การกาหนดเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้มีผลงานสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล Prime Minister’s Digital Award 2018
ภายในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2018”
----------------------------------------ประเภทรางวัลทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท
(๑) ด้าน Digital Youth of the year
(๒) ด้าน Digital Community of the year
(๓) ด้าน Digital Organization of the year
(๔) ด้าน Digital Startup of the year
(๕) ด้าน Digital Entrepreneur of the year
ทั้งนี้ ได้มีการกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลในแต่ละด้าน ดังนี้

๑. เกณฑ์การคัดเลือก ประเภทรางวัล Digital Youth of the year
ประเภทรางวัล

นาหนัก

Digital Youth
of The year

50%

40%

10%

รายละเอียดเกณฑ์
นาหนักคุณสมบัติ
ย่อย
เกณฑ์เชิง
ดิจิทัลเทคโนโลยีและ
15%
ยุทธศาสตร์
นวัตกรรม
และความ
การแก้ปัญหา
15%
ต้องการ
การสร้างคุณค่า
10%
การประยุกต์ใช้ความรู้
10%
เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงาน
เกณฑ์ด้านการ ประสิทธิภาพ
20%
ปฏิบัติการ/
การใช้งาน
คุณภาพ
20%
เกณฑ์

เกณฑ์ด้านการ เค้าโครงการนาเสนอ
นาเสนอ

10%

1-2 ต้อง
2-4 ผ่าน
5-6 ปาน
7-8 ผ่าน
9-10 ผ่านเกณฑ์ดีมาก
ปรับปรุง
เกณฑ์ขันต่า
กลาง
เกณฑ์ดี
นาเสนอความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม อันนามาซึ่งการแก้ปัญหาของสังคม
ผลงานสามารถนาเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาที่ช่วยเพิ่มคุณค่าและตอบโจทย์สังคมได้
ผลงานสามารถเป็นที่เข้าถึง เข้าใจ และใช้งานได้ง่ายสาหรับประชาชน
การประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเพื่อริเริ่มสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือบริการที่ช่วยเพิ่มคุณค่า
(Application of Knowledge)
การทางานและความสามารถของผลงานที่นาเสนอสามารถแสดงให้เห็นถึงการตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้ใช้และสามารถวัดผลความพึงพอใจในการใช้งานได้ และเป็นไปตามที่ออกแบบไว้
ผลงานแสดงถึงการพัฒนาที่ดีมีการรองรับเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย สามารถอ้างอิงมาตรฐานของ
คุณภาพทั้งด้านของผลิตภัณฑ์รวมถึงกระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อบริบทการใช้งานของผลงาน
ผู้นาเสนอสามารถบรรยาย อธิบาย แสดง ลาดับการเล่าเรื่องเพื่อความเข้าใจง่าย ความถูกต้องในการ
สื่อสาร และความน่าดึงดูดในการนาเสนอผลงาน

๒. เกณฑ์การคัดเลือก ประเภทรางวัล Digital Community of the year
ประเภทรางวัล
Digital
Community
of The year

นาหนัก
50%

40%

10%

รายละเอียดเกณฑ์
นาหนักคุณสมบัติ
ย่อย
เกณฑ์เชิง
ดิจิทัลเทคโนโลยีและ
15%
ยุทธศาสตร์
นวัตกรรม
และความ
การแก้ปัญหา
15%
ต้องการ
การเพิ่มประสิทธิภาพ
20%
ให้ชุมชนสามารถ
รวมกลุ่ม สร้างความรู้
เพิ่มมูลค่าและคุณภาพ
ชีวิต
เกณฑ์ด้านการ ประสิทธิภาพ /
20%
นาไปใช้
ผลกระทบ
ประโยชน์
คุณภาพ
20%

1-2 ต้อง
2-4 ผ่าน
5-6 ปาน
7-8 ผ่าน
9-10 ผ่านเกณฑ์ดีมาก
ปรับปรุง
เกณฑ์ขันต่า
กลาง
เกณฑ์ดี
นาเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสร้างคุณค่าใน
ชุมชน
ผลงานสามารถนาเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาในชุมชนได้
ผลงานเป็นที่เข้าถึง เข้าใจ และใช้งานได้ง่ายสาหรับชุมชน ทาให้ชุมชนมีเครื่องมือซึ่งช่วยให้เกิดการ
รวมกลุ่ม สร้างเครือข่าย สร้างอัตลักษณ์ ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลในการเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั้งด้าน สาธารณสุข การรักษาสิ่งแวดล้อม การลดการใช้
พลังงาน และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของชุมชน

เกณฑ์ด้านการ เค้าโครงการนาเสนอ
นาเสนอ

ผู้นาเสนอสามารถบรรยาย อธิบาย แสดง ลาดับการเล่าเรื่องเพื่อความเข้าใจง่าย ความถูกต้องใน
การสื่อสาร และความน่าดึงดูดในการนาเสนอผลงาน

เกณฑ์

10%

การทางานและความสามารถของผลงานที่นาเสนอสามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ตอบโจทย์
ความต้องการของผู้ใช้งานในชุมชน โดยสามารถวัดผลความพึงพอใจในการใช้งานได้ และเป็นไป
ตามที่ออกแบบไว้
ผลงานแสดงถึงการพัฒนาที่ดีมีการรองรับเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม และสามารถอ้างอิง
มาตรฐานของคุณภาพที่ส่งผลต่อบริบทการใช้งานของผลงาน

๓. เกณฑ์การคัดเลือก ประเภทรางวัล Digital Organization of the year

ประเภทรางวัล

รายละเอียดเกณฑ์

Digital
Organization of
The year

ดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรม

นาหนัก
คุณสมบัติ
35%

การแก้ปัญหา

25%

การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคม
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ

25%
15%

1-2
2-4
5-6
7-8
9-10
ต้องปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์ขันต่า
ปานกลาง
ผ่านเกณฑ์ดี
ผ่านเกณฑ์ดีมาก
องค์กรมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ที่สามารถแก้วิกฤตปัญหาหรือก่อให้เกิดวิวัฒนาการทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพ
องค์กรมีการผลิตหรือนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการแก้วิกฤตปัญหาเชิงธุรกิจ ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้าน
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและความมั่นคงปลอดภัยสาหรับประชาชน
องค์กรมีการผลิตหรือนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ และก่อให้เกิดพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและ
ความมั่นคงปลอดภัยสาหรับประชาชน
องค์กรมีการผลิตหรือนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ เป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติ/นานาชาติ

๔. เกณฑ์การคัดเลือก ประเภทรางวัล Digital Startup of the year
ประเภทรางวัล
Digital Startup
of The year

รายละเอียดเกณฑ์
ดิจิทัลเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
อัตราการเติบโต
ประโยชน์และความแตกต่าง
ของการปฏิบัติการ/การใช้
งาน
การแก้ปัญหาและผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติ/
นานาชาติ

นาหนัก
คุณสมบัติ
30%
25%
20%

25%

1-2
2-4
5-6
7-8
9-10
ต้องปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์ขันต่า
ปานกลาง
ผ่านเกณฑ์ดี
ผ่านเกณฑ์ดีมาก
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ที่สามารถแก้วิกฤตปัญหาหรือก่อให้เกิดวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ธุรกิจมีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด หรือมีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูง
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการมีความแตกต่าง และก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ
วัฒนธรรมและความมั่นคงปลอดภัยสาหรับประชาชน มีการทางานของผลิตภัณฑ์หรือบริการสามารถแสดงคุณลักษณ์เด่น (Quality
attribute) โดยเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถแก้ไขปัญหาในเชิงธุรกิจ และมีแนวโน้มสามารถต่อยอดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการได้
และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและความมั่นคงปลอดภัย
สาหรับประชาชน และผลิตภัณฑ์หรือบริการ ได้รับการยอมรับหรือได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติ/นานาชาติ

๕. เกณฑ์การคัดเลือก ประเภทรางวัล Digital Entrepreneur of the year
ประเภทรางวัล

รายละเอียดเกณฑ์

Digital
Entrepreneur of
The year

ดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรม

นาหนัก
คุณสมบัติ
25%

การเติบโตของธุรกิจ/องค์กร

20%

การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ

30%
25%

1-2
2-4
5-6
7-8
9-10
ต้องปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์ขันต่า
ปานกลาง
ผ่านเกณฑ์ดี
ผ่านเกณฑ์ดีมาก
บุคลากรสามารถขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ที่สามารถแก้วิกฤตปัญหาหรือก่อให้เกิด
วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพให้องค์กร
บุคลากรสามารถขับเคลื่อน ให้องค์กร มีความเจริญเติบโตแบบยั่งยืน มีความมั่นคง มีภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดี เป็นที่ยอมรับใน
วงกว้าง
บุคลากรสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้มีการดาเนินการผลิตหรือนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ และก่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและความมั่นคงปลอดภัย
ผลงานของบุคลากรด้านการผลิตหรือนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ เป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติ/นานาชาติ

