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เยี่ยมชมโครงการ มหกรรม SMEs ของดีภาคใต้

Franchise Guide 2014

SMIDEX 2014

Financing APEC SME Workshop

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและกรรมการมูลนิธิพระดาบส 
เป็นประธานการจัดงานโครงการพระดาบสสัญจรจังหวัดชายแดนใต้ 
พร้อมมอบถุงพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และเยี่ยมชมบูธ
แสดงผลการดำาเนินกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิพระดาบส 
สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมี นางสาวอิสรา ภูมาศ ท่ีปรึกษา สสว. 
ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเทพา และวิทยาลัยชุมชนสงขลา อ.เทพา จ.สงขลา

นายปฏิมา   จีระแพทย์ ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง
แนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้แผน
ปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2559 ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริม 
SMEs ของประเทศ  โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
เข้าร่วมกว่า 60 หน่วยงาน ณ ห้อง Salon B โรงแรมสวิสโซเทล เลอ 
คองคอร์ด

นายหทัย อู่ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน 
“มหกรรม SMEs ของดีภาคใต้” พร้อมมอบป้ายของดีประจำาจังหวัด 
ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่มาร่วมออกบูธแสดงและจำาหน่ายสินค้า 
ซึ่งงานดังกล่าว สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดพังงา จัดขึ้น โดยมี นายวชิระ แก้วกอ 
ผู้อำานวยการสำานักประสานและบริหารโครงการ สสว. ร่วมพิธีเปิด 
ณ ริมเขื่อนคลองพังงา อำาเภอเมือง จังหวัดพังงา

นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดงานพร้อมแสดง
วิสัยทัศน์การสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมของ สสว.  ในงาน “Franchise Guide 2014 : แนะทางรวยด้วย
ธุรกิจแฟรนไชส์” ซึ่งจัดโดย สมาคมแฟรนไชส์ไทย บมจ.ซีพี ออลล์ 
และ สสว. ณ ชั้น 11 อาคาร CP Tower ถนนสีลม กรุงเทพฯ

นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยชูสอน อัครราชทูตไทย ประจำากรุงกัวลาลัมเปอร์ 
เยี่ยมชมบูธของสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) และบูธของผู้ประกอบการจากโครงการ OTOP PLUS ภายใน
งาน SME Innovation Showcase 2014 “SMIDEX 2014” ณ Kuala 
Lumpur Convention Centre กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
ซ่ึงตลอดระยะเวลาของการจัดงาน มีผู้เข้าชมงานให้ความสนใจสอบถาม
ข้อมูลภายในบูธ สสว. กว่า 100 ราย และเลือกซื้อพร้อมสั่งจองสินค้า
ของผู้ประกอบการไทย คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,600,000 บาท

นายปฏิมา จีระแพทย์ ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการ Financing APEC SME Innovation through Venture 
Capital Workshop โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำาข้อมูลเสนอแนะทาง
นโยบายเพื่อให้เขตเศรษฐกิจนำาไปใช้ส่งเสริมร่วมลงทุนระดับภายใน
ประเทศและระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการเติบโตของตลาดร่วมทุน
ในเขตเศรษฐกิจท่ีกำาลังพัฒนา ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมโซฟิเทล 
สุขุมวิท กรุงเทพฯ

	 “ปัจจุบัน	Social Media	ไม่ว่าจะเป็น	Twitter,	Facebook,	Instagram	หรือ	Line	นับว่ามีอิทธิพล
อย่างมากต่อชีวิตผู้คน	โดยเฉพาะการนำาพลังของ	Social	Media	เหล่านี้	มาใช้ในการดำาเนินธุรกิจ	และ
ทำาให้หลายธุรกิจสามารถแตะความสำาเร็จได้ด้วยการใช้สื่อดังกล่าว
	 เพราะฉะน้ันจากน้ีไป	สสว.	จะมุ่งเน้นให้องค์ความรู้ในการใช้ส่ือต่างๆ	เหล่าน้ีแก่ผู้ประกอบการ	SMEs	
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นช่องทางในการดำาเนินธุรกิจให้เข้มแข็ง	สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดใน
และต่างประเทศ”
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ภ�ยใต้แผนปฏิบัติก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม ปี 2557 ผนวกกับนโยบ�ยของผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�ง
และขน�ดย่อม (สสว.) ที่มุ่งเน้นให้ สสว. เป็นหน่วยง�นหลักในก�รประส�นก�รทำ�ง�นร่วมกับหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชนในก�รส่งเสริม
ผู้ประกอบก�ร SMEs แบบบูรณ�ก�ร เพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบก�ร SMEs

 ถึงวันนี้ หลายๆ โครงการกำาลังเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่อง ไม่เว้น
แม้แต่โครงการท่ีจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจใน
การดำาเนินธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs อย่างการประกวดรางวัลสุดยอด 
SMEs แห่งชาติ หรือ SMEs National Awards ท่ี สสว. ดำาเนินการมาอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือใช้เป็นเวทีสำาหรับการคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ในภาคธุรกิจ
ต่างๆ ได้แก่ ภาคการผลิต การค้า และบริการ ท่ีมีศักยภาพ หรือมีการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐาน กระตุ้นให้ผู้
ประกอบการ SMEs เกิดแรงจูงใจ อันจะนำาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้มี
มาตรฐานสู่ระดับสากล 
 ท่ีผ่านมา สสว. ได้จัดการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ มาแล้ว 
5 คร้ัง โดยคร้ังแรกจัดข้ึนในปี 2549 ส่วนคร้ังน้ีถือเป็นการจัดประกวดคร้ังท่ี 
6 ภายใต้ช่ือการประกวดรางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติ คร้ังท่ี 6 ประจำาปี 
2557 (6th SMEs National Awards 2014)  
 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรรหาผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีความสามารถใน
การดำาเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใสและมี
ธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างต้นแบบ ให้เป็นแบบอย่างสำาหรับผู้ประกอบการ SMEs 
รายอ่ืนๆ ให้มีการปรับปรุงวิธีการดำาเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของธุรกิจตนเอง เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้น
ให้ผู้ประกอบการ SMEs ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของธุรกิจ ให้มีความเติบโตและเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ท้ังในระดับ
ประเทศและระดับสากล
 การดำาเนินงานในคร้ังน้ี มุ่งกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเป็น
ธุรกิจภาคเอกชนหรือธุรกิจในเครือท่ีดำาเนินธุรกิจในประเทศไทยท่ีอยู่ใน 4 ภาค
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ ท้ังภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ 
ใน 19 กลุ่มธุรกิจย่อย ประกอบด้วย ภาคการผลิต ได้แก่ ธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ธุรกิจส่ิงทอและแฟช่ัน ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้ ธุรกิจ
หัตถกรรม ธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ ธุรกิจเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ 
ธุรกิจพลาสติกและยาง ธุรกิจช้ินส่วนยานยนต์ ธุรกิจส่ิงพิมพ์ ธุรกิจไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจเซรามิก ภาคการค้า ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจซ่อมบำารุง 
ภาคบริการ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ท่องเท่ียวและภัตตาคาร ธุรกิจงานสร้างสรรค์
และออกแบบ ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจเพ่ือสุขภาพ ธุรกิจก่อสร้าง และ วิสาหกิจท่ี
ให้ความสำาคัญเป็นพิเศษ ได้แก่ ธุรกิจเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม
 โดยการดำาเนินงานยังคงได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพ่ิมผลผลิต                 
แห่งชาติ ในการนำาแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 
Quality Awards: TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก เพ่ือ
ให้การจัดประกวดนี้ เป็นเวทีในการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ 
SMEs มีการบริหารจัดการธุรกิจให้มีมาตรฐานมากขึ้นในระดับสากล โดย
หลักเกณฑใ์นการพิจารณาคัดเลือก จะมุ่งเน้นเรื่องประสิทธิภาพและความ

สามารถในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน ท้ังในด้านบทบาทของผู้นำาองค์กร 
การวางแผน การดำาเนินธุรกิจ การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด การจัดการความรู้ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์ทางธุรกิจ ซ่ึง
กระบวนการคัดเลือกจะมีท้ังการคัดกรองจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการ
ตรวจประเมินสถานประกอบการ 
 ท้ังน้ี ผู้ประกอบการ SMEs ท่ีได้รับคะแนนในการคัดเลือกรอบสุดท้าย
จะเป็นผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ 1.รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ต้องเป็นผู้ท่ีได้รับ
คะแนนเกินกว่า 800 คะแนน 2.รางวัล SMEs ดีเด่น ต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนน
ต้ังแต่ 700-799 คะแนน และรางวัล SMEs ดาวรุ่ง ต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนน
ต้ังแต่ 600-699 คะแนน 
 “นอกเหนือจากรางวัล ท่ีจะเป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงความสามารถใน
การบริหารจัดการของผู้ประกอบการ SMEs แล้ว ส่ิงสำาคัญอีกประการหน่ึง
คือ ผู้ประกอบการท่ีผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์และการตรวจเย่ียมสถานประกอบการ 
จะได้รับคำาปรึกษาแนะนำาและได้รับรายงานวิเคราะห์และประเมินผลการ
บริหารจัดการในด้านต่างๆ ซ่ึงคณะกรรมการฯ จัดทำาข้ึนเพ่ือเป็นส่ิงสะท้อน
ให้ผู้ประกอบการได้เห็นตัวตนของตนเอง ท้ังจุดดี-จุดด้อย รวมถึงข้อแนะนำาท่ี
เป็นประโยชน์ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาศักยภาพในการบริหาร
จัดการ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในแข่งขันของผู้ประกอบการต่อไป” 
ผอ.สสว. กล่าว
 นอกจากน้ียังได้รับสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมจากสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่ง
ชาติ สำาหรับการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันฯ โดยมีส่วนลด
ร้อยละ 10-50 ของค่าอบรม และได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างองค์ความ
รู้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในการใช้ตลาดทุนเป็นเคร่ืองมือ
เพ่ือสร้างการเติบโตทางธุรกิจ และเตรียมความพร้อมก้าวสู่ความสำาเร็จ 
 อย่างไรก็ดี การประกวดสุดยอด SMEs แห่งชาติ หรือ SMEs National 
Awards  เป็นโครงการท่ี สสว. ดำาเนินการต้ังแต่ปี 2549 โดยจัดต่อเน่ืองเป็น
ประจำา และได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมประกวดมาโดย
ตลอด สำาหรับการจัดประกวดในคร้ังท่ี 5 ท่ีผ่านมา จากจำานวนท่ี สสว. เชิญชวน
เข้าร่วมประกวด 1,032 ราย คณะกรรมการซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท้ังจากสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ 
ทำาการคัดเลือกท้ังการสัมภาษณ์และการตรวจประเมินสถานประกอบการ โดย
มีผู้ที่ได้รับรางวัลจำานวน 32 ราย ประกอบด้วย รางวัลสุดยอด SMEs แห่ง
ชาติ จำานวน 8 ราย และรางวัลชมเชย จำานวน 24 ราย
 สำาหรับผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ คร้ังท่ี 6 
สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถติดตามรายละเอียดและ 
Download ใบสมัคร หรือสมัครได้ท่ี www.smesnationalawards.com 
หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร โทรศัพท์     
0 2619 5500 ต่อ 588, 573 หรือท่ี สสว. โทรศัพท์ 02-298-3205



osmep osmepsme.go.th osmep

ปฏิทินกิจกรรม สสว.

เดือนกรกฎาคม 2557

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น G, 17, 18, 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 1301

อบรมการประกวดเรื่องเล่าและหนังสั้น “ของดี......ที่บ้านเรา”  (ภาคกลาง)
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง กรุงเทพฯ วันที่ 2-6 ก.ค. 57การฝึกอบรมงานศิลปาชีพ

แผนกช่างบรรจุภัณฑ์
ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

30 พ.ค.-15 ส.ค. 57

การอบรมงานศิลปาชีพ
แผนกช่างต่างๆ
ตามระบบ ISO

ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
10 เม.ย.-2 ก.ย. 57

อบรมการประกวดเร่ืองเล่าและหนังส้ัน “ของดี......ท่ีบ้านเรา” (ภาคเหนือ)
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันท่ี 16-20 มิ.ย. 57

  อบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดินและเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการการ SMEs รุ่นที่ 2 โรงเรียนพระดาบส
จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 2-15 ก.ค. 57

 อบรมการประกวดเรื่องเล่าและหนังสั้น “ของดี......ที่บ้านเรา” (ภาคใต้)
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 30 ก.ค.- 3 ส.ค.  57

  อบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดินและเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการการ SMEs รุ่นที่ 2 โครงการลูกพระดาบส
จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 23-27 ก.ค. 57

  อบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดินและเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการการ SMEs รุ่นที่ 2 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำาริ
โรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้  วันที่ 2-15 ก.ค. 57

อบรมต่อยอดธุรกิจ
พิชิตยอดขายด้วยแอพลิเคช่ัน

13.30-16.30 น. ณ สสว.

อบรมการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางธุรกิจ SMEs 

ด้วย AIS Bizcloud
13.30-16.30 น. ณ สสว.

อบรมโอกาสทางการค้า
ของไทยในตลาดจีน

ผู้นำาเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ รุ่น 2
13.30-16.30 น. ณ สสว.

ความร่วมมืือ ไทย-อิตาลี
(คณะ DOMUS ACADEMY) 

เข้าพบ ผอ.สสว.

พิธีเปิดนิทรรศการ
ชื่นชมนานาศิลปาชีพไทย

ครั้งที่ 6 ณ สยามพารากอน

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 
เน่ืองในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิม

พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิฯ พระบรมราชินีนาถ

ณ โมเดิร์นไนน์ทีวี

ประชุมร่วมกับคณะ SBC 
ประเทศเกาหลีใต้ ณ สสว.

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ณ กองบัญชาการ
กองทัพบก

เข้าร่วมการประชุม TU ASEAN INTERNATIONAL FORUM 2014 
ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน

การฝึกอบรมช่างไม้เคร่ือง
เรือนประกอบโครงไม้จริง 
และการเสริมสร้างการเป็น

ผู้ประกอบการ รุ่นที่ 2
โครงการลูกพระดาบส

วันที่ 5-6 ก.ค.57
จ.สมุทรปราการ

การฝึกอบรมช่างไม้เคร่ือง
เรือนประกอบโครงไม้จริง 
และการเสริมสร้างการเป็น

ผู้ประกอบการ รุ่นที่ 2
โครงการลูกพระดาบส

วันที่ 12-13 ก.ค.57
จ.สมุทรปราการ

การฝึกอบรมช่างไม้เคร่ือง
เรือนประกอบโครงไม้จริง 
และการเสริมสร้างการเป็น

ผู้ประกอบการ รุ่นที่ 2
โครงการลูกพระดาบส
วันที่ 19-20 ก.ค.57

จ.สมุทรปราการ

อบรมหัวข้อ “สร้างกำาไร
ด้วยตลาดออนไลน์” 
09.00 – 16.00 น.  

ณ โรงแรมทวินโลตัส 
จ.นครศรีธรรมราช

การฝึกอบรมช่างไม้เคร่ือง
เรือนประกอบโครงไม้จริง 
และการเสริมสร้างการเป็น

ผู้ประกอบการ รุ่นที่ 2
โครงการลูกพระดาบส
วันที่ 26-27 ก.ค.57

จ.สมุทรปราการ

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
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