
รางวัลอันทรงคุณค่า 
“สุดยอดองค์กร 
ด้านนวัตกรรมและ
องค์ความรู้”  
MIKE Award  
(ไมค์อวอร์ด)

ถึงเวลาแล้วที่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ของประเทศไทย จะก้าวเข้าสู่รางวัลความ
สำาเร็จด้านการบริหารนวัตกรรมและจัดการ
ความรู้ระดับโลกอันนำาไปสู่ผลสำาเร็จของการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ปี พ.ศ. 2563 เป็นครั้งแรกของการจัดเวที
รางวัล“สุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมและองค์
ความรู้” MIKE Award ในประเทศไทยที่ผู้ทรง
คุณวุฒิจากประเทศต่างๆ เฟ้นหาองค์กรที่มี
ความเลิศด้านบริหารนวัตกรรมและจัดการความ
รู้ และเปิดโอกาสให้กับองค์กรที่หลากหลายด้าน
ธุรกิจและขนาดได้มีส่วนร่วมไปกับเรา

สมัครออนไลน์ได้แล้ว ที่
วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563
ThaiMIKEAward.org 

รางวัลระดับโลกมาถึงแล้วในประเทศไทย



จุดเริ่มต้นของรางวัลสุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมและองค์
ความรู้ MIKE Award (ไมค์อวอร์ด) ได้ริเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1998 
เป็นเวทีระดับโลกและนานาชาติของบริษัทและองค์กรชั้นนำา  
โดยแรกเริ่มได้ดำาเนินการสรรหาและมอบรางวัลภายใต้ชื่อ 
MAKE Award ก่อตั้งโดย มร. โรซี่ เชส ร่วมสภาเครือข่ายผู้ทรง
คุณวุฒิทั่วโลกเฟ้นหาองค์กรที่มีแนวปฏิบัติความเป็นเลิศ (Best 

Practice) อีกทั้งมีความโดดเด่นด้านจัดการองค์ความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม  
กว่า 21 ปีของการดำาเนินการมอบรางวัลองค์กรต่างๆ เหล่านี้ได้ก้าวเข้าสู่กลุ่มบริษัท
ชั้นนำาจากการจัดอันดับทางธุรกิจของนิตยสารฟอร์บส์ และนิตยสารฟอร์จูน
รางวัลนี้จึงเป็นเครื่องการันตีถึงความเป็นมืออาชีพและความเชี่ยวชาญในด้านการ
ประเมินการเป็นองค์กรแห่งความรู้และนวัตกรรมรวมถึงโอกาสได้รับการข้อคำาแนะนำา
แนวปฏิบัติความเป็นเลิศ (Best Practice) ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในประเทศไทยซึ่งจัด
เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2563

รางวัลสุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้
MIKE Award (ไมค์อวอร์ด)

Previous Global MIKE Winners
Join them and be recognized as a Global MIKE 100!



กระบวนการ

รางวัล MIKE Award (ไมค์ อวอร์ด) 
เป็นเครื่องมือดัชนีการพัฒนานวัตกรรม ของ
องค์กรที่เทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำาของโลกใน
เวทีนานาชาติ 

กรอบการประเมินของรางวัล MIKE ได้รับการดัดแปลง
จากประเพณีการเฟ้นหาและวิจัยของรางวัล MAKE และ
สร้างขึ้นบนพื้นฐานของกรอบความรู้ทางปัญญาสำาหรับ
นวัตกรรม

การประเมินมีสองส่วน:
(A) ปัจจัยความยั่งยืน (ในแง่ของเกณฑ์แปดข้อ) และ (B) 
ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพเชิงนวัตกรรมที่หลากหลาย (เลือกโดย
องค์กรผู้สมัครตามความเหมาะสม)

สำาหรับส่วน A ผู้สมัครเข้ารับรางวัลมีอิสระที่จะอธิบายการ
ปฏิบัติของพวกเขาด้วยเรื่องราวหลักฐานและข้อมูล

สำาหรับส่วน B ผู้สมัครเข้ารับรางวัลสามารถเลือกเกณฑ์
นวัตกรรมที่เหมาะสมที่สุดซึ่งเหมาะสม
ที่สุดในการอธิบายประสิทธิภาพของ
นวัตกรรม พวกเขาสามารถเลือกได้
มากกว่าหนึ่ง

ผู้ประเมินประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ
ในประเทศและต่างประเทศใน KM และ
นวัตกรรมจะเกิดขึ้นในแต่ละปี ข้อตกลง
ที่ไม่เปิดเผยและไม่มีส่วนได้เสียกับ
องค์กรที่สมัครรับรางวัล และปราศจาก
ผลประโยชน์ทับซ้อน รายชื่อคณะ
กรรมการตัดสินจะถูกเปิดเผยหลังจาก
กระบวนการตัดสินเสร็จสมบูรณ์

ครั้งแรกกับรางวัลด้านการ
บริหารนวัตกรรมและจัดการ
ความรู้ระดับโลกองค์กรไทยสู่
สากล  เชื่อหรือไม่ว่าแนวปฏิบัติ
ความรู้สร้างนวัตกรรมที่ถูก
ต้องและดำาเนินการองค์กรไทย
ให้เปลี่ยนแปลงโลกได้

ปัจจัยความยั่งยืน 8 ประการ
1. การเสริมพลังให้พนักงานเพิ่มความรู้เพื่อนวัตกรรม
2. การสร้างความคาดหวัง / ความต้องการ / 

ประสบการณ์ของลูกค้าและผู้ใช้
3. การพัฒนาเครือข่ายภายในและภายนอกและการเชื่อม

ต่อการแบ่งปันความรู้
4. การวางกลยุทธ์วิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำาการ

เปลี่ยนแปลง
5. การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นนวัตกรรม
6. การลงทุนและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ / บริการ / 

โซลูชั่นที่อิงความรู้เพิ่มมูลค่า
7. การบังคับใช้การปฏิบัติความรู้และระบบสำาหรับการ

สร้างความรู้
8. การใช้พื้นที่สร้างสรรค์และเสมือนจริงเพื่อสร้างมูลค่า

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
“ โดยเลือก 1 ใน 8 ด้านของปัจจัยที่ท่านคิดว่าองค์กร
โดดเด่นที่สุด “

ประโยชน์ของรางวัล
•  องค์กร/บริษัท ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับชาติจะได้รับ

การประกาศรางวัลเพื่อเป็นเครื่องยืนยันประสิทธิภาพ
การบริหารระดับชาติและเสนอชื่อไปยังเวทีระดับโลก

•  องค์กรที่โดดเด่นจากเวทีรางวัลระดับชาติจะได้เข้าสู่
เวทีรางวัลระดับโลกGlobal MIKE 100 ที่รับรองด้วย
มาตรฐานสากล

•  โอกาสสำาหรับพนักงานและหน่วยงานของท่านจะได้
รับการประเมินวิธีการ เทคนิค และได้รับการถ่ายทอด
กระบวนการจัดการความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
แบบของตนเอง

•  รับข้อเสนอแนะและคำาปรึกษาทางพัฒนาองค์กรจาก
ทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิต่างประเทศเพื่อเปรียบเทียบแนว
การปฏิบัติทั่วโลกและเสริมให้องค์กรของท่านเป็นสากล

•  สร้างฟอรั่มความรู้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้า
ถึงเครือข่ายองค์กรในธุรกิจที่หลากหลายและมีความ
โดดเด่นด้านการจัดการความรู้ที่คล้ายกันเพื่อแบ่งปัน



• เยี่ยมชมเว็บไซต์ ThaiMIKEAward.org เพื่อ
ดาวน์โหลดใบสมัครต่างๆ

• หากเอกสารประกอบการกรอกแบบฟอร์มที่นำา
ส่งเป็นภาษาไทยท่านสามารถใช้การแปลงภาษา
อัตโนมัติด้วย Google translation หรือ ติดต่อ 
ผู้จัดงานเพื่อขอความช่วยเหลือได้

• องค์กรที่ได้รับรางวัลระดับโกลด์ทั้ง 8 ด้านจาก  
5 หมวดธุรกิจ จะได้เข้าไปสู่รอบประเมินและให้
ข้อมูลคำาแนะนำาสำาหรับ Global Mike Award 
ระดับโลกจากผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ วัน
ที่ 1 ตุลาคม 2563

• ประกาศผู้ชนะรางวัล Global MIKE Award ใน
เดือนธันวาคม 2563

• จัดพิธีมอบรางวัลระดับชาติและระดับโลกใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2564  
โดยงานจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ

• ค่าธรรมเนียมการสมัคร Thailand MIKE 
Award I: 10,000 บาท

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

เราเข้าใจว่าองค์กรต่าง ๆ อาจอยู่ในระยะการพัฒนาการที่แตก
ต่างกัน และขนาดของธุรกิจที่แตกต่างกัน เพื่อโอกาสที่เท่า
เทียมของการจัดการความรู้และนวัตกรรม โดย
จะมีการมอบรางวัล National MIKE Awards 3 ระดับใน
ประเทศไทย
รางวัลระดับโกลด์
รางวัลระดับซิลเวอร์
รางวัลระดับบรอนซ์  (สำาหรับทุกองค์กรที่สมัครเข้าร่วม
โครงการจนสิ้นสุดการประเมินให้คำาปรึกษา)

ผู้ชนะเลิศรางวัล Gold Award จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล Global 
MIKE Award (12 ประเทศ)

รางวัลทั้ง 3 ระดับใครควรสมัครเข้าร่วมโครงการ
รางวัล MIKE แบ่งกลุ่มองค์กร 5 หมวด ที่ดำาเนิน
ธุรกิจและบริการในประเทศไทยเพื่อตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์และความสามารถขององค์กรต่าง ๆ:

• องค์กรเอกชนขนาดใหญ่
• หน่วยงานราชการ
• บริษัท รัฐวิสาหกิจ
• สมาคมสถาบันและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำาไร
• ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (IKI SEA)  เป็นสถาบันความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
ในลักษณะองค์กรไม่แสวงหาผลกำาไรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สถาบัน (IKI SEA) เป็นแหล่งการวิจัยทางธุรกิจได้รวมเอา วิชาการและวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาผสานกับ
ประสบการณ์ทางธุรกิจที่มีเครือข่ายนานาชาติทั่วโลก เพื่อให้คำาปรึกษาและช่วยเหลือองค์กรทางธุรกิจดำาเนิน
พัฒนาปรับปรุงตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติได้จริง

ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์นวัตกรรมและจัดการความรู้ในแวดวงธุรกิจสาขาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อ
เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและพันธมิตรธุรกิจในเวทีนานาชาติได้อย่างมั่นคงและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง

เกี่ยวกับผู้จัดงาน

Partner

ติดต่อขอคำาปรึกษาและช่วยเหลือ:

หากมีคำาถามเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรางวัล การ
ประเมินและความช่วยเหลือทางด้านเอกสารภาษา
ไทยเป็นภาษาอังกฤษและการเตรียมตัวสำาหรับการ
สมัครผลงาน 
 
ติดต่อขอคำาปรึกษาได้ที่ ดร.วราลี  จิเนราวัต
อี-เมลล์ varalee.c@bu.ac.th
โทร +66 81 2787871


