค์กรไปด าเนินการ โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และพนักงานของแต่ละแผนกมีส่วนร่วม และสามารถปฏิบัติได้ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการติดตามผลของการด าเนินการ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่นข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง

ของพนักงาน เป็นต้น 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการพิจารณาทบทวนข้ันตอนการให้ความส าคัญ และการเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นของ

พนักงาน ว่ายังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และทันกับความต้องการทางธุรกิจ มีการปรับปรุงข้ันตอนการ
ด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 
 
 

  



 

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ที่ 13                                                                   60 

หมวดที่ 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 7 องค์กรมีการส่งเสริมและการจ้างงาน หรือ
ให้โอกาสส าหรบัผู้ที่ด้อยโอกาสหรือคนทุพพลภาพ ท างานในองค์กร 

 
20 คะแนน 

 

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

มีการก าหนดประเด็นส าคัญที่
เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและ
การจ้างงาน หรือใหโ้อกาส
ส าหรับผู้ที่ด้อยโอกาสหรือคน
ทุพพลภาพ ในการท างาน 

มีการด าเนินการในประเด็น
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
และการจ้างงานส าหรับผู้ที่ด้อย
โอกาสหรือคนทุพพลภาพ 
ท างานในองค์กร 

มีการตรวจสอบ ติดตามใน
ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริม และการจ้างงาน
ส าหรับผู้ที่ด้อยโอกาสหรือ               
คนทุพพลภาพ ท างานในองค์กร 

มีการทบทวนและปรับปรุง
ในประเด็นส าคัญที่
เก่ียวข้องกับการส่งเสริม
และการจ้างงานส าหรับ               
ผู้ที่ด้อยโอกาสหรือ                   
คนทุพพลภาพท างานใน
องค์กร 

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรมีการวางแผนด าเนินการในประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและการจ้างงาน หรือใหโ้อกาส

ส าหรับผู้ที่ด้อยโอกาสหรือคนทุพพลภาพ โดยให้หัวหน้างาน พนักงานหรือตัวแทนของแต่ละแผนกเข้ามามีส่วนร่วม 
น าข้อมูลต่างๆ มาพิจารณา เช่น สัดส่วนของผู้ที่ด้อยโอกาสหรือคนทุพพลภาพ มีการก าหนดข้ันตอนด าเนินการและ
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการน าข้ันตอนที่ได้ก าหนดไว้เกี่ยวกับการส่งเสริม และการจ้างงาน หรือให้โอกาสส าหรับผู้ที่                

ด้อยโอกาสหรือคนทุพพลภาพ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและสามารถปฏิบัติได้ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการติดตามผลของการด าเนินการ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น สัดส่วนของผู้ที่ด้อยโอกาสหรือ

คนทุพพลภาพ เป็นต้น 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการพิจารณาทบทวนข้ันตอนการส่งเสริมการจ้างงาน  หรือให้โอกาสส าหรับผู้ที่ ด้อยโอกาส                    

หรือคนทุพพลภาพ ว่ายังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และทันกับความต้องการทางธุรกิจ  มีการปรับปรุง
ข้ันตอนการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ คร้ังที่ 13 

หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ 

คะแนนเต็ม 160 คะแนน 

ได้คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ที่ 13                                                                   62 

หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 1 มีการประสานงานและรับข้อมูลจาก               
ฝ่ายการตลาด เพ่ือใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการ และ
กระบวนการผลิต/การบริการ 

 
20 คะแนน 

 

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

มีแนวทางในการประสานงาน
และรับข้อมูลจากฝ่ายการตลาด
เพ่ือใช้ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์/บริการ และ
กระบวนการผลิต/การบริการที่
ชัดเจน 

มีการด าเนินการตามแนวทางใน
การประสานงานและรับข้อมูล
จากฝ่ายการตลาดเพ่ือใช้ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการ 
และกระบวนการผลิต/การ
บริการ 

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
ประสานงานและรับข้อมูลจาก
ฝ่ายการตลาดเพ่ือใช้ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการ 
และกระบวนการผลิต/การ
บริการ 

มีการทบทวนและปรับปรุงการ
ประสานงานและรับข้อมูลจาก
ฝ่ายการตลาดเพ่ือใช้ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการ 
และกระบวนการผลิต/การ
บริการ    

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรมีผู้ที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายการตลาดเพ่ือน าข้อมูลความต้องการของลูกค้าใน

ด้านต่างๆ มาด าเนินการ มีการก าหนดช่วงเวลาที่จะด าเนินการ มีการก าหนดข้ันตอนต่างๆ ในการด าเนินการที่
ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการน าข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายการตลาดมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการ และกระบวนการ

ผลิต มีการด าเนินการตามข้ันตอนที่ได้ก าหนดไว้ และน ามาใช้กับทุกผลิตภัณฑ์ สายการผลิตขององค์กร 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการติดตามผลของการประสานงานและรับข้อมูลจากฝ่ายการตลาดเพ่ือใช้ในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการผลิต/บริการ โดยมีการพิจารณาข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น รูปแบบของผลิตภัณฑ์/
บริการ กระบวนการผลิต/บริการ เป็นต้น  

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวนวิธีการประสานกับฝ่ายการตลาด ข้ันตอน ระยะเวลา ว่ายังคงมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์และทิศทางของธุรกิจ และมีการปรับปรุงข้ันตอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
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หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 2 องค์กรมีระบบการวางแผนและควบคุม              
การผลิต/การบริการ 

 
20 คะแนน 

 

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

มีระบบการวางแผนและควบคุม
การผลิต/การบริการ  

มีการปฏิบัติตามแผนการผลิต
และวิธีการควบคุมการผลิต/
การบริการ 

มีการตรวจสอบ ติดตาม การ
ปฏิบัติตามแผนการผลิตและ
วิธีการควบคุมการ               
ผลิต/การบริการ 

มีการทบทวนและปรับปรุง
วิธีการวางแผนและควบคุมการ
ผลิต/การบริการ  

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรให้ผู้เก่ียวข้อง เช่น ฝ่ายผลิต วิศวกรรม เข้ามามีส่วนร่วมโดยพิจารณาข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลการผลิต 

ประสิทธิภาพ ก าหนดช่วงเวลาในการวางแผน มีข้ันตอนในการด าเนินการและผู้รับผิดชอบในการด าเนินการที่
ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการน าข้ันตอนที่ได้ก าหนดไว้มาใช้ในการวางแผนและควบคุมการผลิต/บริการกับทุกสินค้า/บริการ 

ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้ันตอนที่ได้ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการติดตามผลการวางแผนและควบคุมการผลิต/บริการตามข้ันตอนที่ได้ก าหนดไว้ โดยพิจารณา

จากข้อมูลต่างๆ เช่น การด าเนินการผลิต/บริการได้ตามแผน การส่งมอบสินค้าตรงเวลา ปัญหาในการผลิต/บริการ 
เป็นต้น 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวนความเหมาะสมของข้ันตอนการวางแผนและควบคุมการผลิต/บริการว่ายังคงมีความ

เหมาะสมกับสถานการณ์ และมีการปรับปรุงข้ันตอนการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 3 องค์กรมีข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
กระบวนการผลิต/บริการหลักที่ชัดเจน 

 
20 คะแนน 

 

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

มีข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
กระบวนการผลิต/บริการหลักที่
ชัดเจน 

มีการปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานของกระบวนการ
ผลิต/บริการหลัก 

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
ปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานของกระบวนการ
ผลิต/บริการหลัก 

มีการทบทวนและปรับปรุง
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
กระบวนการผลิต/บริการหลัก 
ที่ชัดเจน  

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรมีการด าเนินการโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น ฝ่ายผลิต ควบคุมคุณภาพ วิศวกรรม เข้ามามีส่วนร่วม มีการ

ใช้ข้อมูลคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ มาพิจารณา ก าหนดช่วงเวลา วิธีการและผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการน าวิธีการที่ได้ก าหนดไว้มาด าเนินการจัดท าข้ันตอนการปฏิบัติงาน โดยจัดท ากับทุกสินค้า/

บริการ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการติดตามตรวจสอบข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ได้จัดท าและน าไปใช้ในกระบวนการผลิต/บริการ 

โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น ของเสียที่เกิดข้ึน รอบเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงาน การสอบถามจาก
พนักงาน เป็นต้น 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวนวิธีการจัดท าข้ันตอนการปฏิบัติงานว่า ยังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และ

ทิศทางของธุรกิจ มีการปรับปรุงวิธีการจัดท าให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 4 องค์กรมีการปรับปรงุกระบวนการผลิต/ 
การบริการอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการคิดค้น และการปรับปรุง
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

 
20 คะแนน 

 

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

มีแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการผลิต/การบริการ  

มีการปฏิบัติการปรับปรุง
กระบวนการผลิต/การบริการ  

มีการตรวจสอบ ติดตาม การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต/การ
บริการ 

มีการทบทวนและปรับปรุง
แนวทางการปรับปรุง
กระบวนการผลิต/การบริการ 

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรมีการด าเนินการโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามามีส่วนร่วมวางแผน เช่น ฝ่ายผลิต ควบคุมคุณภาพ 

วิศวกรรม โดยน าข้อมูลการผลิต ของเสีย รอบเวลาและอื่นๆ มาพิจารณา ก าหนดช่วงเวลา ข้ันตอนและผู้รับผิดชอบ
ในการด าเนินการที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรน าข้ันตอนที่ได้ก าหนดไว้มาท าการปรับปรุงกระบวนการผลิต/บริการในกระบวนการท างานที่ส าคัญ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนตามข้ันตอนที่ได้ก าหนดไว้ 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการติดตามผลของการปรับปรุงกระบวนการที่เกิดข้ึน โดยมีการพิจารณาข้อมูลต่างๆ มาประกอบ 

เช่น การลดลงของอัตราของเสีย การเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการผลิต อัตราการคืนสินค้าท่ีลดลงจากลูกค้า เป็นต้น 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวนข้ันตอนการปรับปรุงกระบวนการผลิต/บริการ ว่ายังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์

และทิศทางของธุรกิจ มีการปรับปรุงข้ันตอนการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 5 องค์กรมีระบบการควบคุมคุณภาพ                  
ของผลิตภัณฑ์และบริการ    

 
20 คะแนน 

 

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

มีระบบการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

มีการด าเนินการตามระบบการ
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และบริการ 

มีการตรวจสอบ ติดตามระบบ
การควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

มีการทบทวนและปรับปรุง
ระบบการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรมีการวางแผนในการควบคุมคุณภาพโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง  เช่น ฝ่ายผลิตฝ่ายวิศวกรรม เข้ามามี                 

ส่วนร่วม มีการน าข้อมูลความต้องการ ข้อมูลผลิตภัณฑ์บริการมาพิจารณามีการก าหนดช่วงเวลา ข้ันตอนและ                
ผู้ที่รับผิดชอบ (เช่น แผนก QC) ที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรได้น าข้ันตอนการควบคุมคุณภาพที่ ได้ก าหนดไว้ไปใช้กับสินค้า/บริการทุกชนิดขององค์กร                      

ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบสามารถด าเนินการได้ตามข้ันตอนที่ได้ก าหนดไว้ 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการติดตามผลของระบบคุณภาพที่ได้ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น อัตราการคืน

สินค้า อัตราของเสียท่ีเกิดข้ึนในสายการผลิต อัตราการปฏิเสธล็อตการผลิตจากแผนก QC เป็นต้น 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการทบทวนระบบการควบคุมคุณภาพที่ได้ด าเนินอยู่ว่า ยังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และ

ทิศทางของธุรกิจ และมีการปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 6 องค์กรมีระบบในการดูแลรักษาสถานที่ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต/ให้บริการ  เพ่ือให้มีความพร้อม
ใช้งาน   

 
20 คะแนน 

 

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

มีระบบในการดูแลรักษาสถานที่ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ผลิต/ให้บริการ เพ่ือให้มีความ
พร้อมใช้งาน 

มีการด าเนินการดูแลรักษา
สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการผลิต/ให้บริการ   

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
ด าเนินการดูแลรักษาสถานที่ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ผลิต/ให้บริการ   

มีการทบทวนและปรับปรุงการ
ดูแลรักษาสถานที่ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต/
ให้บริการ   

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรมีการวางแผนด าเนินการโดยให้หัวหน้างาน พนักงานหรือตัวแทนของแต่ละแผนกเข้ามามีส่วนร่วม 

น าข้อมูลต่างๆ มาพิจารณา เช่น อัตราการเสียของเครื่องจักร การเกิดอุบัติเหตุ มีการก าหนดช่วงเวลา ข้ันตอน
ด าเนินการและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการน าข้ันตอนที่ได้ก าหนดไว้ไปด าเนินการดูแลรักษาสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต/

ให้บริการ เพ่ือให้มีความพร้อมใช้งาน โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง และพนักงานของแต่ละแผนกมีส่วนร่วมและสามารถปฏิบัติ
ได้ตามท่ีได้ก าหนดไว้  

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการติดตามผลของการด าเนินการ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น อัตราการเสียของเครื่องจักร 

การเกิดอุบัติเหตุ การสอบถามพนักงานถึงความสะดวกในการท างาน สถานที่ท างาน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ  

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการพิจารณาทบทวนข้ันตอนการดูแลรักษาสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต/ให้บริการ 

ว่ายังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และทันกับความต้องการทางธุรกิจ และมีการปรับปรุงข้ันตอนการ
ด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 7 องค์กรมีวิธีการเพ่ือให้มั่นใจว่ามีระบบงาน 
และสถานที่ท างานที่มีการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลต่อ
กระบวนการผลิต/บริการ 

 
20 คะแนน 

 

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

มีการก าหนดแนวทางเพ่ือให้
ระบบงาน และสถานที่ท างานที่
มีการเตรียมพร้อมต่อภาวะ
ฉุกเฉินที่ส่งผลต่อกระบวนการ
ผลิต/บริการ 

มีการด าเนินการตามแนวทาง
เพ่ือให้ระบบงาน และสถานที่
ท างานที่มีการเตรียมพร้อมต่อ
ภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลต่อ
กระบวนการผลิต/บริการ 

มีการตรวจสอบ ติดตาม 
แนวทางเพ่ือให้ระบบงาน และ
สถานที่ท างานที่มีการ
เตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินที่
ส่งผลต่อกระบวนการผลิต/
บริการ 

มีการทบทวนและปรับปรุง
แนวทางเพ่ือให้ระบบงาน และ
สถานที่ท างานที่มีการ
เตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินที่
ส่งผลต่อกระบวนการผลิต/
บริการ 

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรมีการวางแผนด าเนินการโดยให้หัวหน้างาน พนักงานหรือตัวแทนของแต่ละแผนกเข้ามามีส่วนร่วม 

น าข้อมูลต่างๆ มาพิจารณา เช่น การซ้อมตามแผนฉุกเฉิน มีการก าหนดช่วงเวลา ข้ันตอนด าเนินการและ
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรมีการน าข้ันตอนที่ได้ก าหนดไว้ไปด าเนินการเตรียมพร้อมต่อภาวะ ฉุกเฉินที่ส่งผลต่อกระบวนการ

ผลิต/บริการโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง และพนักงานของแต่ละแผนกมีส่วนร่วมและสามารถปฏิบัติได้ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการติดตามผลของการด าเนินการ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น จ านวนการซ้อมตามแผน

ฉุกเฉิน การมีส่วนร่วมของพนักงานในการด าเนินการ 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการพิจารณาทบทวนข้ันตอนการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิต/บริการ 

ว่า ยังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และทันกับความต้องการทางธุรกิจ  และมีการปรับปรุงข้ันตอนการ
ด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 8 องค์กรมีการป้องกัน/ด าเนินการในเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อสังคม/ชุมชนรอบข้าง รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต/บริการที่สง่เสริมต่อการดูแลสิง่แวดล้อม  

 
20 คะแนน 

 

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

องค์กรมีแนวทางในการป้องกัน/
ด าเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อสังคม/ชุมชนรอบข้าง รวมถึง 
การปรับปรงุกระบวนการผลิต/
บริการที่ส่งเสริมต่อการดูแล
สิ่งแวดล้อม 

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

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
ป้องกัน/ด าเนินการในเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อสังคม/ชุมชนรอบ
ข้าง รวมถึงการปรับปรุง
กระบวนการผลิต/บริการที่
ส่งเสริมต่อการดูแลสิง่แวดล้อม 

มีการทบทวนและปรับปรุง
การป้องกัน/ด าเนินการใน
เรื่องทีม่ีผลกระทบต่อสังคม/
ชุมชนรอบข้าง รวมถึงการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต/
บริการที่ส่งเสริมต่อการดูแล
สิ่งแวดล้อม 

 
ค าอธิบาย 

 การเตรียมการ / วางแผน  
  องค์กรมีการวางแผนการด าเนินการป้องกัน/ด าเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสังคม/ชุมชนรอบข้าง 

รวมถึง การปรับปรุงกระบวนการผลิต/บริการ ที่ส่งเสริมต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม/บริการ โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้ามาร่วมพิจารณา น าข้อมูลต่างๆ เช่น การร้องเรียนของชุมชน การเสนอแนะของชุมชนมาพิจารณา ก าหนด
ช่วงเวลา ข้ันตอนและผู้รับผิดชอบในการด าเนินการที่ชัดเจน 

 การน าไปปฏิบัติ 
  องค์กรได้น าข้ันตอนที่ได้ก าหนดไว้มาด าเนินการ โดยพนักงาน ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละแผนกได้ด าเนินการ               

ตามข้ันตอนที่ได้ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน 

 การติดตามผล 
  องค์กรมีการติดตามผลของการด าเนินการ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น  การร้องเรียนของชุมชน               

การเสนอแนะของชุมชน เป็นต้น 

 การทบทวน / การปรับปรุง 
  องค์กรมีการพิจารณาทบทวนข้ันตอนการด าเนินการว่า ยังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และทันกับ

ความต้องการทางธุรกิจ มีการปรับปรุงข้ันตอนการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ คร้ังที่ 13 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ 

คะแนนเต็ม 240 คะแนน 

ได้คะแนน  
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 1. ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า หมายถึงผลการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดในเรื่องการยอมรับ ปฏิกริยา                
และพฤติกรรมของลูกค้า เช่น การรักษาลูกค้า ข้อร้องเรียน                
ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น 

40 คะแนน 

 

มีการจัดท าข้อมูลและ
เป้าหมาย   (1 - 10) 

ผลลัพธ์ที่ได้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
(11 - 20) 

ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่ตรงตาม
เป้าหมาย (21 - 30) 

ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตามเป้าหมาย 
(31 - 40) 

มีการจัดท าข้อมูลตัวชี้วัดและ
แสดงผลลัพธ์ของการด าเนินการ
ที่ดี มีการก าหนด  เป้าหมายที่
ชัดเจน 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (ต่ ากว่า 50% ของ
จ านวนตัวชี้วัด) 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (51 - 75% ของ
จ านวนตัวชี้วัด) 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (76 - 100% ของ
จ านวนตัวชี้วัด)  (มีการก าหนด
เป้าหมายที่สูงข้ึนทุกปี) 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 2  ด้านการตลาด หมายถึงผลการด าเนินการที่
เก่ียวข้องกับตัวชี้วัดในเรื่องการเติบโต ทางการตลาดเช่น ต าแหน่ง
ในตลาด ส่วนแบ่งการตลาด ยอดขายผลิตภัณฑ์/บริการ เป็นต้น 

40 คะแนน 
 

มีการจัดท าข้อมูลและ
เป้าหมาย   (1 - 10) 

ผลลัพธ์ที่ได้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
(11 - 20) 

ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่ตรงตาม
เป้าหมาย (21 - 30) 

ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตามเป้าหมาย 
(31 - 40) 

มีการจัดท าข้อมูลตัวชี้วัดและ
แสดงผลลัพธ์ของการด าเนินการ
ที่ดี มีการก าหนด เป้าหมายที่
ชัดเจน 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (ต่ ากว่า 50% ของ
จ านวนตัวชี้วัด) 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (51 - 75% ของ
จ านวนตัวชี้วัด) 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (76 - 100% ของ
จ านวนตัวชี้วัด)  (มีการก าหนด
เป้าหมายที่สูงข้ึนทุกปี) 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจาณาที่ 3  ด้านการเงิน หมายถึงผลการด าเนินการที่
เก่ียวข้องกับตัวชี้วัดในเรื่องต้นทุน รายรับ  การเติบโตของมูลค่า
สินทรัพย์ เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุน  ก าไรจากการด าเนินงาน 
วงจรเงินสด  เป็นต้น 

60 คะแนน 

 

มีการจัดท าข้อมูลและ
เป้าหมาย   (1 - 15) 

ผลลัพธ์ที่ได้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
(16 - 30) 

ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่ตรงตาม
เป้าหมาย (31 - 45) 

ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตามเป้าหมาย 
(46 - 60) 

มีการจัดท าข้อมูลตัวชี้วัดและ
แสดงผลลัพธ์ของการด าเนินการ
ที่ดี มีการก าหนด เป้าหมายที่
ชัดเจน 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (ต่ ากว่า 50% ของ
จ านวนตัวชี้วัด) 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (51 - 75% ของ
จ านวนตัวชี้วัด) 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (76 - 100% ของ
จ านวนตัวชี้วัด)  (มีการก าหนด
เป้าหมายที่สูงข้ึนทุกปี) 
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 4  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง
ผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากร เช่น อัตราการลาออก การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
ความผาสุกของพนักงาน ข้อร้องเรียนของพนักงาน เป็นต้น 

40 คะแนน 

 

มีการจัดท าข้อมูลและ
เป้าหมาย   (1 - 10) 

ผลลัพธ์ที่ได้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
(11 - 20) 

ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่ตรงตาม
เป้าหมาย (21 - 30) 

ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตามเป้าหมาย 
(31 - 40) 

มีการจัดท าข้อมูลตัวชี้วัดและ
แสดงผลลัพธ์ของการด าเนินการ
ที่ดี มีการก าหนดเป้าหมายที่
ชัดเจน 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (ต่ ากว่า 50% ของ
จ านวนตัวชี้วัด) 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (51 - 75% ของ
จ านวนตัวชี้วัด) 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (76 - 100% ของ
จ านวนตัวชี้วัด)  (มีการก าหนด
เป้าหมายที่สูงข้ึนทุกปี) 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 5  ด้านการจัดการกระบวนการ หมายถึง               
ผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ในเรื่องประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของกระบวนการ เช่น รอบเวลา/ความรวดเร็วในการ
ให้บริการ ผลิตภาพ การลดความสูญเสีย อัตราของเสีย เป็นต้น 

40 คะแนน 

 

มีการจัดท าข้อมูลและ
เป้าหมาย   (1 - 10) 

ผลลัพธ์ที่ได้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
(11 - 20) 

ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่ตรงตาม
เป้าหมาย (21 - 30) 

ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตามเป้าหมาย 
(31 - 40) 

มีการจัดท าข้อมูลตัวชี้วัดและ
แสดงผลลัพธ์ของการด าเนินการ
ที่ดี  มีการก าหนดเป้าหมายที่
ชัดเจน 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (ต่ ากว่า 50% ของ
จ านวนตัวชี้วัด) 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (51 - 75% ของ
จ านวนตัวชี้วัด) 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (76 - 100% ของ
จ านวนตัวชี้วัด)  (มีการก าหนด
เป้าหมายที่สูงข้ึนทุกปี) 

หมวดที่ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ คะแนนเต็ม ได้คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที่ 6.  ด้านการให้ความส าคัญกับชุมชนรอบข้าง 
หมายถึงผลการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับตัวชี้วัดในเรื่องชุมชนรอบ
ข้าง เช่น ความพึงพอใจของชุมชนรอบข้าง ข้อร้องเรียนจากชุมชน
รอบข้าง  เป็นต้น 

 

20 คะแนน 
 

มีการจัดท าข้อมูลและ
เป้าหมาย   (1 - 5) 

ผลลัพธ์ที่ได้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
(6 - 10) 

ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่ตรงตาม
เป้าหมาย (11 - 15) 

ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตามเป้าหมาย 
(16 - 20) 

มีการจัดท าข้อมูลตัวชี้วัดและ
แสดงผลลัพธ์ของการด าเนินการ
ที่ดี มีการก าหนดเป้าหมายที่
ชัดเจน 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (ต่ ากว่า 50% ของ
จ านวนตัวชี้วัด) 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (51 - 75% ของ
จ านวนตัวชี้วัด) 

ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (76 - 100% ของ
จ านวนตัวชี้วัด)  (มีการก าหนด
เป้าหมายที่สูงข้ึนทุกปี) 

 


