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1. หลักการและเหตุผล
TMA - สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดตังขึ
้ ้นเมื่อปี 2507 โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริ มและ
พัฒ นาขี ดความสามารถในการบริ ห ารจัดการธุ ร กิ จ ของผู้บ ริ หารและองค์ กรไทย รวมทัง้ เพื่ อเป็ นศูน ย์ ก ลางให้
นักธุรกิจและผู้บริหารจากหลากหลายสาขาได้ มาพบปะ สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ แนวความคิด และประสบการณ์
ในการบริ หารจัดการธุรกิจในสาขาต่างๆ ทังนี
้ ใ้ นปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทสาคัญมาก
ยิ่งขึ ้นในการบริ หารจัดการ และเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สร้ างความแตกต่างในเชิงศักยภาพขององค์กร ดังนัน้ เพื่อเป็ นการ
สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
TMA จัดดาเนินโครงการ Thailand ICT Excellence Awards ขึ ้นเป็ นครัง้ แรก ในปี 2551 เพื่อให้ การยกย่อง
และสนับสนุนองค์กรที่มีความเป็ นเลิศด้ านการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรในประเทศไทย โดยมีจดุ มุ่งหมายที่จะให้ เป็ นโครงการ
ต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการโดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ อย่างเป็ นระบบต่อไป
2. วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1. เพื่อให้ การยกย่ององค์กรที่มีความเป็ นเลิศในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
และเพื่อสร้ างมาตรฐานในการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ขององค์กรใน
ประเทศไทยให้ ทดั เทียมระดับสากล
2. เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการจัดการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)ที่ดี โปร่งใส
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลขององค์กรในประเทศไทยให้ เท่าเทียมกับ มาตรฐานระดับสากล รวมทัง้
กระตุ้นและผลักดันให้ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ ของไทยที่ดี ทันสมัย และได้ มาตรฐาน
เข้ ามาใช้ ในองค์กรให้ มากขึ ้น
3. เพื่อถ่ายทอดวิธีการจัดการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ดี เพื่อให้ เป็ นแบบอย่างและ
เกิดประโยชน์กบั หน่วยงานอื่นๆ
4. เพื่ อ น าเสนอแนวโน้ ม ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ICT) จากผู้น าทางด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศด้ านต่างๆของโลกให้ แก่ผ้ บู ริ หาร เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนงานการใช้ และการลงทุน
ระบบ ICT ในองค์กรของไทย
5. เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของไทยให้ มาก
ยิ่งขึ ้น รวมไปถึงการนาซอฟต์แวร์ ไทยมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อผลักดันให้ เกิดการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไทยให้ ทดั เทียมกับสากล
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3. คณะกรรมการอานวยการ (Judging Committee)
การดาเนินโครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2018 อยู่ภายใต้ การกากับดูแลโดยคณะกรรมการ
อานวยการโครงการ (Judging Committee) ซึง่ ประกอบด้ วย
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
2. ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
3. ดร.ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล
4. ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์
5. ดร.ศรันย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
6. ดร.ประวิทย์ เขมะสุนนั ท์
7. คุณเฉลิมพล ตู้จินดา
8. ดร.กาพล ศรธนะรัตน์

ที่ปรึกษาอาวุโส
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คณะทางานศึกษาปรับปรุงองค์กรกากับดูแลด้ านไอซีทีและดิจิทลั
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวง กระทรวงไอซีที
ผู้อานวยการ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ที่ปรึกษารัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้อานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ
คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อานวยการ
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย
ผู้อานวยการ ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร
สานักงานคณะกรรมการกากับการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย(ก.ล.ต.)
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4. คณะกรรมการโครงการ
1. คุณโฆษิต สุขสิงห์

กรรมการ กลุม่ บริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITMG) – TMA

2. คุณชูชยั วชิรบรรจง

กรรมการ กลุม่ บริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITMG) – TMA

3. คุณรชฎ อิศรางกูร ณ อยุธยา

กรรมการ กลุม่ บริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITMG) – TMA

4. คุณชไมพร พรพฤทธิอนันต์

กรรมการ กลุม่ บริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITMG) – TMA

5. คุณโสจิพรรณ วัชรโรบล

กรรมการ กลุม่ บริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITMG) – TMA

6. คุณวรรณวีรา รัชฎาวงศ์

กรรมการบริหาร - TMA

7. คุณกฤษณะ บุญยะชัย

Chief Relationship Officer - TMA

5. รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน
1. อาจารย์จิรพล ทับทิมหิน
2. ศ. ดร. ตรี ทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง
3. ผศ. ดร. นพพร ลีปรี ชานนท์
4. รศ. ดร. ทศพล เกียรติเจริญผล
5. ดร. ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
6. ดร. กมล เกียรติเรื องกมลา
7. คุณขวัญชัย เขมนิจกุล
8. ผศ. ดร. ปรารถนา ปุณณกิติเกษม

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเงิน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบังคุณ
ผู้จดั การงานตรวจสอบภายใน
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
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5. กาหนดการจัดงาน Thailand ICT Management Forum & Thailand ICT Excellence Awards 2018
ระยะเวลาการดาเนินโครงการ ตังแต่
้ เดือนสิงหาคม 2560 และกาหนดประกาศผลในเดือนมีนาคม 2561
6. รายละเอียดของกิจกรรม
คณะกรรมการกาหนดลักษณะของการดาเนินกิจกรรมเป็ น 2 ประเภท คือ การสัมมนาเชิงวิชาการ Thailand
ICT Management Forum และการประกาศผลรางวัล Thailand ICT Excellence Awards โดยมีรายละเอียด
กิจกรรมดังต่อไปนี ้
กิจกรรมที่ 1
 การสัมมนาเชิงวิชาการ “Thailand ICT Management Forum” จะประกอบด้ วย การสัมมนาและการ
อภิ ป ราย จากผู้เ ชี่ ย วชาญและผู้ท รงคุณ วุฒิ ท างด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารและจาก
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ไทยในหัวข้ อต่างๆ ที่ มีประเด็นสาคัญและเป็ นข้ อมูลที่ทนั สมัย เป็ นประโยชน์ต่อการ
บริหารในเชิงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 งานนิทรรศการเพื่อนาเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทัง้ การพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ ไทยจากผู้ให้ การสนับสนุน
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ าร่ วมงาน “Thailand ICT Management Forum”
คณะกรรมการได้ กาหนดกลุ่ม เป้าหมายผู้เข้ าร่ วมงาน โดยคาดว่าจะมีผ้ สู นใจเข้ าร่ วมประมาณ 300 ท่าน
ประกอบด้ วย






ผู้บริหารจากองค์กรทังภาครั
้
ฐ และเอกชนจากกลุม่ ธุรกิจต่างๆ
ผู้เชี่ยวชาญทางระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย ทังซอฟต์
้
แวร์ และฮาร์ ดแวร์
บุคลากรทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้สนใจทัว่ ไป
สื่อมวลชน

กิจกรรมที่ 2
 งานประกาศผลรางวัล “Thailand ICT Excellence Awards 2018”
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“THAILAND ICT EXCELLNECE AWARDS 2018”
การประกาศรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2018 ซึ่งเป็ นรางวัลแห่งความเป็ นเลิศทางด้ านการ
บริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการประยุกต์ใช้ ซอฟต์แวร์ ไทยในการพัฒนาองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารขององค์กรในประเทศไทย รวมทังส่
้ งเสริ มและสนับสนุนการผลิตและการใช้ ซอฟต์แวร์ ไทยใน
การบริหารจัดการภายในองค์กรต่างๆให้ มากยิ่งขึ ้น
ทัง้ นี ้ ผู้บริ หารและองค์กรต่างๆ ที่ได้ รับรางวัลในแต่ละประเภทจะต้ องผ่านการคัดสรรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชัน้ นาระดับประเทศ และเป็ นที่ยอมรับต่อสาธารณะชนทั่วไป โดยมีรายละเอียด
ประเภทของรางวัลดังต่อไปนี ้
ประเภทรางวัล
การพิจารณารางวัลในโครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2018 จะแยกพิจารณาใน 3 กลุ่ม
องค์กร (Organization Sector) ได้ แก่
 ภาครัฐ (Government Sector)
 องค์กรไม่แสวงผลกาไร (Non-profit Sector)
 ภาคเอกชน (Private Sector)
โดยในแต่ ละกลุ่มองค์ กรจะแบ่ งประเภทโครงการออกเป็ น 5 ประเภทด้ วยกันคือ
1. โครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Project)
เพื่ อยกย่องหน่วยงานที่มุ่ง เน้ นการปรับปรุ ง พัฒ นากระบวนการหลักในองค์กร ลดความซ า้ ซ้ อนและ
ขันตอนการท
้
างาน ลดต้ นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ สามารถอานวยความสะดวก เพิ่มความ
รวดเร็ว และลดความผิดพลาดในการปฏิบตั งิ านภายในองค์กร โดยมีผลการปรับปรุงที่เด่นชัด
2. โครงการขับเคลื่อนธุรกิจ (Business Enabler Project)
เพื่อยกย่องหน่วยงาน ซึ่งสร้ างพลังขับเคลื่อนธุรกิจที่เป็ นเลิศ เน้ นความสามารถในการบรรลุผลตาม
ภารกิจ (กาไรหรื อมูลค่าเพิ่ม) โดยมุ่งเน้ นให้ เกิดความเชื่อมโยง (End-to-End Solution) ระหว่างองค์กร
กับบุคคลหรื อหน่วยงานภายนอก (Business Partner Integration) ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการทางธุรกิจ
3. โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management Project)
เพื่อยกย่องหน่วยงานที่เป็ นเลิศในการใช้ ICT เพื่อส่งเสริ มกระบวนการจัดการความรู้อนั เป็ นพื ้นฐานของ
Business Intelligence โดยครอบคลุม 4 กิจกรรมเป็ นอย่างน้ อย ได้ แก่ การสร้ างความรู้ (Knowledge
Creation) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (Knowledge Sharing) การสร้ างแนวทางในการเข้ าถึงข้ อมูล
(Knowledge Retrieval) และการน าความรู้ ไปประยุก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่อ งานในองค์ ก ร
(Knowledge Utilization)
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4. โครงการนวัตกรรม (Innovation Project)
เพื่ อยกย่อ งหน่ว ยงานที่ มี ค วามคิดสร้ างสรรค์ใ นการออกแบบกระบวนงานหรื อรู ป แบบธุ รกิ จ โดยมี
โครงสร้ างพืน้ ฐาน ICT สนับสนุน โดยผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นนัน้ สร้ างประโยชน์ให้ กับองค์กรอย่างชัดเจน
(Breakthrough Result) และแสดงให้ เห็นถึงความเป็ นผู้ริเริ่มในธุรกิจนัน้
5. โครงการเพื่อธุรกิจที่ย่ งั ยืน (Business Sustainability Project)
เพื่อยกย่องหน่วยงานที่เป็ นเลิศในการประยุกต์ใช้ ICT ซึง่ สร้ างผลกระทบทางตรงในเชิงบวก
การประเมินความเป็ นเลิศของแต่ ละประเภทโครงการ
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินจะใช้ ICT Excellence Maturity Model ® ซึ่งเป็ นเครื่ องมือในการประเมินความ
เป็ นเลิศ เพื่อสะท้ อนศักยภาพของการพัฒนาโครงการใน 3 มิติ ได้ แก่ กลยุทธ์ การดาเนินโครงการ และผลลัพธ์
ซึง่ จะพิจารณาใน 7 องค์ประกอบ คือ
1. ลักษณะสาคัญตามประเภทโครงการ (Award Specific Criteria)
2. ผลการดาเนินงานเชิงธุรกิจ (Business Result)
3. การปรับเข้ ากับธุรกิจและการมุง่ เน้ นกลยุทธ์ (Business Alignment & Strategic Focus)
4. การบริหารโครงการ (Project Managements)
5. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Managements)
6. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Developments)
7. การบริหารความเสี่ยง (Risk Managements)
หมายเหตุ โครงการที่เสนอเข้ ารับการพิจารณา สามารถเลือกส่งโครงการได้ ในประเภทใด ประเภทหนึง่ เท่านัน้
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