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คานา
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีวิสัยทัศน์ (Vision) พ.ศ. 2560-2565
"เป็นผู้ชี้นาในการขับ เคลื่อนและเพิ่ม ศัก ยภาพ MSME สู่ความมั่ง คั่ง อย่างยั่ง ยืน" และมีพันธกิจ (Mission)
“บูรณาการและผลักดันการส่งเสริม MSME ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ MSME สามารถเติบโต
และแข่งขันได้ในระดับสากล” ปัจจุบัน สสว. อยู่ในช่วงแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 3 ปี 2560- 2565 ที่ขอขยาย
ระยะเวลาของแผนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการส่งเสริม SME ตลอดจนสอดคล้อง
สอดคล้ อ งตามนโยบายรัฐ บาลที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กับ การพั ฒนาและขั บเคลื่ อ นประเทศด้ วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดัง นี้ 1) ยกระดับบูรณาการ MSME ของประเทศด้วย Big data 2)
พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน 3) สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่
สากล และ 4) เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง
โครงการประกวด SME National Awards ปีง บประมาณ 2564 สานักงานส่ง เสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดาเนินร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดย
มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสรรหา SME ที่มีความสามารถในการดาเนินการกิจการอย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 2) เพื่อสร้างต้นแบบให้เป็นแบบอย่างสาหรับผู้ประกอบการ
SME รายอื่น ๆ ให้มีการปรับปรุงวิธีการดาเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของธุรกิจตนเอง และ 3) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME ตื่นตัวและตระหนักถึง
ความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้มีความเติบโตและเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ทั้ งระดับประเทศ
และระดับสากล
โดยในปี นี้ ถื อ เป็ นโอกาสพิเ ศษที่ การจั ด ประกวดรางวัล สุ ด ยอด SME แห่ ง ชาติ ครบรอบ 13 ครั้ง
(13th Anniversary SME National Awards) จึงได้มีการมอบถ้วยรางวัลพิเศษ สาหรับผู้ประกอบการที่ได้รับ
รางวัลสุดยอด SME National Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และ/หรือ ปีที่5 รวมถึงรางวัล New Normal อีก
ด้ ว ย และได้ จั ด ท าคู่ มื อ เกณฑ์ แ ละการประกวดรางวั ล ดั ง กล่ า ว เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ผู้ ป ระกอบการ SME
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เกี่ยวกับรายละเอียดเกณฑ์การตัดสินและการประกวดรางวัลฯ และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME และประชาชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับความรู้
เป็นอย่างดี รวมถึงการสร้างความเข้าใจในรายละเอียดได้ในวงกว้าง
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ความเป็นมา
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่
และภารกิจในการให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ของประเทศ ได้จัดกิจกรรม การ
ประกวดรางวัลเพื่อผู้ประกอบการ SME โดยใช้ชื่อว่า "รางวัลสุดยอด SME แห่ง ชาติ" หรือ "SME National
Awards" ขึ้น โดยได้ดาเนินการมาแล้ว 12 ครั้ง เริ่มครั้งแรกในปี 2549 โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ ด้วยการนาแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA)
มาปรั บ ใช้ เ ป็ น เกณฑ์ พิ จ ารณาตั ด สิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ ข้ า ร่ ว มประกวด เพื่ อ มอบรางวั ล ให้ กั บ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ SME ที่ มี
ประสิทธิภาพและมีความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน ซึ่ง การจัดประกวดดังกล่าวมีความ
คาดหวังให้เป็นเวทีกลางในการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ในภาคธุรกิจต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ หรือมีการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าสู่การประกวด เพื่อส่ง เสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐาน/คุณภาพ กระตุ้นให้
ผู้ประกอบการ SME เกิดแรงจูงใจ เกิดการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานมากขึ้นสู่ ระดับสากล ซึ่งการจัด
ประกวดที่ผ่านมาประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี มี SME จานวนมากให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น
สสว. จึงได้จัดให้มีการประกวดรางวัล SME National Award อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานการบริ หาร
จัดการให้กับผู้ประกอบการ SMEs ของไทย
ในปี 2564 สสว. จึงได้จัดการประกวด "รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ" สาหรับผู้ประกอบการ SME ที่
ดาเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป โดยมีกลุ่มธุรกิจ SME ที่เป็นเป้าหมายใน 4 ภาคอุตสาหกรรมหลัก 21 กลุ่มธุรกิจ
ย่อย สาหรับเกณฑ์การพิจารณาตัดสินนั้น จะอ้างอิงแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก. 9999)
และเกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) มาปรับใช้ เพื่อให้การพิจารณา
ต่าง ๆ มีความเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรรหา SME ที่มีความสามารถในการดาเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มี
ความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
2. เพื่อสร้างต้นแบบให้เป็นแบบอย่างสาหรับผู้ประกอบการ SME รายอื่น ๆ ให้มีการปรับปรุงวิธีการ
ดาเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของธุรกิจตนเอง
3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME ตื่นตัวและตระหนักถึงความสาคัญใน
การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้มีความเติบโตและเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ทั้งระดับประเทศและระดับสากล
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การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 13
กลุ่ม SME เป้าหมาย
เป็นธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ใน 21 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้
ภาคการผลิต
1. ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม
2. ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์
3. ธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
4. ธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
5. ธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น
6. ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้
7. ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
8. ธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
9. ธุรกิจพลาสติกและยาง
10. ธุรกิจสิ่งพิมพ์
11. ธุรกิจเซรามิก และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากแร่อโลหะ
12. ธุรกิจเครื่องสาอาง ยาและสมุนไพร
ภาคการค้า
13. ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
14. ธุรกิจเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
ภาคบริการ
15. ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว และภัตตาคาร
16. ธุรกิจโลจิสติกส์
17. ธุรกิจเพื่อสุขภาพ
18. ธุรกิจงานสร้างสรรค์ และออกแบบ
19. ธุรกิจก่อสร้าง
20. ธุรกิจซ่อมบารุง
ภาคการเกษตร
21. ธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
22. ธุรกิจอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก 21 กลุ่มธุรกิจข้างต้น

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13

6

นิยามของกลุ่มธุรกิจ SME เป้าหมาย
ธุรกิจ SME เป้าหมายของการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 ในภาคการผลิต การค้า บริการ
และการเกษตร มีนิยามในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้
ภาคการผลิต
1. ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม หมายถึง ธุรกิจที่ดาเนินการผลิตแล้วจาหน่าย และรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์
อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นอาหารสาเร็จรูปและกึ่งสาเร็จรูป ที่มีคุณภาพปลอดภัย และเหมาะสมต่อการ
บริโภค อุปโภค ของมนุษย์
2. ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ หมายถึง ธุรกิจที่ดาเนินการผลิต จาหน่าย ประกอบ ซ่อมแซม บารุง รักษา
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าด้านชิ้นส่วนยานยนต์ ยานพาหนะประเภทต่างๆ และอุปกรณ์เสริมสาหรับยานยนต์
แม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์ สาหรับเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ หรือภาคการค้า
3. ธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ธุรกิจที่ดาเนินการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น การผลิต
แผ่นวงจรพิมพ์ และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิ กส์อื่นๆ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ อุปกรณ์โทรคมนาคม
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์โทรคมนาคม เป็นต้น
4. ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมการแพทย์ ค รบวงจร หมายถึ ง ธุ ร กิ จ ที่ ด าเนิ น การผลิ ต เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ใ น
ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทางศัลยกรรม อุปกรณ์และของ
ใช้ทางการแพทย์
5. ธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น หมายถึง ธุรกิจที่ดาเนินการผลิตหรือจ าหน่าย สินค้า ผลิตภัณฑ์สิ่ง ทอและ
เครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อุตสาหกรรมเครื่องหนัง สินค้า Lifestyle รวมถึงอุตสาหกรรมแฟชั่น
ที่ครอบคลุมการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น
6. ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้ หมายถึง ธุรกิจที่ดาเนินการผลิต จาหน่าย ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า
ด้านเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ที่ทาจากโลหะ หรือโลหะที่ใช้ในงานตกแต่ง บ้านพักอาศัย สานักงาน
ร้านค้า สถานประกอบการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
7. ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ หมายถึง ธุรกิจที่ดาเนินการผลิตและจาหน่าย ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า อัญ
มณี เครื่องประดับ
8. ธุ ร กิ จ เครื่ อ งจั ก รกลและอุ ป กรณ์ หมายถึ ง ธุ ร กิ จ ที่ ด าเนิ น การผลิ ต จ าหน่ า ย ประกอบ ซ่ อ มแซม
บารุงรักษา ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ หุ่นยนต์ ชิ้น ส่วน แม่พิมพ์สาหรับ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาหรับเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ หรือภาคการค้า
9. ธุรกิจพลาสติกและยาง หมายถึง ธุรกิจที่ดาเนินการผลิต จาหน่าย ประกอบชิ้นส่วนที่ใช้พลาสติก หรือ
ยางเป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบหลัก
10. ธุรกิจสิ่งพิมพ์ หมายถึง ธุรกิจที่ดาเนินการผลิต จาหน่าย ออกแบบ หรือบริการด้านการพิมพ์ เช่น
แผ่นพับ บรรจุภัณฑ์ วารสาร หนังสือ และสติกเกอร์ เป็นต้น
คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13
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11. ธุรกิจเซรามิกและผลิตภัณฑ์ที่ทาจากแร่อโลหะ หมายถึง ธุรกิจที่ดาเนินการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ที่ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทั้ งหมด หรือส่วนใหญ่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
บน
เปลือกโลก ซึ่งกรรมวิธีการผลิตต้องผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง เช่น เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของชาร่วย
และเครื่องประดับ กระเบื้องปูพื้นปิดผนัง โมเสค เครื่องสุขภัณฑ์ และลูกถ้วยไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ที่ทา
จากแก้ว เช่น กระจก เป็นต้น
12. ธุรกิจเครื่องสาอาง ยาและสมุนไพร
เครื่องสาอาง หมายถึง ผลิตภัณฑ์สิ่งปรุงเพื่อใช้บนผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหึ่งของร่างกาย โดยใช้ทา ถู
นวด พ่ น โรย มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ท าความสะอาดหรื อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความสวยงามหรื อ เพื่ อ เปลี่ ย นแปลง
รูปลักษณะ
ยาต้นตารับ/ยาต้นแบบ หรือเรียกว่า ยาจดสิทธิบัตร หมายถึง ยาที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาซึ่งต้องใช้
ระยะเวลานานในการศึกษาวิจัย จึงทาให้มีค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนสูง โดยผู้ผลิตยาต้นตารับจะได้รับสิทธิบัตร
ผูกขาดในการผลิตยาเป็นเวลา 20 ปี
ยาชื่อสามัญ เป็นการผลิตลอกเลียนสูตรยาต้นตารับ/ยาต้นแบบ โดยผลิตขึ้นภายใต้เครื่องหมายการค้าที่
ไม่ใช่เครื่องหมายการค้าตามสิทธิของผู้ครองสิทธิบัตรยา แต่มีตัวยาสาคัญชนิดเดียวกันกับยาต้นตารับ เป็นการ
ผลิตเมื่อยาต้นแบบนั้นได้หมดสิทธิบัตรไปแล้ว
ยาจากสมุนไพร หมายถึง ยาแผนไทย ยาพัฒนาจากสมุนไพร ยาแผนโบราณที่ใช้กับมนุษย์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยยาหรือยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือกตามที่ รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศ
กาหนด เพื่อการบาบัด รักษา และบรรเทา ความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือการป้องกันโรค
สมุนไพร หมายถึง ธุรกิจที่ดาเนินการผลิตผลธรรมชาติที่ได้จากพืช สัตว์ จุลชีพ หรือแร่ ที่ใช้ ผสม ปรุง
หรือแปรสภาพ เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ภาคการค้า
13. ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง หมายถึง ธุรกิจที่ดาเนินการซื้อขายสินค้าแก่ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคคนสุดท้าย เช่น ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เป็นต้น
14. ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ธุรกิจที่ดาเนินการผลิต หรือจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิ ตรกับ
สิ่งแวดล้อม หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบในชุมชน ท้องถิ่น ธุรกิจที่ให้บริการบาบัด หรือนากลับมาใช้ใหม่
ซึ่งช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงธุรกิจที่มุ่งเน้นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
ภาคบริการ
15. ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว และ ภัตตาคาร หมายถึง ธุรกิจที่ดาเนินการให้บริการที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม
เครื่องอานวยความสะดวกในการพักอาศัย และพักผ่อน รวมถึงธุรกิจที่ให้บริการนาเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว
ทั้งในและต่างประเทศ
16. ธุรกิจโลจิสติกส์ หมายถึง ธุรกิจที่ดาเนินการบริ หารสินค้าคงคลัง การสั่ง ซื้อ การบริหารข้อมูลและ
กิจกรรมการเงินที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมเสริม ได้แก่ การบริหารคลังสินค้า การดูแลสินค้า การจัดซื้อ
คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13
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17.
18.

19.
20.

การบรรจุหีบห่อ การบริหารความต้องการของลูกค้า รวมถึง การบริการขนส่งทางบก ทางน้า ทางอากาศ
รถและเรือรับจ้างประจาทาง รถและเรือรับจ้างไม่ประจาทาง บริการด้านซอฟต์แวร์โลจิสติกส์ ผู้ให้
คาปรึกษาด้านธุรกิจโลจิสติกส์
ธุรกิจเพื่อสุขภาพ หมายถึง ธุรกิจที่ดาเนินการผลิต จาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และรวมถึงธุรกิจที่
ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และสถานบริการเชิงสุขภาพอื่นๆ
ธุรกิจงานสร้างสรรค์และออกแบบ หมายถึง ธุรกิจที่ดาเนินการผลิต จาหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้า
รวมทั้ ง การออกแบบทางด้ า นสถาปั ต ยกรรม (การออกแบบอาคาร ตกแต่ ง ภายใน) โดยความคิ ด
สร้างสรรค์เป็นวัตถุดิบสาคัญ เช่น การผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ด้าน IT ธุรกิจแอนิเมชัน
ธุรกิจโฆษณา ศิลปะและศิลปะวัตถุ และธุรกิจบันเทิง ได้แก่ การแสดง เพลง ภาพยนตร์ และภาพถ่าย
ธุรกิจก่อสร้าง หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการก่อสร้างที่อยู่อาศัย และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ระบบวิศวกรรม ระบบสาธารณูปโภคและงานออกแบบที่เกี่ยวข้องกับบริการรับเหมาก่อสร้าง
ธุรกิจซ่อมบารุง หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการบารุงรักษา ซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ ของใช้ส่วน
บุคคล และของใช้ในครัวเรือน เป็นต้น

ภาคการเกษตร
21. ธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
ธุรกิจการเกษตร หมายถึง กระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ย วข้องกั บ สาขาการเกษตรและสาขาอื่ น ๆที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมถึงการผลิตพืช การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์และจับสัตว์น้า รวมทั้งการผลิต
ปัจจัยการผลิต ธุรกิจการรวบรวมสินค้าจากเกษตรกร การแปรรูป การขายปลีก -ขายส่ง การเก็บรักษา
การขนส่งสินค้าไปสู่ผู้บริโภค
เทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง เทคโนโลยีซึ่งนาเอาความรู้ทางด้านต่างๆของวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับ
สิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต หรือผลผลิตของสิ่งมีชีวิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น
ทางการผลิตหรือทางกระบวนการ ของสินค้าหรือบริการ โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆ เช่น
ด้านการเกษตร ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทางการแพทย์ เป็นต้น
22. ธุรกิจอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก 21 กลุ่มธุรกิจข้างต้น

คุณสมบัติเบื้องต้นของธุรกิจที่เข้าประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13
1. ต้องเป็นกิจการที่ถือเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 มกราคม
2563 และประกาศส านักงานส่ง เสริ มวิ ส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม เรื่องการก าหนด
ลักษณะของวิสาหกิจรายย่อย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563
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นิยาม SME
ประเภท

รายย่อย
(Micro)
ขนาดย่อม
(Small)
ขนาดกลาง
(Medium)

การผลิต
การจ้างงาน
หรือ รายได้
(คน)
(ล้านบาท)
ไม่เกิน 5
ไม่เกิน 1.8

บริการ /ค้าส่ง/หรือค้าปลีก
การจ้างงาน
หรือ รายได้
(คน)
(ล้านบาท)
ไม่เกิน 5
ไม่เกิน 1.8

ไม่เกิน 50

ไม่เกิน 100

ไม่เกิน 30

ไม่เกิน 50

เกิน 50-200

เกิน 100-500

เกิน 30-100

เกิน 50-300

โดยมีข้อพิจารณาดังนี้
1. จานวนการจ้างงานให้พิจารณาจากหลักฐานแสดงจานวนการจ้างงานที่ได้จัดทาขึ้นตามที่กฎหมาย
กาหนด
2. จานวนรายได้ให้พิจารณาจากรายได้รวมที่ระบุไว้ในงบการเงินที่ได้จัดทาขึ้นตามที่กฎหมายว่ าด้วย
การบัญชีกาหนด หรือเอกสารบัญชีแสดงรายได้
3. ในกรณีที่กิจการมี จานวนการจ้ างงานที่เ ข้ าลั กษณะของวิส าหกิ จประเภทหนึ่ง แต่มีรายได้ ที่ เ ข้ า
ลักษณะของวิสาหกิจอีกประเภทหนึ่ง ให้ถือรายได้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
4. วิสาหกิจรายย่อยเป็นส่วนหนึ่งของวิสาหกิจขนาดย่อม
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10

ความหมายของกิจการผลิต กิจการให้บริการ และกิจการค้าส่งและค้าปลีก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กิ จ การผลิ ต ครอบคลุ ม ถึ ง การผลิ ต ที่ เ ป็ น ลั ก ษณะของการประกอบการอุ ต สาหกรรมทุ ก ประเภท โดย
ความหมายที่เป็นสากลของการผลิตคือ การเปลี่ยนรูปวัตถุให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ด้วยเครื่องจักรกล หรือ
เคมีภัณฑ์ โดยไม่คานึงว่า งานนั้นทาโดยเครื่องจักรหรือมือ ทั้งนี้ กิจการผลิตสินค้าในที่นี้ รวมถึงการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตรอย่างง่ายที่มีลักษณะเป็นการอุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นประกอบอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนด้วย
กิจการค้า หมายถึง การให้บริการเกี่ยวกับการค้า โดยที่
- การค้าส่งหมายถึง การขายสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วให้แก่ ผู้ค้าปลีก ผู้ใช้ในงานอุตสาหกรรม งานพาณิชยก
รรม สถาบัน ผู้ใช้ในงานวิชาชีพ และรวมทั้งการขายให้ผู้ค้าส่งด้วยกันเอง
- การค้าปลีก หมายถึง การขายโดยไม่มีการเปลี่ยนรูปสินค้าทั้งสินค้าใหม่ และสินค้าใช้แล้วให้กับประชาชน
ทั่วไป เพื่อการบริโภคหรือการใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลในครัวเรือน การค้าในที่นี้มีความหมายรวมถึงการ
เป็นนายหน้าหรือตัวแทนการซื้อขาย สถานีบริการน้ามัน และสหกรณ์ผู้บริโภค
กิจการให้บริการ หมายความครอบคลุมถึง การศึกษา การสุขภาพ การบันเทิง การขนส่ง การก่อสร้างและ
อสังหาริมทรัพย์ การโรงแรมและหอพัก การภัตตาคาร การขายอาหาร การขายเครื่องดื่มของภัตตาคารและ
ร้านอาหาร การให้บริการเช่าสิ่งบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ การให้บริการส่วนบุคคล บริการในครัวเรือน
บริการที่ให้กับธุรกิจ การซ่อมแซมทุกชนิด และการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
1. ต้ อ งเป็ น องค์ ก รธุ ร กิจ ที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คล หรื อ มี ก ารจดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ หรื อ ลงทะเบี ย นธุ รกิจ
E-commerce กั บ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า หรื อ เป็ น กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ขึ้ น ทะเบี ย นกั บ
กรมส่งเสริมการเกษตร หรือมีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
2. ต้องมีการดาเนินธุรกิจก่อนวันรับสมัครเข้าร่วมประกวด ไม่น้อยกว่า 3 ปี และดาเนินกิจการโดย
ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนั้น
3. ต้องเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล หรือธุรกิจในเครือ ที่ดาเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยต้องมี
ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51%
4. ผู้บริหารหลักของกิจการ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
5. ธุรกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจากัด ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI
หรื อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (SET) หรื อ อยู่ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ MAI หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ไม่มีสิทธิ์สมัคร
6. ธุรกิจในเครือที่ปฏิบัติเฉพาะงานด้านสนับสนุนให้กับธุรกิจหลักหรือธุรกิจแม่ ไม่มีสิทธิ์สมัคร ตัวอย่าง
ของงานสนับสนุน เช่น การขาย การตลาด การกระจายสินค้า การบัญชี การเงิน การบุคคล การ
บริการ ความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อ กฎหมาย วิจัย และพัฒนา เป็นต้น
คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13
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7. ธุรกิจในเครือกับธุรกิจแม่ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมประกวดในปีเดียวกัน
8. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13
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การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13
เกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 แบ่งออกเป็น 7 หมวด ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

120
120
120
100
140
160
240
1,000

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การพิจารณาในแต่ละประเภทรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทรางวัล

รางวัลที่ได้รับ

จานวนรางวัล

เกณฑ์คะแนน

1. รางวัลสุดยอด
SME แห่งชาติ

ถ้วยรางวัลสุดยอด SME
แห่งชาติ และเกียรติบัตร

ไม่จากัดจานวน

มอบให้สาหรับผู้ที่มีผล
คะแนนตั้งแต่ 800 คะแนน
ขึ้นไป

2. รางวัล SME ดีเด่น

ถ้วยรางวัล SME ดีเด่น
และเกียรติบัตร

ไม่จากัดจานวน

มอบให้สาหรับผู้ที่มีผล
คะแนนตั้งแต่ 700 – 799
คะแนน

3. รางวัลมาตรฐาน
SME

ถ้วยรางวัลมาตรฐาน
SME และเกียรติบัตร

ไม่จากัดจานวน

มอบให้สาหรับผู้ที่มีผล
คะแนนตั้งแต่ 600 – 699
คะแนน

โดยผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณามอบรางวัลต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละหมวด และในแต่ละ
หมวดจะประกอบไปด้วยประเด็นพิจารณา 5 - 8 ข้อ เพื่อใช้สัมภาษณ์ ตรวจสอบ และการขอเอกสาร/ หลักฐาน
จากผู้ประกอบการที่สมัครเข้ารับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13
คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13
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กระบวนการพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13
SME

13

on line/off line

SME
7

on line/off line

6

50

6
50

รายละเอียดแต่ละกิจกรรม
1. การประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
สสว. ร่วมกับ มจพ. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจาก SME ทั่วประเทศ โดย
ได้จัดทาหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการ เช่น ศูนย์การให้บริการ SME ครบวงจร (OSS ของสสว.) สภาอุตสาหกรรม
จั ง หวั ด หอการค้ า จั ง หวั ด เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ไ ด้ เ ตรี ย มการประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ อื่ น ๆ เช่ น โปสเตอร์ ก าร
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร เป็นต้น

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13
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Banner ประชาสัมพันธ์โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว
ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ
1. สมัครออนไลน์ หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.smesnationalawards.com
และ Application SME CONNEXT
2. จัดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ มายังอีเมล smenationalawards2021@gmail.com

www.smesnationalawards.com

SME CONNEXT

web.facebook.com/smesnationalawards

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13

Line official: @smeawards2021
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 63 ชั้น 3)
1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Email: smesnationalawards2021@gmail.com
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ประสานงานฯ
1. คุณพิพัฒน์ ศรีวลีธร โทรศัพท์ 081- 152-2235
2. คุณนิชาภา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา โทรศัพท์ 081- 152-223
2. การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13
กิจกรรม
SME National
Awards

รับสมัคร
รับสมัคร และ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ไม่น้อยกว่า 1,000
กิจการ

ขั้นตอนดาเนินการ
ผู้สมัครนาเสนอ
รายละเอียดตามเกณฑ์
พิจารณา และสัมภาษณ์

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13

Site Visit

ผลลัพธ์
มีผู้ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา ไม่น้อย
กว่า 30 ราย
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3. การพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ
กิจกรรม

รับสมัคร

การพัฒนาและ
เสริมสร้างเพือ่ ยกระดับ
ผู้ประกอบการสู่
มาตรฐานการบริหาร
จัดการธุรกิจ

รับสมัคร และ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ไม่น้อยกว่า 300
กิจการ

ผลลัพธ์

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

ผู้ประกอบการเข้ารับการ
อบรมเกณฑ์ และการ
อบรมเพื่อยกระดับการ
บริหารจัดการธุรกิจ
และประเมินตนเอง
(Self-Assessment)
เพื่อให้สามารถทราบจุด
ปรับปรุง และสามารถ
จัดทาแผนในการพัฒนา
องค์กรได้

300 กิจการ โดยมี
บุคลากรของ SME
เข้าร่วมการพัฒนา
และยกระดับรวม
ไม่น้อยกว่า 900
คน

แผนการจัดอบรมการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ
การฝึกอบรมจัดขึ้นเพื่ออธิบายแนวทางและการบริหารองค์กรสู่มาตรฐานจัดการธุรกิจ SME ตามเกณฑ์
รางวั ล สุ ด ยอด SME แห่ ง ชาติ และบรรยายเพื่ อ ให้ ค วามรู้ ใ นการยกระดั บ ผู้ ป ระกอบการสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน
ติดตามโปรแกรมการจัดอบรม เพื่อการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ ได้ที่

www.smesnationalawards.com

SME CONNEXT

web.facebook.com/smesnationalawards

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13

Line official: @smeawards2021
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4. การประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13
การจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 จะจัดในเดือนกันยายน 2564
ประโยชน์ที่ได้รับในการเข้าร่วมโครงการ
ผู้ประกอบการ SME ที่สมัครเข้าประกวดรางวัล จะได้รับความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจที่เ ป็ น
มาตรฐานสากล และการตรวจสุ ข ภาพธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ รู้ จุ ด อ่ อ นจุ ด แข็ ง และโอกาสในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ โดย
คณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ประกอบการที่
ได้รับรางวัลจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมด้านช่องทางการตลาด การจาหน่ายสินค้า การจับคู่
ธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามที่ สสว. จัดขึ้นเป็นลาดั บแรกตามเงื่อนไขที่กาหนด นอกจากนี้ ยัง
เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการ SME รายอื่นๆ ได้ตื่นตัว รวมถึงตระหนักถึงความสาคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ
ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ซึ่งถือว่า เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ผู้ประกอบการ
สามารถนาไปพัฒนาส่งเสริมธุรกิจจากหลักคิดของเกณฑ์การให้รางวัลได้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13

18

เกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

หมวดที่ 1 บทบาทของผู้บริหารในการนาองค์กร
คะแนนเต็ม

120 คะแนน

ได้คะแนน

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13

19

หมวดที่ 1 บทบาทของผู้บริหารในการนาองค์กร

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายการดาเนิน
ธุรกิจที่ชัดเจน มีการพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจในอนาคต มีการถ่ายทอดสื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจตรงกัน
โดยมีการตรวจสอบ ติดตามเป็นระยะๆ มีการทบทวนและปรับให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่
ชัดเจน มีการพิจารณาถึงปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจในอนาคต

ผู้บริหารมีการสื่อสาร/ถ่ายทอด
วิสัยทัศน์และเป้าหมายให้
พนักงานทุกหน่วยงานได้มี
ความเข้าใจอย่างถูกต้อง

ผู้บริหารมีการตรวจสอบ
ติดตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
เป็นระยะๆ

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )
ผู้บริหารมีการทบทวนและ
ปรับวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อเป็นทิศทางในการดาเนินงานของพนักงาน ซึ่ง
ได้จากการระดมสมองจากผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงด้วยการใช้ข้อมูลที่จาเป็นมาประกอบการพิจารณากาหนด
วิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยมีการพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจในอนาคต อาทิเช่น สภาพสังคม ความ
ต้องการของลูกค้า เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ และนโยบายทางการเมือง เป็นต้น
การนาไปปฏิบัติ
ผู้บริหารมีส่วนร่วมและสนับสนุนผู้ที่เกี่ยวข้องในการสื่อสาร/ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ให้พนักงานทุกหน่วยงานได้มี
ความเข้าใจอย่างถูกต้อง โดยมีวิธีการสื่อสาร/ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เช่น การปฐมนิเทศพนักงาน บอร์ดกิจกรรม คู่มือ
พนักงาน เป็นต้น ซึ่งมีการพิจารณาความเหมาะสมสาหรับพนักงานในแต่ละกลุ่ม
การติดตามผล
ผู้บริหารมีการตรวจสอบ ติดตาม อย่างเป็นระยะๆ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของ วิสัยทัศน์และเป้าหมาย
การดาเนินการธุรกิจขององค์กรให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและความสามารถขององค์กร เช่น
การประชุมวางแผนดาเนินการประจาปีขององค์กร
การทบทวน / การปรับปรุง
ผู้บริหารมีการทบทวน ปรับวิสัยทัศน์และเป้าหมาย รวมถึงการกาหนดทิศทางในการดาเนินขององค์กร โดยมี
การนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและทันสมัยมาทบทวนวิสัยทัศน์เดิมว่ามีความเหมาะสมอยู่หรือไม่ หรือกาหนดวิสัยทัศน์ใหม่ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13

20

หมวดที่ 1 บทบาทของผู้บริหารในการนาองค์กร

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 2 ผู้บริหารให้อานาจตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความ
คล่ อ งตั ว ในการบริ ห ารจั ด การขององค์ ก ร ให้ มี ค วามพร้ อ ม
ต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )
ผู้บริหารมีแนวทางการ
กาหนดการให้อานาจในการ
ตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ
องค์กร

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )
ผู้บริหารให้อานาจในการ
ตัดสินใจเพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ
องค์กร

ได้คะแนน

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

ผู้บริหารมีการตรวจสอบ
ติดตามเป็นระยะๆ ในเรื่องของ
การให้อานาจในการตัดสินใจ
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการองค์กร

ผู้บริหารมีการทบทวนและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในเรื่อง
ของการให้อานาจในการ
ตัดสินใจเพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ
องค์กร

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
ผู้บริหารมีการกาหนดอานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ โดยพิจารณาลาดับความส าคัญของเรื่ อง
ที่ต้องตัดสินใจและหน้าที่การทางานของพนักงานในแต่ละระดับ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการองค์กร
การนาไปปฏิบัติ
ผู้ บ ริ ห ารให้ อ านาจและความรั บ ผิ ด ชอบในการตั ด สิ น ใจที่ ส ามารถตอบสนองต่ อ ปั ญ หาหรื อ การท างาน
ที่เหมาะสม เช่น ฝ่ายบุค คลได้มีการจัดทา Job Description ที่ร ะบุขอบข่ายงานและอานาจในการตัดสิ นใจของ
พนักงานแต่ละตาแหน่งงานรวมถึงการประกาศให้พนักงานได้รับทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน
การติดตามผล
ผู้บริหารมีก ารตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติง านของพนั กงานในแต่ล ะระดับ อย่างเป็นระยะๆ ในเรื่อ ง
ที่เกี่ยวกับอานาจและความรับผิดชอบของพนักงานทาให้สามารถตัดสินใจที่ตอบสนองต่อปัญหาหรือการทางานที่
เหมาะสม
การทบทวน / การปรับปรุง
ผู้บริหารมีการทบทวนและปรั บปรุง การให้ อานาจในการตั ดสิ นใจที่ พิจ ารณาจากปั ญหาที่เ กิ ด ขึ้น ในอดี ต
การเปลี่ยนแปลงหน้าที่งาน รวมถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงานที่ได้รับการพัฒนาแต่ละตาแหน่งงาน

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13

21

หมวดที่ 1 บทบาทของผู้บริหารในการนาองค์กร

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 3 ผู้บริหารสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานและให้ความสาคัญถึงความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ย วข้อง
อย่างเคร่งครัด

20 คะแนน

ได้คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

ผู้บริหารมีแนวทางการจัดสรร
ทรัพยากรที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานให้ความสาคัญของ
ความปลอดภัยและสภาพ
แวดล้อมในการทางานรวมถึง
การปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารมีการจัดสรรทรัพยากร
ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน ความ
ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางาน ตรงตามกฎหมาย
แรงงานที่เกี่ยวข้องได้ครอบคลุม
ในทุกพื้นที่

ผู้บริหารมีการตรวจสอบ
ติดตามถึงการจัดสรรทรัพยากร
ที่จาเป็น ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ

ผู้บริหารมีการทบทวนและ
ปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากร
ที่จาเป็น ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงานที่เกี่ยวข้องให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากร เช่น จ านวนพนักงาน เครื่องจักร อุปกรณ์
สถานที่ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน มีการพิจารณาคานึงถึงความสาคัญของความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง
การนาไปปฏิบัติ
ผู้บริหารได้ดาเนินการอนุมัติการจัดสรรทรัพยากรตามแผนที่กาหนดไว้ และได้สื่อสารให้กับผู้เกี่ยวข้องในการ
จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้คานึงถึงความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน รวมถึงมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
การติดตามผล
ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารตรวจสอบ ติ ด ตามการจั ด สรรทรัพ ยากร โดยเปรี ย บเที ย บแผนการจั ดสรรทรัพ ยากรกับ
สิ่งที่เป็นอยู่ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ
การทบทวน / การปรับปรุง
ผู้บริหารมีการทบทวนและชี้แนะให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการปรับปรุงการจัดสรรทรัพ ยากรให้เป็นไปตามแผน
ที่กาหนดไว้ รวมถึงการปรับปรุง ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน รวมถึงแนวทางการปฏิบั ติ ตาม
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13

22

หมวดที่ 1 บทบาทของผู้บริหารในการนาองค์กร

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 4 ผู้บริหารให้ความสาคัญ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พนักงานมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสู่การสร้าง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในองค์กร

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ผู้บริหารมีแนวทางในการส่งเสริม ผู้บริหารมีการนาแนวทางการ
ให้พนักงานมีการเรียนรู้และ
ส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้
พัฒนาตนเอง
และพัฒนาตนเองไปใช้ได้อย่าง
ครอบคลุม

ได้คะแนน

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

ผู้บริหารมีการตรวจสอบ
ติดตามถึงแนวทางการส่งเสริม
ให้พนักงานมีการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองเป็นระยะๆ

ผู้บริหารมีการทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางการส่งเสริม
ให้พนักงานมีการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และมุ่งสู่การสร้าง
นวัตกรรมในองค์กร

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางในการส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เช่น จัดทา
Training Road Map ทุนการศึกษาต่อ ซึ่งมีการพิจารณาความเหมาะสมสาหรับพนักงานในแต่ละกลุ่ม
การนาไปปฏิบัติ
ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการส่ง เสริมให้ พ นักงานมี การเรี ยนรู้ และพัฒ นาตนเองที่ร ะบุ ในแผนของหน่ว ยงาน
ทรัพยากรบุคคล เช่น อนุมัติงบประมาณในการฝึกอบรม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา
การติดตามผล
ผู้บริหารมีการตรวจสอบ ติดตามความคืบหน้า ในภาพรวมของการดาเนินกิจกรรมเทียบกับแผนการส่งเสริม
ให้พนักงานมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง กับผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ เช่น การส่งรายงานประจาเดือนของหน่วยงาน
พัฒนาบุคคลากรให้กับผู้บริหาร
การทบทวน / การปรับปรุง
ผู้บริหารมีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปและความเหมาะสมสาหรับพนักงานในแต่ละกลุ่ม
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หมวดที่ 1 บทบาทของผู้บริหารในการนาองค์กร

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 5 ผู้บริหารมีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพื่อจูงใจพนักงาน รวมถึงมีการให้รางวัลและ
ยกย่องชมเชยพนักงาน เพื่อเสริมสร้างให้เกิดผลการดาเนินงานที่ดี

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )
ผู้บริหารมีแนวทางในการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมเพื่อจูงใจ
พนักงาน รวมถึงมีการให้รางวัล
และยกย่องชมเชยพนักงานเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิด
ผลการดาเนินงานที่ดี

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )
ผู้บริหารแสดงการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
จูงใจพนักงานและมีการ
ให้รางวัลและยกย่องชมเชย
พนักงานเพื่อส่งเสริมให้เกิด
ผลการดาเนินงานที่ดี

ได้คะแนน

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีการตรวจสอบ ติดตามเป็น
ระยะๆ ในเรื่องของการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
จูงใจพนักงานของผู้บริหาร
รวมถึงการให้รางวัลและ
ยกย่องชมเชยพนักงานเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดผลการดาเนินงาน
ที่ดี

ผู้บริหารมีการทบทวนและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในเรื่อง
ของการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพื่อจูงใจพนักงาน รวมถึงการ
ให้รางวัลและยกย่องชมเชย
พนักงานเพื่อส่งเสริมให้เกิด
ผลการดาเนินงานที่ดี

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการกาหนดกิจ กรรมในการจูง ใจพนักงานเพื่อให้เกิดการปรับปรุงงาน เช่น การนาเอา
กิจ กรรมข้อเสนอแนะ หรือ กิจ กรรมกลุ่มคุณภาพ เป็นต้น มาดาเนิน การในองค์ กร รวมถึง การจัดทาแผนการ
ประชาสัมพันธ์ จูงใจ ยกย่องชมเชยพนักงาน
การนาไปปฏิบัติ
ผู้บริหารแสดงบทบาท การกระตุ้นพนักงาน การสร้างบรรยากาศ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมจูงใจพนักงานและมี
การให้รางวัลและยกย่องชมเชย เช่น ประธานในการนาเสนอผลงานกลุ่มของพนักงาน มอบรางวัลข้อเสนอแนะดีเด่น
ให้กับพนักงาน เป็นต้น
การติดตามผล
ผู้บริหารมีการตรวจสอบ ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมจูงใจพนักงานเพื่อให้เกิดการปรับปรุงงาน และ
ผลลัพธ์ของการดาเนินงาน เช่น จานวนกลุ่มคุณภาพ จานวนข้อเสนอแนะและผลลัพธ์ที่สามารถแปลงออกมาในรูปของ
คุณภาพ ลดต้นทุน ประสิทธิภาพการผลิต
การทบทวน การปรับปรุง
ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารทบทวนและปรั บ ปรุ ง กิ จ กรรมที่ ส ามารถจู ง ใจพนั ก งานให้ มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรม รวมถึ ง
การพิ จ ารณาปรั บ รู ป แบบของการให้ ร างวั ล และยกย่ อ งชมเชยพนั ก งาน เพื่ อ กระตุ้ น และจู ง ใจพนั ก งานแสดง
ความสามารถในการปรับปรุงที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานที่ดี
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หมวดที่ 1 บทบาทของผู้บริหารในการนาองค์กร
ประเด็นพิจารณาที่ 6 ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อข้อบังคับพื้นฐาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/การดาเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม (CSR) รวมถึ ง การส่ง เสริม ให้ พ นั กงาน
ปฏิบัติตามอย่างมีจริยธรรม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

คะแนนเต็ม

ได้คะแนน

20 คะแนน

ติดตามผล ( 0-5 )

ผู้บริหารพิจารณาถึงข้อบังคับ
ผู้บริหารได้นาแนวทางให้
ผู้บริหารมีการตรวจสอบ
พื้นฐาน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความ พนักงานปฏิบัติในการทางาน ติดตามถึงการปฏิบัติตาม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างครอบคลุม
แนวทางดังกล่าวเป็นระยะๆ
รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานทาตาม
อย่างมีจริยธรรม และการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ ข้างต้น

ปรับปรุง ( 0-5 )
ผู้บริหารมีการทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
ผู้บริหารให้ความสาคัญกับข้อบังคับพื้นฐาน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
(CSR) รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างมีจริยธรรม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น โดยมี
การพิจารณาแนวทางในการดาเนินงาน / แนวทางการป้องกันที่ชัดเจน
การนาไปปฏิบัติ
ผู้บริหารมีการสื่อสารถึงแนวทางปฏิบัติที่เป็นข้อบังคับพื้นฐาน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการป้องกัน
ผลกระทบที่เกิดจากการทางานต่อสภาพแวดล้อ ม/ชุมชน แก่พนักงานที่เ กี่ยวข้องและสนับสนุน ทรัพยากรอย่ า ง
เหมาะสมในการดาเนินการ รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างมีจริยธรรม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การติดตามผล
ผู้บริหารมีการติดตามผลของการดาเนินการ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น การดาเนินการจริงเทียบกับ
แผนการดาเนินงานที่จัดทาขึ้น ข้อร้องเรียนจากพนักงานและชุมชน เป็นต้น
การทบทวน / การปรับปรุง
ผู้บริหารมีการพิจารณาทบทวนแนวทางปฏิบัติที่เป็นข้อบังคับพื้นฐาน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการ
ป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการทางานต่อสภาพแวดล้อม/ชุมชน ว่ายังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และทันกับ
ความต้องการทางธุรกิจ และมีการปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

หมวดที่ 2 การวางแผนการดาเนินธุรกิจ
คะแนนเต็ม

120 คะแนน

ได้คะแนน
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หมวดที่ 2 การวางแผนการดาเนินธุรกิจ
ประเด็นพิจารณาที่ 1 องค์กรมีการจัดทาแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์
ระยะสั้น - ระยะยาว มีการถ่ายทอดแผนธุรกิจไปสู่แผนปฏิบัติการ
และมีการปฏิบัติได้อย่างครอบคลุม รวมถึงการติดตามแผนปฏิบัติ
การอย่างเป็นระบบ และการทบทวน การปรับปรุงเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนด
เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

องค์กรมีการจัดทาแผนธุรกิจ/ องค์กรมีการนาแผนธุรกิจ/แผน
แผนกลยุทธ์ ระยะสั้น-ระยะยาว กลยุทธ์ ไปถ่ายทอดสู่
ที่ชัดเจน
แผนปฏิบัติการ รวมถึงมีการ
ปฏิบัติอย่างครอบคลุม

คะแนนเต็ม

ได้คะแนน

20 คะแนน

ติดตามผล ( 0-5 )
องค์กรมีการตรวจสอบและ
ติดตามการนาแผนปฏิบัติการ
อย่างเป็นระบบ

ปรับปรุง ( 0-5 )
องค์กรมีการทบทวนและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ส่งผล
ต่อเป้าหมายที่กาหนด

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีการจัดทาแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ระยะสั้น-ระยะยาว ที่ชัดเจน ซึ่งได้จากการระดมสมองจากผู้บริหาร
ระดับกลางและระดับสูงด้วยการใช้ข้อมูลที่จาเป็น เช่น วิสัยทัศน์ขององค์กร สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกของ
องค์กร มาประกอบการพิจารณากาหนดแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ที่กาหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาที่ชัดเจน
การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีการนาแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ไปสื่อสารเพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้มีการถ่ายทอดแผนธุรกิจขององค์ กร
สู่แผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่มีเป้าหมายที่สอดคล้องกัน และหน่วยงานได้มีการนาแผนปฏิบัติการไปดาเนินการ
อย่างครอบคลุม
การติดตามผล
องค์กรมีการตรวจสอบ ติดตาม อย่างเป็นระยะๆ เพื่อพิจ ารณาถึงความเหมาะสมของ แผนการปฏิบัติการ
ความสามารถของหน่วยงาน เช่น การประชุมประจาเดือนของหน่วยงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดาเนินงาน
ของแผนปฏิบัติการ และผลลัพธ์ของตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน เป็นต้น
การทบทวน การปรับปรุง
องค์กรมีการทบทวนความคืบหน้าการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการ และผลลัพธ์ของตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
โดยมีการประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับแผนการปฏิบัติงานใหม่ หรือยืนยันแผนการปฏิบัติงานเดิม รวมถึงพิจารณา
ถึงความสอดคล้องกับแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ขององค์กร
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หมวดที่ 2 การวางแผนการดาเนินธุรกิจ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 2 องค์กรมีการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงในการ
ดาเนินธุรกิจอย่างรอบด้าน เพื่อให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายของ
องค์กรที่กาหนดไว้ และสามารถดาเนินธุร กิจ ได้อย่างต่อเนื่องใน
กรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )
องค์กรมีการวิเคราะห์ถึงความ
เสี่ยง และมีการจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยงในการดาเนิน
ธุรกิจ โดยมีการพิจารณาถึง
ปัจจัยรอบด้านที่สาคัญ

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )
องค์กรมีการนาแผนบริหาร
ความเสี่ยงไปปฏิบัติได้อย่าง
ครอบคลุม

ติดตามผล ( 0-5 )
องค์กรมีการตรวจสอบและ
ติดตามการควบคุม/ป้องกัน
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )
องค์กรมีการทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางการควบคุม/
ป้องกันความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรที่กาหนด

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งได้จากการระดมสมองจากผู้บริหารระดับกลาง และ
ระดับสูงโดยมีการพิจารณาถึงปัจจัยรอบด้านที่สาคัญทั้งความเสี่ยงในเชิงนโยบาย ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก และ
ความเสี่ยงจากการดาเนินงาน เป็นต้น โดยได้จัดทาเป็นแผนบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน
การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีการนาแผนบริหารความเสี่ยงไปถ่ายทอดสู่แผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแต่ละ
หน่วยงานได้มีการนาแผนบริหารความเสี่ยงไปดาเนินการอย่างครอบคลุม
การติดตามผล
องค์กรมีการตรวจสอบและติดตามการควบคุม/ป้องกันความเสี่ยงเป็นระยะตามความเหมาะสมโดยผู้เกี่ยวข้อง
การทบทวน การปรับปรุง
องค์กรมีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการควบคุม/ป้องกันความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรที่กาหนด

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13

28

หมวดที่ 2 การวางแผนการดาเนินธุรกิจ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 3 แผนการดาเนินธุรกิจขององค์กรมีการมุ่งเน้น
ถึง การปรับปรุง ประสิทธิภ าพ พัฒนาคุณภาพของสินค้า/บริการ
รวมถึงการควบคุม/ลดต้นทุนในการทางาน เพื่อสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )
องค์กรให้ความสาคัญและ
กาหนดแนวทางในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพ
และลดต้นทุนในการทางาน
อย่างชัดเจนในแผนธุรกิจ

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )
องค์กรมีการนาแนวทางการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ พัฒนา
คุณภาพ และลดต้นทุนในการ
ทางานไปปฏิบัติได้อย่าง
ครอบคลุม

ติดตามผล ( 0-5 )
องค์กรมีการตรวจสอบและ
ติดตามการนาแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพ
และลดต้นทุนในการทางาน
อย่างเป็นระบบ

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )
องค์กรทบทวนและปรับปรุง
แนวทางการปฏิบัติเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ พัฒนา
คุณภาพ และลดต้นทุนในการ
ทางานอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนด

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรให้ความสาคัญและกาหนดแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภ าพ พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนในการ
ทางาน ซึ่ง ได้จ ากการระดมสมองจากผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงด้วยการใช้ข้อมูลที่จ าเป็น เช่น ข้อมูล ความ
สูญเสียในกระบวนการ เวลาที่ใช้ในการผลิต/บริการ มาประกอบการพิจ ารณาแล้วบรรจุอยู่ในแผนธุรกิจที่กาหนด
ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาที่ชัดเจน
การนาไปปฏิบัติ
องค์กรนาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพไปถ่ายทอดสู่แผนการปฏิบัติงานของแผนกที่เกี่ยวข้องของแต่ละ
หน่วยงาน และได้มีการนาแผนปฏิบัติงานไปดาเนินการอย่างครอบคลุม เช่น ระบบการผลิตแบบลีน การออกแบบสร้าง
เครื่องมือ อุปกรณ์ กาหนดแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนในการทางาน โดยทีมงาน
จากหลายหน่วยงาน เป็นต้น
การติดตามผล
องค์กรตรวจสอบและติ ด ตาม ความคืบหน้า ผลการดาเนินงานของระบบ/โครงการ รวมถึง หัวข้อ ต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนในการทางานในแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระยะๆ ตามความเหมาะสม
การทบทวน การปรับปรุง
องค์กรทบทวน ความคืบหน้า ผลการดาเนินงาน ของระบบ/โครงการ รวมถึงหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนในการทางาน และผลลัพธ์ของตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน กาหนด
แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13

29

หมวดที่ 2 การวางแผนการดาเนินธุรกิจ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 4 แผนการดาเนินธุรกิจขององค์กรมีการมุ่งเน้น
การประหยั ด พลั ง งานที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต และบริ ก าร และ รั ก ษา
สิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

20 คะแนน

ได้คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

องค์กรให้ความสาคัญและ
กาหนดแนวทางการประหยัด
พลังงานที่ใช้ในการผลิต/บริการ
รวมถึงการรักษาสิง่ แวดล้อม
อย่างชัดเจนในแผนธุรกิจ

องค์กรมีการนาแนวทาง การ
ประหยัดพลังงานที่ใช้ในการ
ผลิต/บริการ รวมถึงการรักษา
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติได้อย่าง
ครอบคลุม

องค์กรมีการตรวจสอบและ
ติดตามการนาแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อประหยัดพลังงานที่ใช้
ในการผลิต/บริการ รวมถึงการ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ

องค์กรมีการทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
ประหยัดพลังงาน รวมถึงการ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรให้ค วามส าคัญและกาหนดแนวทางการประหยัดพลังงานที่ใช้ในการผลิต/บริ การ รวมถึง การรักษา
สิ่ง แวดล้อม ซึ่ง ได้จ ากการระดมสมองจากผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงด้วยการใช้ข้อมูลที่จ าเป็น เช่น ข้อมูล
โครงสร้างต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น มาประกอบการพิจารณาแล้ว
บรรจุอยู่ในแผนธุรกิจที่กาหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาที่ชัดเจน
การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีการนาแนวทางการประหยัดพลังงานรวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมไปถ่ายทอดสู่แผนการปฏิบัติงานของ
แผนกที่เกี่ยวข้อง และแต่ล ะหน่วยงานได้มีการนาแผนปฏิบัติงานไปดาเนินการอย่างครอบคลุม เช่น การอนุรักษ์
พลังงานแบบทุกคนมีส่วนร่วม การแยกประเภทของขยะ การ recycle โดยทีมงานจากหลายหน่วยงาน เป็นต้น
การติดตามผล
องค์กรมีการตรวจสอบและติดตามความคืบหน้า ผลการดาเนินงานของระบบ/โครงการ รวมถึงหัวข้อต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานรวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมในแผนการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระยะๆ ตามความ
เหมาะสม โดยผู้เกี่ยวข้อง
การทบทวน การปรับปรุง
องค์กรมีการทบทวนผลการดาเนินงานของระบบ/โครงการ รวมถึงหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัด
พลังงานที่ใช้ในการผลิต/บริการ รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและผลลัพธ์ของตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน พร้อมทั้งกาหนด
แนวทางการปรับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13

30

หมวดที่ 2 การวางแผนการดาเนินธุรกิจ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 5 แผนการดาเนินธุรกิจขององค์กรมีการมุ่งเน้น
ในเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์/
บริการใหม่ การสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ เป็นต้น เพื่อความ
ยั่งยืนขององค์กรในอนาคตหรือ เป็นประโยชน์ต่อสังคม

20 คะแนน

ได้คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

องค์กรให้ความสาคัญและ
กาหนดแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยี การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ การสร้าง
โอกาสทางการตลาดใหม่ เพื่อ
ความยั่งยืนหรือเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม อย่างชัดเจนในแผนธุรกิจ

องค์กรมีการนาแนวทาง การ
พัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ การสร้าง
โอกาสทางการตลาดใหม่ เพื่อ
ความยั่งยืน หรือ เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ไปปฏิบัติได้อย่าง
ครอบคลุม

องค์กรมีการตรวจสอบและ
ติดตามการนาแนวทางการ
พัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ การสร้าง
โอกาสทางการตลาดใหม่

องค์กรมีการทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยี การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่
การสร้างโอกาสทาง
การตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรให้ความสาคัญและกาหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์/ บริการใหม่ การสร้าง
โอกาสทางการตลาดใหม่ เพื่อความยั่งยืน หรือเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งได้จากการระดมสมองจากผู้บริหารระดับ
กลางและระดับสูง ด้วยการใช้ ข้อมูล ที่จ าเป็ น เช่น ข้อมูล จากการวิจัยตลาด ข้อมูล ผลิตภัณฑ์/ บริการของคู่ แ ข่ ง
มาประกอบการพิจารณาแล้วบรรจุอยู่ในแผนธุรกิจที่กาหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาที่ชัดเจน
การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีการนาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ การสร้างโอกาสทางการตลาด
ใหม่ ไปถ่ายทอดสู่ แ ผนการปฏิ บั ติง านของแผนกที่ เกี่ ย วข้อง และแต่ล ะหน่ ว ยงานได้มี ก ารนาแผนปฏิบั ติง านไป
ดาเนินการอย่างครอบคลุม เช่น ระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์/ บริการใหม่ขององค์กร การนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ใน
การผลิต/บริการ โดยทีมงานจากหลายหน่วยงาน เป็นต้น
การติดตามผล
องค์กรมีการตรวจสอบและติดตาม ความคืบหน้า ผลการดาเนินงานของระบบ โครงการ รวมถึงหัวข้อต่างๆ
ที่เกี่ ยวข้องกับ ทางการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์/ บริการใหม่ การสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ ใน
แผนการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมโดยผู้เกี่ยวข้อง
การทบทวน การปรับปรุง
องค์กรมีการทบทวน ความคืบหน้า ผลการดาเนินงานของระบบ/โครงการ รวมถึงหัวข้อต่างๆ ที่เกีย่ วข้องกับ
การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์/ บริการใหม่ การสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่และผลลัพธ์ของตัวชี้วัดผล
การดาเนินงาน พร้อมทั้งกาหนดแนวทางในการปรับเพื่อลดต้นทุนการผลิต/บริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
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หมวดที่ 2 การวางแผนการดาเนินธุรกิจ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 6 แผนการดาเนินธุรกิจขององค์กร มีการ
มุ่งเน้นถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถสนับสนุนแผนการ
ดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล

20 คะแนน

ได้คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

องค์กรให้ความสาคัญและ
กาหนดแนวทางการพัฒนา
บุคลากร เพื่อสนับสนุนแผนการ
ดาเนินธุรกิจขององค์กรอย่าง
ชัดเจนในแผนธุรกิจ

องค์กรมีการนาแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุน
แผนการดาเนินธุรกิจขององค์กร
ไปปฏิบัติได้อย่างครอบคลุม

องค์กรมีการตรวจสอบและ
ติดตามการนาแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุน
แผนการดาเนินธุรกิจขององค์กร
อย่างเป็นระบบ

องค์กรมีการทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางการพัฒนา
บุคลากร เพื่อสนับสนุนแผนการ
ดาเนินธุรกิจขององค์กรอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
กาหนด

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีการกาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนแผนการดาเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งได้จากการ
ระดมสมองจากผู้บริหารระดับกลาง และระดับสูงด้วยการใช้ข้อมูลที่จาเป็น เช่น การวิเคราะห์ความรู้และทั กษะที่
จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ความต้องการในการฝึกอบรมจากพนักงาน เป็นต้น มาประกอบการพิจารณาแล้วบรรจุอยู่ใน
แผนธุรกิจที่กาหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาที่ชัดเจน
การนาไปปฏิบัติ
องค์ กรมีการนาแนวทางการพัฒ นาบุค ลากร เพื่อสนับสนุนแผนการดาเนิ นธุร กิจ ขององค์กรไปถ่า ยทอด
สู่แผนการปฏิบัติงานของแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้อง และแต่ละหน่วยงานได้มีการนาแผนปฏิบัติงานไปดาเนินการอย่ าง
ครอบคลุม เช่น การกาหนดหลักสูตรการฝึกอบรม/การฝึกปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับแต่ละตาแหน่งงาน หรือ เหมาะสม
กับความรับรับผิดชอบ การศึกษาดูงาน เป็นต้น
การติดตามผล
องค์กรมีการตรวจสอบและติดตามความคืบหน้า ผลการดาเนินงานของการพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุน
แผนการดาเนินธุรกิจขององค์กรในแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมโดยผู้เกี่ยวข้อง
การทบทวน การปรับปรุง
องค์กรมีการทบทวน ผลการดาเนินงานของการพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนแผนการดาเนินธุรกิจขององค์กร
พร้อมทั้งกาหนดแนวทางการปรับปรุง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด
คะแนนเต็ม

120 คะแนน

ได้คะแนน
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หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด
ประเด็นพิจารณาที่ 1 องค์กรมีการกาหนดวิธีการรับรู้ การจัดทา
ข้อมูล การติดตามและการทบทวนข้อมูลความต้องการ ความ
คาดหวัง วิธีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าของแต่ละกลุ่ม
ลูกค้า เพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์/บริการที่เหมาะสมให้กับลูกค้าและ
การพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ โดยผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ หรือที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

คะแนนเต็ม

ได้คะแนน

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

มีการกาหนดวิธีการรับรู้และ
ตอบสนองความต้องการ ความ
คาดหวังของลูกค้า กลุ่มลูกค้า
และส่วนตลาด อย่างชัดเจน

มีการจัดทาและรวบรวมข้อมูล
ความต้องการ ความคาดหวัง
ของลูกค้า กลุ่มลูกค้า และ
ส่วนตลาดอย่างครบถ้วน

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
จัดทาข้อมูล ความต้องการ
ความคาดหวังของลูกค้า วิธีการ
ตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด
อย่างเป็นระบบ

ปรับปรุง ( 0-5 )
มีการทบทวนและปรับปรุง
การจัดทาข้อมูลความต้องการ
ความคาดหวัง และวิธี
ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า กลุ่มลูกค้า และส่วน
การตลาด ที่เหมาะสม

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรใช้ข้อมูลที่สาคัญและความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในการกาหนดวิธีการรับรู้ของข้อมูลความต้องการและ
ความคาดหวังของลูกค้ากลุ่มลูกค้าในแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน เช่น การเยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อสอบถามข้อมูลความต้องการ
หรือการออกแบบสอบถามความต้องการของลูกค้า ิธี
วิ การรับฟังลูกค้าอาจรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยี
บนเว็บไซต์ การรับฟังผ่านสื่อ สังคมออนไลน์ อาจรวมถึงการติดตามข้อคิดเห็นผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่องค์กร
เป็นผู้ดูแล และช่องทางต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า กลุ่ มลูกค้า
และส่วนตลาดอย่างถูกต้อง
การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการจัดทาและรวบรวมข้อมูลความต้องการ ความคาดหวังของ
ลูกค้า กลุ่มลูกค้า ได้อย่างครบถ้วนตามวิธีการ และตามช่วงเวลาที่กาหนด
การติดตามผล
องค์กรมีการตรวจสอบ ติดตามการจัดทาข้อมูล ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า วิธีการตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด โดยมีระยะเวลาการติดตามและสรุปผลที่ชัดเจน เพื่อที่จะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
การทบทวน / การปรับปรุง
องค์ก รมีการทบทวนการจัดทาข้อมูล ความต้ องการ ความคาดหวัง ของลูกค้า ให้มีค วามเหมาะสมในการ
ดาเนินการ หรือมีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนวิธีการรวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13

34

หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 2 องค์กรมีจัดทาแผนการตลาด กาหนด
เป้าหมายทางการตลาด การนาไปปฏิบัติและติดตามผล เพื่อบรรลุ
เป้าหมายของแผนธุรกิจด้านการตลาด

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )
มีการจัดทาแผนการตลาดที่
ชัดเจน

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )
มีการนาแผนการตลาดไป
ดาเนินการปฏิบัติอย่าง
ครอบคลุม

ได้คะแนน

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีการตรวจสอบ ติดตามการนา
แผนการตลาดไปปฏิบัติเป็น
ระบบ

มีการทบทวนและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องที่ส่งผลต่อเป้าหมาย
ทางการตลาด

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีการจัดทาแผนการตลาดที่ชัดเจน โดยมีการนาเอาข้อมูลที่สาคัญมาเป็นส่วนประกอบในการจัดทา และ
มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่ว นร่ว มในการพิจ ารณาจัดท าแผนงาน อีกทั้ง แผนงานจะต้องมี ค วามสมบูร ณ์ทั้ง แนวทาง
เป้าหมาย ระยะเวลา รวมถึงผู้ที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีการนาแผนการตลาดไปสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการปฏิบัติได้อย่างครอบคลุมตามรายละเอียด
ของแผนงาน
การติดตามผล
องค์กรมีการตรวจสอบ ติดตามการนาแผนการตลาดไปปฏิบัติ โดยมีการใช้ข้อมูลจริงเปรียบเทียบกับแผนงานที่
กาหนด มีการกาหนดระยะเวลาในการติดตาม และสรุปผลการดาเนินงานตามแผนที่ชัดเจน
การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีการทบทวนแผนการตลาดถึงความเหมาะสมต่อสถานการณ์ทางธุรกิจ และมีการปรับปรุงแผนงาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุต่อเป้าหมายทางการตลาดที่กาหนด หรือสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
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หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 3 องค์กรมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
เพื่อเพิ่มความภักดีและการซื้อผลิตภัณฑ์/บริการซ้าอีก

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

ดาเนินการ ( 0-5 )

มีการกาหนดวิธีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่าง
ชัดเจน

มีการดาเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่าง
ครบถ้วน

ตรวจสอบ ( 0-5 )
มีการตรวจสอบ ติดตามการ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
อย่างเป็นระบบ

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )
มีการทบทวนและปรับปรุงการ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีการใช้ข้อมูลที่สาคัญและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ ดี
กับลูกค้า เช่น การออกเยี่ยมเยียนลูกค้า การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับลูกค้า เป็นต้น เพื่อเพิ่มความภักดีและการซื้อ
ผลิตภัณฑ์/บริการซ้าอีกของลูกค้า
การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีการสื่อสารถึงแนวทางและวิธีการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
ที่องค์กรกาหนดขึ้นมาได้อย่างครบถ้วน
การติดตามผล
องค์กรมีการตรวจสอบ ติดตามการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การวัดและประเมินผลความพึง พอใจ
วิธีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในแต่ละครั้ง/แต่ละช่วงเวลาที่ชัดเจน เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงวิธีการให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีการทบทวนวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ทางธุร กิจ และมีการ
ปรับปรุงวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น ปรับปรุงวิธีการสร้า งความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มใหม่
เป็นต้น เพื่อเพิ่มความภักดีและการซื้อผลิตภัณฑ์/บริการซ้าอีก
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หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 4 องค์กรมีประเมินและตอบสนองความพึง
พอใจและไม่พอใจของลูกค้า เพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้า
เก่า

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )
มีการกาหนดวิธีการประเมิน
และตอบสนองความพึงพอใจ
และไม่พอใจของลูกค้าอย่าง
ชัดเจน

ได้คะแนน

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีการดาเนินการหาข้อมูลและ
ตอบสนองความพึงพอใจและไม่
พอใจของลูกค้าได้อย่าง
ครอบคลุม

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
ดาเนินการหาข้อมูลและการ
ตอบสนองความพึงพอใจและไม่
พอใจของลูกค้าอย่างเป็นระบบ

มีการทบทวนและปรับปรุง
การดาเนินการหาข้อมูลและ
ตอบสนองความพึงพอใจและ
ไม่พอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีการใช้ข้อมูล ที่ส าคัญและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนด วิธีการประเมิน และ
ตอบสนองความพึงพอใจ และไม่พอใจของลูกค้า เช่น การกาหนดช่องทางในการสื่อสาร/รับข้อมูลจากลูกค้า และระบบ
ในการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม โดยมีระยะเวลาและผู้ที่รับผิดชอบในการดาเนินงานอย่างชัดเจน
การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีการสื่อสารถึงแนวทางและวิธีการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดเก็บข้อมูลและการปฏิบัติตามขั้นตอน
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและไม่พอใจของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม
การติดตามผล
องค์กรมีการตรวจสอบ ติดตามการดาเนินการหาข้อมูล และการตอบสนองความพึง พอใจและไม่พอใจของ
ลูกค้าโดยมีผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาการติดตาม สรุปผลที่ชัดเจน เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจและไม่พอใจของ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะกาหนดแนวทางการปรับปรุง/แก้ไขการทางานให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ตรงประเด็น
การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีการทบทวนวิธีการหาข้อมูลและการตอบสนองความพึงพอใจและไม่พอใจของลูกค้าให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ทางธุรกิจ และมีการปรับปรุงวิธีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้า
ที่สูงขึ้น
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หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 5 องค์กรมีการสร้างภาพลักษณ์และตราสินค้า
ของตนเอง เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและยั่งยืนทาง
การตลาด

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )
มีการกาหนดแนวทางการสร้าง
ภาพลักษณ์และตราสินค้าของ
ตนเองอย่างชัดเจน

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีการดาเนินการสร้าง
มีการตรวจสอบ ติดตามการ
มีการทบทวนและปรับปรุงการ
ภาพลักษณ์และมีตราสินค้าเป็น ดาเนินการสร้างภาพลักษณ์และ ดาเนินการสร้างภาพลักษณ์และ
ของตนเอง
ตราสินค้าอย่างเป็นระบบ
ตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์ ก รมี ก ารใช้ข้ อ มู ล ที่ ส าคัญ และให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ เ ข้ า มามีส่ ว นร่ ว มในการก าหนดแนวทางการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและจัดทาตราสินค้าของตนเอง เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและยั่งยืนทางการตลาด
โดยมีกรอบระยะเวลาดาเนินงานและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีการสื่อสารถึงแนวทาง และวิธีการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กร รวมถึงการมีการจัดทาตราสินค้าเป็นของตนเองตามแผนงานที่กาหนด
การติดตามผล
องค์กรมีการตรวจสอบ ติดตามผลการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เช่น การสุ่มสารวจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เพื่อให้ทราบถึงภาพลักษณ์องค์กรในมุมมองของลูกค้า เป็นต้น และสรุปผลการจัดทาตราสินค้าโดยเทียบกับแผนงานที่
กาหนด
การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีการทบทวนและปรับปรุงการดาเนินการสร้างภาพลักษณ์และตราสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
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หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 6 องค์กรดาเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม
ไม่เบียดเบียนสังคม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค/ผู้ใช้บริการ
รวมถึงไม่ลอกเลียนตรา/แบบสินค้าของผู้อื่น

20 คะแนน

ได้คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

องค์กรมีการกาหนดนโยบาย /
ให้ความสาคัญในการดาเนิน
ธุรกิจที่ยุติธรรม ไม่เบียดเบียน
สังคม ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภค/ ผู้ใช้ บริการ รวมถึงไม่
ลอกเลียนตรา/แบบสินค้าของ
ผู้อื่น

มีการสื่อสารนโยบาย/
ดาเนินการในเรื่องที่องค์กรให้
ความสาคัญในการดาเนิน
ธุรกิจที่ยุติธรรม ไม่เบียดเบียน
สังคม ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภค/ ผู้ใช้ บริการ รวมถึง
ไม่ลอกเลียนตรา/แบบสินค้า
ของผู้อื่น

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
ดาเนินการในเรื่องที่องค์กรให้
ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจที่
ยุติธรรม ไม่เบียด เบียนสังคม
ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค/
ผู้ใช้บริการ รวมถึงไม่ลอกเลียน
ตรา/ แบบสินค้าของผู้อื่น

มีการทบทวนและปรับปรุง
ดาเนินการในเรื่องที่องค์กรให้
ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจที่
ยุติธรรม ไม่เบียด เบียนสังคม
ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค/
ผู้ใช้บริการ รวมถึงไม่ลอกเลียน
ตรา/แบบสินค้าของผู้อื่น

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีการวางแผนการดาเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม ไม่เบียดเบียนสังคม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคโดย
ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมพิจารณา นาข้อมูลต่างๆ เช่น ด้านการตลาด การร้องเรียนของผู้บริโภคมาพิจารณา
กาหนดช่วงเวลา ขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในการดาเนินการที่ชัดเจน
การนาไปปฏิบัติ
องค์กรได้นาขั้ นตอนที่ ไ ด้ก าหนดไว้ มาด าเนิ นการโดยพนั กงาน ผู้เกี่ยวข้องในแต่ล ะแผนกได้ ด าเนิ น การ
ตามขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้อย่างครบถ้วน
การติดตามผล
องค์กรมีการติดตามผลของการดาเนินการ โดยพิจารณาจากข้อมูล ต่างๆ เช่น การร้องเรียนของผู้บริโ ภค
การฟ้องร้องเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีการพิจ ารณาทบทวนขั้นตอนการดาเนินการว่ายังคงมีค วามเหมาะสมกับสถานการณ์และทันกับ
ความต้องการทางธุรกิจ มีการปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้
คะแนนเต็ม

100 คะแนน

ได้คะแนน
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หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 1 องค์กรกาหนดการวัดผลและการนาข้อมูล
การดาเนินงานที่สาคัญมาวิเคราะห์เพื่อกาหนดแนวทางในการ
แก้ไข/ปรับปรุง โดยตรวจสอบ ติดตาม และทบทวนแนวทาง
การแก้ไข/ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

มีแนวทางในการวัดผล และ
มีการวิเคราะห์ข้อมูลการวัดผล
การวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดผล การดาเนินงาน และนาผล
การดาเนินงานอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ไปจัดทาแผน การ
แก้ไข/ปรับปรุง และนาไปปฏิบัติ
ได้อย่างครอบคลุม

ติดตามผล ( 0-5 )

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีการตรวจสอบ ติดตามการนา มีการทบทวนและปรับปรุง
แผนการแก้ไข/ปรับปรุงไป
แผนการแก้ไข/ปรับปรุง และ
ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
การนาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรได้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทาง/วิ ธีการวัดผล/การวิเคราะห์ตั วชี้ วั ด ผล
การดาเนินงานที่สาคัญที่ได้จัดเก็บ เช่น การแปลงข้อมูล ดิบให้เป็นสารสนเทศ ที่เข้าใจง่าย ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกราฟ
ตาราง และได้กาหนดระยะเวลา และผู้ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
การนาไปปฏิบัติ
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการวัดผล วิเคราะห์ตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่สาคัญของบริษัทได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม
ทุกกระบวนการที่สาคัญ และยังได้นาผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดไปจัดทาแผนการแก้ไข/ปรับปรุง และนาไปปฏิบัติได้
อย่างครอบคลุม
การติดตามผล
องค์กรตรวจสอบ ติดตามผลการวัดผล การวิเคราะห์ตัวชี้วัดผลการดาเนินการ ที่สาคัญ และการปฏิบัติตาม
แผนการแก้ไข/ปรับปรุง เพื่อนามาใช้ปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์ให้เหมาะสม และติดตามผลของปฏิบัติตามแผนการ
แก้ไข/ปรับปรุงของตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม
การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรทบทวนวิธีก ารวั ดผล การวิเคราะห์ ตัวชี้วั ดผลการด าเนิ นการที่ส าคัญ เพื่อให้ได้วิธีการวิ เคราะห์
ที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดที่สาคัญ รวมถึงมีการทบทวนแผนดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงเพื่อให้ตัวชี้วัดผลการดาเนิน การ
สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดครอบคลุมทุกกระบวนการที่สาคัญ
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หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 2 องค์กรมีการจัดการข้อมูลด้าน
งบการเงิน ที่ถูกต้องตามหลักการทางบัญชี โดยมีการตรวจสอบ
ติดตาม และทบทวนข้อมูล เพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร
ในการดาเนินธุรกิจ

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )
มีแนวทางในการจัดทาข้อมูล
ด้านงบการเงินที่ถูกต้องตาม
หลักการทางบัญชี

ดาเนินการ ( 0-5 )
มีการจัดทาข้อมูลด้าน
งบการเงินที่ถูกต้องตาม
หลักการทางบัญชี

ตรวจสอบ ( 0-5 )
มีการตรวจสอบ ติดตาม และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้าน
งบการเงินที่ถูกต้องตาม
หลักการทางบัญชี อย่างเป็น
ระบบ

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )
มีการทบทวนและปรับปรุงการ
จัดทาข้อมูลด้าน
งบการเงินที่ถูกต้องตาม
หลักการทางบัญชี และผล
การวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีการกาหนดแนวทางและวิธีการในการจัดทาข้อมูล ด้านงบการเงิน ที่ถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
โดยมีการกาหนดผู้ที่รับผิดชอบดาเนินการ รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลและรายงานอย่างชัดเจน
การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีการสื่อสารถึง แนวทางและวิธีการในการจัดทาข้อมูลด้านงบการเงิน ที่ถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและสามารถจัดทาข้อมูลด้านการเงินการบัญชี ได้อย่างถูกต้อง
การติดตามผล
องค์กรมีการตรวจสอบ และติดตามผลในการจัดทาข้อมูลด้านงบการเงิน เช่น ความถูกต้อง ความรวดเร็ว และ
ปัญหาในการจัดทา เป็นต้น รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลด้านการเงินการบัญชีที่ได้จัดเก็บ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
ของผู้บริหารในการดาเนินธุรกิจ
การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีการทบทวนและปรับปรุงการจัดทาข้อมูลด้านงบการเงิน รวมถึงวิธีวิเคราะห์ผล เพื่อให้มีความถูกต้อง
รวดเร็ว และมีความน่าเชื่อถือเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจดาเนินธุรกิจ
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หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 3 องค์กรมีระบบในการบริหารข้อมูลให้
ทันสมัย พร้อมใช้งาน ความปลอดภัย และมีการสื่อสารข้อมูลที่
สาคัญในการทางานให้กับพนักงาน

20 คะแนน

ได้คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีการกาหนดวิธีการ ในการทา
ให้ข้อมูลทันสมัย พร้อมใช้งาน
และวิธสี ื่อสารให้กับพนักงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบ

มีการดาเนินการในการ
ทาให้ข้อมูลทันสมัยพร้อมใช้งาน
และสื่อสารให้กับพนักงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบ

มีการตรวจสอบ ติดตามการทา
ให้ข้อมูลทันสมัย พร้อมใช้งาน
และสื่อสารให้พนักงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบอย่างเป็น
ระบบ

มีการทบทวน/ปรับปรุง
การทาให้ข้อมูลทันสมัย พร้อม
ใช้งาน และสื่อสารให้พนักงาน
ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการกาหนดวิธีการ ในการทาให้ข้อมูลทันสมัย เช่น มีการ Update ของ
ข้อมูลที่สาคัญอย่างสม่าเสมอ หรือ มีการสรุปข้อมูลให้ง่ายต่อการนาไปใช้งาน และมีแผนงานสื่อสารให้กับพนักงาน
ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างชัดเจน
การนาไปปฏิบัติ
องค์กรดาเนินการในการทาให้ข้อมูลทันสมัยและพร้อมใช้งานได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นและทุกพื้นที่ และ
มีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านสื่อที่เหมาะสม เช่น การประชุมชี้แจงตามวาระ Morning Talk บอร์ด
ข่าวสาร และระบบ Intranet เป็นต้น
การติดตามผล
องค์กรมีการตรวจสอบ ติดตามการทาให้ข้อมูลทันสมัย และพร้อมใช้งานเพื่อให้ข้อมูล/สารสนเทศสะท้อ น
สถานการณ์จ ริงที่เกิดขึ้น รวมถึง ติดตามผลการรับรู้ข้อมูลที่สาคัญของพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปรับปรุง
การสื่อสารขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
การทบทวน / การปรับปรุง
มีการทบทวน/ปรับปรุงวิธีการทาให้ข้อมูลทันสมัย และพร้อมใช้งานอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น ปรับปรุงวิธีการ
จัดเก็บและ Update ข้อมูล ปรับปรุงระบบป้องกันความเสียหายของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อให้ระบบพร้อมใช้
งาน ทบทวนว่าข้อมูลที่จัดเก็บเพียงพอหรือไม่มีข้อมูลใดต้องจัดเก็บเพิ่มเติม เป็นต้น รวมถึงปรับปรุงวิธีการสื่อสาร
ข่าวสาร ข้อมูลที่สาคัญขององค์กรให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง
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47

หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 4 องค์กรมีระบบการจัดเก็บความรูท้ ี่สาคัญ
และจาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจ

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )
มีการกาหนดแนวทางในการ
จัดเก็บความรู้ที่สาคัญอย่าง
ชัดเจน

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ได้คะแนน

ติดตามผล ( 0-5 )

มีการดาเนินการจัดเก็บความรู้ที่ มีการตรวจสอบ ติดตาม การ
สาคัญอย่างครอบคลุม
จัดเก็บความรู้ที่สาคัญอย่างเป็น
ระบบ

ปรับปรุง ( 0-5 )
มีการทบทวนและปรับปรุงการ
จัดเก็บความรู้ที่สาคัญอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงความรู้ที่
สามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรม

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางในการจัดเก็บความรู้ที่สาคัญที่เหมาะสม
กับองค์กร เช่น การระบุองค์ค วามรู้ที่สาคัญขององค์กร วิธีการจัดเก็บความรู้ และมีการกาหนดเป็นแผนงานที่มี
ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาดาเนินงานที่ชัดเจน เป็นต้น
การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีการจัดเก็บความรู้ที่สาคัญตามแผนงานที่กาหนดได้อย่างครอบคลุม และต่อเนื่อง
การติดตามผล
องค์กรมีการตรวจสอบ ติดตามการจัดเก็บความรู้ที่สาคัญ เพื่อดูถึงความถูกต้อง และครบถ้วนขององค์ความรู้
การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีการทบทวน ปรับปรุง วิธีการจัดเก็ บความรู้ที่ส าคัญอย่างต่อ เนื่ อง เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้ อ งมี
องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิ บัติงานสอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความรู้ที่สามารถ
ต่อยอดเป็นนวัตกรรม
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หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้
ประเด็นพิจารณาที่ 5 องค์กรมีร ะบบการแลกเปลี่ยนความรู้ ที่
ส าคัญและจ าเป็นต่อการดาเนินธุร กิจ ทั้ง หน่วยงานภายใน และ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ที่จะมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ใน
อนาคต
เตรียมการ ( 0-5 )
การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )
มีการกาหนดแนวทางในการ
มีการดาเนินการแลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยนความรู้ที่สาคัญอย่าง ความรู้ที่สาคัญอย่างครอบคลุม
ชัดเจน

คะแนนเต็ม

ได้คะแนน

20 คะแนน

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีการตรวจสอบ ติดตาม การ
มีการทบทวนและปรับปรุงการ
แลกเปลี่ยนความรู้ที่สาคัญอย่าง แลกเปลี่ยนความรู้ที่สาคัญ
เป็นระบบ
อย่างต่อเนื่องรวมถึงการ
เผยแพร่ความรู้ให้กับสังคม

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ส าคัญ ที่
เหมาะสมกับองค์กร เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างพนักงานในองค์กร และมีการกาหนดเป็นแผนงานที่มีผู้รับผิดชอบ
และระยะเวลาดาเนินงานที่ชัดเจน เป็นต้น
การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่สาคัญตามแผนงานที่กาหนดได้อย่างครอบคลุม และต่อเนื่อง
การติดตามผล
องค์กรมีการตรวจสอบ ติดตามการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลของการแลกเปลี่ยนความรู้ที่
สาคัญ
การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีการทบทวน ปรับปรุงวิธีการแลกเปลี่ ยนความรู้ที่ส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้ อง
มีองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานสอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงองค์กรได้มีการ
เผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

หมวดที่ 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล
คะแนนเต็ม

140 คะแนน

ได้คะแนน
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หมวดที่ 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 1 องค์กรมีการกาหนดโครงสร้างองค์กร และ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งสามารถสนับสนุน
การดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )
มีรูปแบบการกาหนดโครงสร้าง
องค์กร และบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบรวมถึงการวางแผน
กาลังคนที่ชัดเจน

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )
มีโครงสร้างองค์กร และอัตรา
กาลังคนตามบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบ

ติดตามผล ( 0-5 )
มีการตรวจสอบ ติดตาม
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบและอัตรากาลังที่
เหมาะสม

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )
มีการทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบและ
อัตรากาลังให้ตรงตาม
สภาพการณ์ทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงสร้างองค์กร และบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
โดยมีการนาข้อมูลที่สาคัญทั้งจากภายนอก และภายในองค์กรมาประกอบการพิจารณา มีการกาหนดช่วงเวลา และ
มีผู้รับผิดชอบหลักในการดาเนินการ
การนาไปปฏิบัติ
มีการประกาศใช้ผังโครงสร้างองค์กร กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละตาแหน่งงาน
ในแต่ละแผนก มีการสื่อสารให้กับพนักงานในแต่ละตาแหน่งงานเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ตามบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนเอง
การติดตามผล
มีการติดตามความเหมาะสมของการประสานงาน การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานตามผังโครงสร้าง
องค์กรที่กาหนดไว้ มีการติดตามผลของการปฏิบัติงานของพนักงาน แต่ล ะตาแหน่ง งานว่าดาเนินการได้ตาม
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้กาหนดไว้
การทบทวน / การปรับปรุง
มีการทบทวนโครงสร้างองค์กร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบว่า ยังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์
และทิศทางของธุรกิจ มีการปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้เหมาะสม

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13
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คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13
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หมวดที่ 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 2 องค์กรมีการสรรหาบุคลากร ที่ตรงกับ
ความต้องการของธุรกิจ

20 คะแนน

ได้คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีแผนในการสรรหาบุคลากรให้
ตรงกับความต้องการของธุรกิจ

มีการสรรหาบุคลากรได้ตรงกับ
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
สรรหาบุคลากรอย่างเป็นระบบ

มีการทบทวนและปรับปรุง
วิธีการในการสรรหาบุคลากร
ให้ตรงกับความต้องการของ
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสรรหาบุคลากร นาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติของ
พนักงานที่กาหนดไว้มาพิจารณา กาหนดระยะเวลาในการสรรหาบุคลากร มีการกาหนดขั้นตอนและผู้รับผิดชอบใน
การดาเนินการสรรหาที่ชัดเจน
การนาไปปฏิบัติ
มีการสรรหาบุคลากรตามวิธีการที่ได้กาหนดไว้ในทุกๆ แผนก หัวหน้างานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของแต่ละแผนก
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสรรหาบุคลากรทุกครั้ง
การติดตามผล
มีการติดตามผลของการสรรหาบุคลากร โดยพิจารณาผลการทางานของบุคลากรที่สรรหามาได้เทียบกับ
เป้าหมายที่ต้องการ โดยใช้ข้อมูลต่างๆ มาประกอบการพิจารณา กาหนดช่วงเวลาในการติดตามและผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน
การทบทวน การปรับปรุง
มีการทบทวนวิธีการสรรหาบุค ลากรว่า ยัง คงมีค วามเหมาะสมต่อสถานการณ์ทิศ ทางของธุรกิจ มีการ
ปรับปรุงวิธีการสรรหาบุคลากรเพื่อให้การสรรหาบุคลากรมีประสิทธิภาพ และได้บุคลากรที่ตรงกับความต้องการ
มากยิ่งขึ้น

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13
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หมวดที่ 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 3 องค์กรมีระบบการฝึกอบรมและพัฒนา
พนักงาน ที่สอดคล้องกับกระบวนการทางาน

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

มีระบบในการฝึกอบรมและ
มีการดาเนินการฝึกอบรมและ
พัฒนาพนักงาน ที่สอดคล้องกับ พัฒนาทักษะพนักงานตาม
กระบวนการทางาน
แผนการฝึกอบรมและพัฒนา

ติดตามผล ( 0-5 )
มีการตรวจสอบ ติดตาม
แผนการฝึกอบรมและพัฒนา

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )
มีการทบทวนและปรับปรุง
วิธีการในการทาแผนและ
วิธีการดาเนินการฝึกอบรม
พัฒนา

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรให้หัวหน้างานแต่ละแผนกเข้ามามีส่วนร่วม นาข้อมูลต่างๆ มาเป็นปัจจัยในการวางแผนการฝึกอบรม
มีการกาหนดแผนการฝึกอบรม ขั้นตอนและวิธีการอบรม มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการดูแลระบบการฝึกอบรมของ
องค์กร
การนาไปปฏิบัติ
หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบระบบการฝึกอบรมได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของการฝึกอบรมที่ได้กาหนดไว้
มีการอบรมให้กับพนักงานในแต่ละแผนกอย่างทั่วถึง และเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ค วามรับผิดชอบของแต่ล ะ
ตาแหน่ง
การติดตามผล
มีการติดตามประสิทธิผลของการฝึกอบรมในเรื่ องต่างๆ ให้กับพนักงานโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสมกั บหัว ข้อ
ของการอบรม ใช้ข้อมูลต่างๆ มาพิจารณาในการติดตามผลการฝึกอบรม เช่น ประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน
อัตราของเสีย เป็นต้น
การทบทวน / การปรับปรุง
มีการทบทวนระบบการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม หัวข้อการฝึกอบรม ระบบการติดตามผลการอบรม
ว่ายัง คงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และทิศทางของธุรกิจ และมีการปรับปรุง ระบบการอบรมให้ดีขึ้นและ
กาหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติที่ชัดเจน

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13
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หมวดที่ 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 4 องค์กรมีระบบการพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )
มีแนวทางในการพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

มีการดาเนินการประเมินผลการ มีการตรวจสอบ ติดตามการ
ปฏิบัติงาน
ประเมินผล

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )
มีการทบทวนและปรับปรุงการ
วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรให้หัวหน้างานเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจ ารณาโดยนาข้อมูล ผลการปฏิบัติง านของพนักงานมา
พิจารณา กาหนดช่วงเวลาในการประเมินผลที่ชัด เจน มีผู้รับผิดชอบในการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน
การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีการใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้กาหนดไว้กับพนักงานในแต่ละแผนก ตามช่วงเวลา
ที่ได้กาหนดไว้ และผู้ประเมินสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
การติดตามผล
องค์กรมีการติดตามผลการใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละแผนกโดยพิจารณาจากข้อมูล
ต่างๆ ประกอบ เช่น ความพึงพอใจของพนักงาน ประสิทธิภาพการทางาน อัตราของเสีย เป็นต้น
การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีการทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการประเมิน ความถี่ในการประเมินว่ามี
ความเหมาะสมกั บ พนั ก งาน มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านให้ มี ค วามเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13
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คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13
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หมวดที่ 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 5 องค์กรมีการพิจารณาผลตอบแทน และ
จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )
มีการกาหนดแนวทางในการ
พิจารณาผลตอบแทนและจัด
สวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่
พนักงาน

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

มีการดาเนินการตามแนวทางใน มีการตรวจสอบ ติดตามผลของ
การพิจารณาผลตอบแทนและ การจ่ายค่าตอบแทนและการ
จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่ จัดสวัสดิการพนักงาน
พนักงาน

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )
มีการทบทวนและปรับปรุงการ
พิจารณาผลตอบแทนและ
จัดสวัสดิการให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ทางธุรกิจ

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรนาความคิดเห็นของพนักงาน หัวหน้างาน เข้ามาใช้ในการพิจ ารณาผลตอบแทนและสวัส ดิการ
นาข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรเข้ามาพิจารณา กาหนดช่วงเวลาในการพิจารณา และมีผู้รับผิดชอบในการ
ดาเนินการที่ชัดเจน
การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีการให้ผ ลตอบแทนและจัดสวัส ดิการให้แก่ พนักงานตามที่ ได้ก าหนดไว้ โ ดยจั ดให้ แก่พ นั ก งาน
ทุกระดับในองค์กร ตามกรอบระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ ผู้รับผิดชอบดาเนินการตามขั้ น ตอนและเกณฑ์ต่ า งๆ
อย่างครบถ้วน
การติดตามผล
องค์กรมีการติดตามผลการให้ผลตอบแทนและจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานในแต่ละแผนก โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลต่างๆ ประกอบ เช่น ความพึงพอใจของพนักงาน ประสิทธิภาพการทางาน อัตราของเสีย เป็นต้น
การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีการทบทวนระบบการให้ผลตอบแทน และจัดสวัสดิการแก่พนักงาน ขั้นตอนการประเมิน ความถี่
ในการประเมิน ว่ามีความเหมาะสมกับพนักงาน และมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13
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คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13
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หมวดที่ 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 6 การให้ความสาคัญแก่พนักงานในการ
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
การดาเนินการขององค์กร

20 คะแนน

ได้คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีการกาหนดประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญ
และการเปิดโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นของพนักงานและมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ดาเนินการขององค์กร

มีการดาเนินการในประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการให้
ความสาคัญ และการเปิดโอกาส
ในการแสดงความคิดเห็นของ
พนักงานและมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการดาเนินการของ
องค์กร

มีการตรวจสอบ ติดตามใน
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้ความสาคัญ และการเปิด
โอกาสในการแสดงความคิดเห็น
ของพนักงานและมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงการดาเนินการของ
องค์กร

มีการทบทวนและปรับปรุง
ในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการให้ความสาคัญและ
การเปิดโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นของพนักงาน
และมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการดาเนินการของ
องค์กร

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีการวางแผนดาเนินการในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญและการเปิดโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็นของพนักงาน โดยให้หัวหน้างาน พนักงานหรือตัวแทนของแต่ละแผนกเข้ามามีส่วนร่วม นาข้อมูล
ต่างๆ มาพิจ ารณา เช่น ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ของพนักงาน เป็นต้น มีการกาหนดช่วงเวลา ขั้นตอน
ดาเนินการและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
การนาไปปฏิบัติ
องค์ ก รมี ก ารน าขั้ น ตอนที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ เ กี่ ย วกั บ การให้ ค วามส าคั ญ และการเปิ ด โอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นของพนักงานและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดาเนินการขององค์กรไปดาเนินการ โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
และพนักงานของแต่ละแผนกมีส่วนร่วม และสามารถปฏิบัติได้ตามที่ได้กาหนดไว้
การติดตามผล
องค์กรมีการติดตามผลของการดาเนินการ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่นข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ของพนักงาน เป็นต้น
การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีการพิจารณาทบทวนขั้นตอนการให้ความสาคัญ และการเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นของ
พนักงาน ว่ายังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และทันกับความต้องการทางธุรกิจ มีการปรับปรุงขั้นตอนการ
ดาเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13

59

หมวดที่ 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 7 องค์กรมีการส่งเสริมและการจ้างงาน หรือ
ให้โอกาสสาหรับผู้ที่ด้อยโอกาสหรือคนทุพพลภาพ ทางานในองค์กร

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )
มีการกาหนดประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ
การจ้างงาน หรือให้โอกาส
สาหรับผู้ที่ด้อยโอกาสหรือคน
ทุพพลภาพ ในการทางาน

ได้คะแนน

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีการดาเนินการในประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
และการจ้างงานสาหรับผู้ที่ด้อย
โอกาสหรือคนทุพพลภาพ
ทางานในองค์กร

มีการตรวจสอบ ติดตามใน
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริม และการจ้างงาน
สาหรับผู้ที่ด้อยโอกาสหรือ
คนทุพพลภาพ ทางานในองค์กร

มีการทบทวนและปรับปรุง
ในประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
และการจ้างงานสาหรับ
ผู้ที่ด้อยโอกาสหรือ
คนทุพพลภาพทางานใน
องค์กร

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีการวางแผนดาเนินการในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและการจ้างงาน หรือให้โอกาส
สาหรับผู้ที่ด้อยโอกาสหรือคนทุพพลภาพ โดยให้หัวหน้างาน พนักงานหรือตัวแทนของแต่ละแผนกเข้ามามีส่วนร่วม
นาข้อมูลต่างๆ มาพิจารณา เช่น สัดส่วนของผู้ที่ด้อยโอกาสหรือคนทุพพลภาพ มีการกาหนดขั้นตอนดาเนินการและ
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีการนาขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้เกี่ยวกับ การส่ง เสริม และการจ้างงาน หรือให้โ อกาสส าหรับผู้ที่
ด้อยโอกาสหรือคนทุพพลภาพ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและสามารถปฏิบัติได้ตามที่ได้กาหนดไว้
การติดตามผล
องค์กรมีการติดตามผลของการดาเนินการ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น สัดส่วนของผู้ที่ด้อยโอกาสหรือ
คนทุพพลภาพ เป็นต้น
การทบทวน / การปรับปรุง
องค์ ก รมี การพิ จ ารณาทบทวนขั้ น ตอนการส่ง เสริม การจ้ า งงาน หรื อ ให้ โ อกาสส าหรับ ผู้ที่ ด้ อยโอกาส
หรือคนทุพพลภาพ ว่ายังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และทันกับความต้องการทางธุรกิจ มีการปรับปรุง
ขั้นตอนการดาเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ
คะแนนเต็ม

160 คะแนน

ได้คะแนน

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13

61

หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 1 มีการประสานงานและรับข้อมูลจาก
ฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการ และ
กระบวนการผลิต/การบริการ

20 คะแนน

ได้คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีแนวทางในการประสานงาน
และรับข้อมูลจากฝ่ายการตลาด
เพื่อใช้ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์/บริการ และ
กระบวนการผลิต/การบริการที่
ชัดเจน

มีการดาเนินการตามแนวทางใน
การประสานงานและรับข้อมูล
จากฝ่ายการตลาดเพื่อใช้ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการ
และกระบวนการผลิต/การ
บริการ

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
ประสานงานและรับข้อมูลจาก
ฝ่ายการตลาดเพื่อใช้ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการ
และกระบวนการผลิต/การ
บริการ

มีการทบทวนและปรับปรุงการ
ประสานงานและรับข้อมูลจาก
ฝ่ายการตลาดเพื่อใช้ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการ
และกระบวนการผลิต/การ
บริการ

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีผู้ที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายการตลาดเพื่อนาข้อมูลความต้องการของลูกค้าใน
ด้านต่างๆ มาดาเนินการ มีการกาหนดช่วงเวลาที่จะดาเนินการ มีการกาหนดขั้นตอนต่างๆ ในการดาเนินการที่
ชัดเจน
การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีการนาข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายการตลาดมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์/ บริการ และกระบวนการ
ผลิต มีการดาเนินการตามขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ และนามาใช้กับทุกผลิตภัณฑ์ สายการผลิตขององค์กร
การติดตามผล
องค์ ก รมี ก ารติ ด ตามผลของการประสานงานและรับข้ อ มู ล จากฝ่า ยการตลาดเพื่อ ใช้ ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการผลิต/บริการ โดยมีการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแบบของผลิตภัณฑ์/
บริการ กระบวนการผลิต/บริการ เป็นต้น
การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีการทบทวนวิธีการประสานกับฝ่ายการตลาด ขั้นตอน ระยะเวลา ว่ายังคงมีความเหมาะ สมกับ
สถานการณ์และทิศทางของธุรกิจ และมีการปรับปรุงขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13
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คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13

63

หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 2 องค์กรมีระบบการวางแผนและควบคุม
การผลิต/การบริการ

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

มีระบบการวางแผนและควบคุม มีการปฏิบัติตามแผนการผลิต
การผลิต/การบริการ
และวิธีการควบคุมการผลิต/
การบริการ

ติดตามผล ( 0-5 )
มีการตรวจสอบ ติดตาม การ
ปฏิบัติตามแผนการผลิตและ
วิธีการควบคุมการ
ผลิต/การบริการ

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )
มีการทบทวนและปรับปรุง
วิธีการวางแผนและควบคุมการ
ผลิต/การบริการ

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายผลิต วิศวกรรม เข้ามามีส่วนร่วมโดยพิจารณาข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลการผลิต
ประสิทธิภาพ กาหนดช่วงเวลาในการวางแผน มีขั้นตอนในการดาเนินการและผู้รับผิดชอบในการดาเนินการที่
ชัดเจน
การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีการนาขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้มาใช้ในการวางแผนและควบคุมการผลิต/บริการกับทุกสินค้า/บริการ
ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้อย่างครบถ้วน
การติดตามผล
องค์กรมีการติดตามผลการวางแผนและควบคุมการผลิต/บริการตามขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ โดยพิจารณา
จากข้อมูลต่างๆ เช่น การดาเนินการผลิต/บริการได้ตามแผน การส่งมอบสินค้าตรงเวลา ปัญหาในการผลิต/บริการ
เป็นต้น
การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีการทบทวนความเหมาะสมของขั้นตอนการวางแผนและควบคุมการผลิต/บริการว่ายังคงมีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ และมีการปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13
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คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13

65

หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 3 องค์กรมีขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
กระบวนการผลิต/บริการหลักที่ชัดเจน

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

มีขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการ
กระบวนการผลิต/บริการหลักที่ ปฏิบัติงานของกระบวนการ
ชัดเจน
ผลิต/บริการหลัก

ติดตามผล ( 0-5 )
มีการตรวจสอบ ติดตามการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของกระบวนการ
ผลิต/บริการหลัก

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )
มีการทบทวนและปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
กระบวนการผลิต/บริการหลัก
ที่ชัดเจน

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีการดาเนินการโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น ฝ่ายผลิต ควบคุมคุณภาพ วิศวกรรม เข้ามามีส่วนร่วม มีการ
ใช้ ข้ อ มู ล คุณ ลัก ษณะของผลิต ภัณ ฑ์ และอื่ น ๆ มาพิ จ ารณา ก าหนดช่ ว งเวลา วิ ธี ก ารและผู้ รับผิ ด ชอบในการ
ดาเนินการชัดเจน
การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีการนาวิธีการที่ได้กาหนดไว้มาดาเนินการจัดทาขั้นตอนการปฏิบัติง าน โดยจัดทากับทุกสินค้ า/
บริการ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติตามวิธีการที่ได้กาหนดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน
การติดตามผล
องค์กรมีการติดตามตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้จัดทาและนาไปใช้ในกระบวนการผลิต/บริการ
โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น ของเสียที่เกิดขึ้น รอบเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงาน การสอบถามจาก
พนักงาน เป็นต้น
การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีการทบทวนวิธีการจัดทาขั้นตอนการปฏิบัติง านว่า ยัง คงมีค วามเหมาะสมกับสถานการณ์และ
ทิศทางของธุรกิจ มีการปรับปรุงวิธีการจัดทาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13
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คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13
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หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 4 องค์กรมีการปรับปรุงกระบวนการผลิต/
การบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการคิดค้น และการปรับปรุง
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )
มีแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการผลิต/การบริการ

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )
มีการปฏิบัติการปรับปรุง
กระบวนการผลิต/การบริการ

ได้คะแนน

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีการตรวจสอบ ติดตาม การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต/การ
บริการ

มีการทบทวนและปรับปรุง
แนวทางการปรับปรุง
กระบวนการผลิต/การบริการ

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีการดาเนินการโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามามีส่วนร่วมวางแผน เช่น ฝ่ายผลิต ควบคุมคุณภาพ
วิศวกรรม โดยนาข้อมูลการผลิต ของเสีย รอบเวลาและอื่นๆ มาพิจารณา กาหนดช่วงเวลา ขั้นตอนและผู้รับผิดชอบ
ในการดาเนินการที่ชัดเจน
การนาไปปฏิบัติ
องค์กรนาขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้มาทาการปรับปรุงกระบวนการผลิต/บริการในกระบวนการทางานที่สาคัญ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้
การติดตามผล
องค์กรมีการติดตามผลของการปรับปรุงกระบวนการที่เกิดขึ้น โดยมีการพิจารณาข้อมูลต่างๆ มาประกอบ
เช่น การลดลงของอัตราของเสีย การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการผลิต อัตราการคืนสินค้าที่ลดลงจากลูกค้า เป็นต้น
การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีการทบทวนขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการผลิต/บริการ ว่ายังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์
และทิศทางของธุรกิจ มีการปรับปรุงขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13
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หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 5 องค์กรมีระบบการควบคุมคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์และบริการ

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

มีระบบการควบคุมคุณภาพของ มีการดาเนินการตามระบบการ
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และบริการ

ติดตามผล ( 0-5 )
มีการตรวจสอบ ติดตามระบบ
การควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )
มีการทบทวนและปรับปรุง
ระบบการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และบริการ

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีการวางแผนในการควบคุมคุณภาพโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายผลิตฝ่ายวิศ วกรรม เข้ามามี
ส่วนร่วม มีการนาข้อมูล ความต้องการ ข้อมูล ผลิตภัณฑ์บริการมาพิจ ารณามีการกาหนดช่วงเวลา ขั้นตอนและ
ผู้ที่รับผิดชอบ (เช่น แผนก QC) ที่ชัดเจน
การนาไปปฏิบัติ
องค์ ก รได้ น าขั้ น ตอนการควบคุ ม คุ ณ ภาพที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ไ ปใช้ กั บ สิ น ค้ า /บริ ก ารทุ ก ชนิ ด ขององค์ ก ร
ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบสามารถดาเนินการได้ตามขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้
การติดตามผล
องค์กรมีการติดตามผลของระบบคุณภาพที่ได้กาหนดไว้ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น อัตราการคืน
สินค้า อัตราของเสียที่เกิดขึ้นในสายการผลิต อัตราการปฏิเสธล็อตการผลิตจากแผนก QC เป็นต้น
การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีการทบทวนระบบการควบคุมคุณภาพที่ได้ดาเนินอยู่ว่า ยังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และ
ทิศทางของธุรกิจ และมีการปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13
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หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 6 องค์กรมีระบบในการดูแลรักษาสถานที่
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต/ให้บริการ เพื่อให้มีความพร้อม
ใช้งาน

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

มีระบบในการดูแลรักษาสถานที่ มีการดาเนินการดูแลรักษา
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้
ผลิต/ให้บริการ เพื่อให้มีความ ในการผลิต/ให้บริการ
พร้อมใช้งาน

ติดตามผล ( 0-5 )
มีการตรวจสอบ ติดตามการ
ดาเนินการดูแลรักษาสถานที่
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ผลิต/ให้บริการ

ได้คะแนน

ปรับปรุง ( 0-5 )
มีการทบทวนและปรับปรุงการ
ดูแลรักษาสถานที่ เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต/
ให้บริการ

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีการวางแผนดาเนินการโดยให้หัวหน้างาน พนักงานหรือตัวแทนของแต่ละแผนกเข้ามามีส่วนร่วม
นาข้อมูลต่างๆ มาพิจารณา เช่น อัตราการเสียของเครื่องจักร การเกิดอุบัติเหตุ มีการกาหนดช่วงเวลา ขั้นตอน
ดาเนินการและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีการนาขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ไปดาเนินการดูแลรักษาสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต/
ให้บริการ เพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง และพนักงานของแต่ละแผนกมีส่วนร่วมและสามารถปฏิบัติ
ได้ตามที่ได้กาหนดไว้
การติดตามผล
องค์กรมีการติดตามผลของการดาเนินการ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น อัตราการเสียของเครื่องจักร
การเกิดอุบัติเหตุ การสอบถามพนักงานถึงความสะดวกในการทางาน สถานที่ทางาน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ
การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีการพิจารณาทบทวนขั้นตอนการดูแลรักษาสถานที่ เครื่องมือ อุป กรณ์ที่ใช้ในการผลิต/ให้บริการ
ว่ายัง คงมีค วามเหมาะสมกับสถานการณ์ และทัน กับความต้องการทางธุร กิจ และมีการปรับปรุง ขั้นตอนการ
ดาเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13
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หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 7 องค์กรมีวิธีการเพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบงาน
และสถานที่ทางานที่มีการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลต่อ
กระบวนการผลิต/บริการ

20 คะแนน

ได้คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีการกาหนดแนวทางเพื่อให้
ระบบงาน และสถานที่ทางานที่
มีการเตรียมพร้อมต่อภาวะ
ฉุกเฉินที่ส่งผลต่อกระบวนการ
ผลิต/บริการ

มีการดาเนินการตามแนวทาง
เพื่อให้ระบบงาน และสถานที่
ทางานที่มีการเตรียมพร้อมต่อ
ภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลต่อ
กระบวนการผลิต/บริการ

มีการตรวจสอบ ติดตาม
แนวทางเพื่อให้ระบบงาน และ
สถานที่ทางานที่มีการ
เตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินที่
ส่งผลต่อกระบวนการผลิต/
บริการ

มีการทบทวนและปรับปรุง
แนวทางเพื่อให้ระบบงาน และ
สถานที่ทางานที่มีการ
เตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินที่
ส่งผลต่อกระบวนการผลิต/
บริการ

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีการวางแผนดาเนินการโดยให้หัวหน้างาน พนักงานหรือตัวแทนของแต่ละแผนกเข้ามามีส่วนร่วม
น าข้ อ มู ล ต่ า งๆ มาพิ จ ารณา เช่ น การซ้ อ มตามแผนฉุ ก เฉิ น มี ก ารก าหนดช่ ว งเวลา ขั้ น ตอนด าเนิ น การและ
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
การนาไปปฏิบัติ
องค์กรมีการนาขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ไปดาเนินการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลต่อกระบวนการ
ผลิต/บริการโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง และพนักงานของแต่ละแผนกมีส่วนร่วมและสามารถปฏิบัติได้ตามที่ได้กาหนดไว้
การติดตามผล
องค์กรมีการติดตามผลของการดาเนินการ โดยพิจารณาจากข้อมู ล ต่างๆ เช่น จานวนการซ้อมตามแผน
ฉุกเฉิน การมีส่วนร่วมของพนักงานในการดาเนินการ
การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีการพิจารณาทบทวนขั้นตอนการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิต/บริการ
ว่า ยัง คงมีค วามเหมาะสมกับสถานการณ์และทันกับความต้ องการทางธุร กิจ และมีการปรับปรุง ขั้นตอนการ
ดาเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 8 องค์กรมีการป้องกัน/ดาเนินการในเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อสังคม/ชุมชนรอบข้าง รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต/บริการที่สง่ เสริมต่อการดูแลสิง่ แวดล้อม

20 คะแนน

เตรียมการ ( 0-5 )
องค์กรมีแนวทางในการป้องกัน/
ดาเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อสังคม/ชุมชนรอบข้าง รวมถึง
การปรับปรุงกระบวนการผลิต/
บริการที่ส่งเสริมต่อการดูแล
สิ่งแวดล้อม

การนาไปปฏิบัติ ( 0-5 )
มีการป้องกัน/ดาเนินการใน
เรื่องที่มีผลกระทบต่อสังคม
/ชุมชนรอบข้าง รวมถึงการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต/
บริการที่ส่งเสริมต่อการดูแล
สิ่งแวดล้อม

ได้คะแนน

ติดตามผล ( 0-5 )

ปรับปรุง ( 0-5 )

มีการตรวจสอบ ติดตามการ
ป้องกัน/ดาเนินการในเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อสังคม/ชุมชนรอบ
ข้าง รวมถึงการปรับปรุง
กระบวนการผลิต/บริการที่
ส่งเสริมต่อการดูแลสิง่ แวดล้อม

มีการทบทวนและปรับปรุง
การป้องกัน/ดาเนินการใน
เรื่องทีม่ ีผลกระทบต่อสังคม/
ชุมชนรอบข้าง รวมถึงการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต/
บริการที่ส่งเสริมต่อการดูแล
สิ่งแวดล้อม

คาอธิบาย
การเตรียมการ / วางแผน
องค์กรมีการวางแผนการดาเนินการป้ องกัน/ดาเนินการในเรื่องที่มีผ ลกระทบต่อสังคม/ชุมชนรอบข้าง
รวมถึง การปรับปรุงกระบวนการผลิต/บริการ ที่ส่งเสริมต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม/บริการ โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้ามาร่วมพิจารณา นาข้อมูลต่างๆ เช่น การร้องเรียนของชุมชน การเสนอแนะของชุมชนมาพิจารณา กาหนด
ช่วงเวลา ขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในการดาเนินการที่ชัดเจน
การนาไปปฏิบัติ
องค์กรได้นาขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้มาดาเนินการ โดยพนักงาน ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละแผนกได้ดาเนินการ
ตามขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้อย่างครบถ้วน
การติดตามผล
องค์กรมีการติดตามผลของการดาเนินการ โดยพิจารณาจากข้อมูล ต่างๆ เช่น การร้องเรียนของชุมชน
การเสนอแนะของชุมชน เป็นต้น
การทบทวน / การปรับปรุง
องค์กรมีการพิจารณาทบทวนขั้นตอนการดาเนินการว่า ยังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และทันกับ
ความต้องการทางธุรกิจ มีการปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ
คะแนนเต็ม

240 คะแนน

ได้คะแนน
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

คะแนนเต็ม

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

40 คะแนน

มีการจัดทาข้อมูลและ
เป้าหมาย (1 - 10)

ผลลัพธ์ที่ได้ต่ากว่าเป้าหมาย
(11 - 20)

มีการจัดทาข้อมูลตัวชี้วัดและ
ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
แสดงผลลัพธ์ของการดาเนินการ เป้าหมาย (ต่ากว่า 50% ของ
ที่ดี มีการกาหนด เป้าหมายที่ จานวนตัวชี้วัด)
ชัดเจน

ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่ตรงตาม
เป้าหมาย (21 - 30)

ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตามเป้าหมาย
(31 - 40)

ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (51 - 75% ของ
จานวนตัวชี้วัด)

ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (76 - 100% ของ
จานวนตัวชี้วัด) (มีการกาหนด
เป้าหมายที่สูงขึ้นทุกปี)

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 2 ด้านการตลาด หมายถึงผลการดาเนินการที่
เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดในเรื่องการเติบโต ทางการตลาดเช่น ตาแหน่ง
ในตลาด ส่วนแบ่งการตลาด ยอดขายผลิตภัณฑ์/บริการ เป็นต้น

40 คะแนน

มีการจัดทาข้อมูลและ
เป้าหมาย (1 - 10)

ผลลัพธ์ที่ได้ต่ากว่าเป้าหมาย
(11 - 20)

มีการจัดทาข้อมูลตัวชี้วัดและ
ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
แสดงผลลัพธ์ของการดาเนินการ เป้าหมาย (ต่ากว่า 50% ของ
ที่ดี มีการกาหนด เป้าหมายที่
จานวนตัวชี้วัด)
ชัดเจน

ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตามเป้าหมาย
(31 - 40)

ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (51 - 75% ของ
จานวนตัวชี้วัด)

ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (76 - 100% ของ
จานวนตัวชี้วัด) (มีการกาหนด
เป้าหมายที่สูงขึ้นทุกปี)

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจาณาที่ 3 ด้านการเงิน หมายถึงผลการดาเนินการที่
เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดในเรื่องต้นทุน รายรับ การเติบโตของมูลค่า
สินทรัพย์ เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุน กาไรจากการดาเนินงาน
วงจรเงินสด เป็นต้น

60 คะแนน

ผลลัพธ์ที่ได้ต่ากว่าเป้าหมาย
(16 - 30)

มีการจัดทาข้อมูลตัวชี้วัดและ
ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
แสดงผลลัพธ์ของการดาเนินการ เป้าหมาย (ต่ากว่า 50% ของ
ที่ดี มีการกาหนด เป้าหมายที่
จานวนตัวชี้วัด)
ชัดเจน

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13

ได้คะแนน

ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่ตรงตาม
เป้าหมาย (21 - 30)

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

มีการจัดทาข้อมูลและ
เป้าหมาย (1 - 15)

ได้คะแนน

ได้คะแนน

ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่ตรงตาม
เป้าหมาย (31 - 45)

ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตามเป้าหมาย
(46 - 60)

ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (51 - 75% ของ
จานวนตัวชี้วัด)

ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (76 - 100% ของ
จานวนตัวชี้วัด) (มีการกาหนด
เป้าหมายที่สูงขึ้นทุกปี)
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 4 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง
ผลการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากร เช่น อัตราการลาออก การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ความผาสุกของพนักงาน ข้อร้องเรียนของพนักงาน เป็นต้น

40 คะแนน

มีการจัดทาข้อมูลและ
เป้าหมาย (1 - 10)

ผลลัพธ์ที่ได้ต่ากว่าเป้าหมาย
(11 - 20)

มีการจัดทาข้อมูลตัวชี้วัดและ
ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
แสดงผลลัพธ์ของการดาเนินการ เป้าหมาย (ต่ากว่า 50% ของ
ที่ดี มีการกาหนดเป้าหมายที่
จานวนตัวชี้วัด)
ชัดเจน

ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่ตรงตาม
เป้าหมาย (21 - 30)

ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตามเป้าหมาย
(31 - 40)

ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (51 - 75% ของ
จานวนตัวชี้วัด)

ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (76 - 100% ของ
จานวนตัวชี้วัด) (มีการกาหนด
เป้าหมายที่สูงขึ้นทุกปี)

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

คะแนนเต็ม

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

40 คะแนน

มีการจัดทาข้อมูลและ
เป้าหมาย (1 - 10)

ผลลัพธ์ที่ได้ต่ากว่าเป้าหมาย
(11 - 20)

มีการจัดทาข้อมูลตัวชี้วัดและ
ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
แสดงผลลัพธ์ของการดาเนินการ เป้าหมาย (ต่ากว่า 50% ของ
ที่ดี มีการกาหนดเป้าหมายที่
จานวนตัวชี้วัด)
ชัดเจน
หมวดที่ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

มีการจัดทาข้อมูลและ
เป้าหมาย (1 - 5)

ผลลัพธ์ที่ได้ต่ากว่าเป้าหมาย
(6 - 10)

มีการจัดทาข้อมูลตัวชี้วัดและ
ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
แสดงผลลัพธ์ของการดาเนินการ เป้าหมาย (ต่ากว่า 50% ของ
ที่ดี มีการกาหนดเป้าหมายที่
จานวนตัวชี้วัด)
ชัดเจน

คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13

ได้คะแนน

ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่ตรงตาม
เป้าหมาย (21 - 30)

ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตามเป้าหมาย
(31 - 40)

ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (51 - 75% ของ
จานวนตัวชี้วัด)

ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (76 - 100% ของ
จานวนตัวชี้วัด) (มีการกาหนด
เป้าหมายที่สูงขึ้นทุกปี)

คะแนนเต็ม

ประเด็นพิจารณาที่ 6. ด้านการให้ความสาคัญกับชุมชนรอบข้าง
หมายถึงผลการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดในเรื่องชุมชนรอบ
ข้าง เช่น ความพึงพอใจของชุมชนรอบข้าง ข้อร้องเรียนจากชุมชน
รอบข้าง เป็นต้น

ได้คะแนน

ได้คะแนน

20 คะแนน

ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่ตรงตาม
เป้าหมาย (11 - 15)

ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตามเป้าหมาย
(16 - 20)

ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (51 - 75% ของ
จานวนตัวชี้วัด)

ภาพรวมของผลที่ได้ตรงตาม
เป้าหมาย (76 - 100% ของ
จานวนตัวชี้วัด) (มีการกาหนด
เป้าหมายที่สูงขึ้นทุกปี)
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