หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการคัดเลือก
ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล Prime Minister’s Digital Award 2019
ภายในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019”
----------------------------------------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

น้าหนัก

Digital Youth
of The year

50%

40%

10%

รายละเอียดเกณฑ์
น้าหนักคุณสมบัติ
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
เกณฑ์ขนต
ั ้า
กลาง
เกณฑ์ดี
นาเสนอความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม อันนามาซึ่งการแก้ปญ
ั หาของสังคม
ผลงานสามารถนาเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาที่ช่วยเพิ่มคุณค่าและตอบโจทย์สังคมได้
ผลงานสามารถเป็นที่เข้าถึง เข้าใจ และใช้งานได้ง่ายสาหรับประชาชน
การประยุกต์ใช้ความรู้ทไี่ ด้จากการศึกษาเพื่อริเริ่มสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือบริการที่ช่วยเพิม่ คุณค่า
(Application of Knowledge)
การทางานและความสามารถของผลงานที่นาเสนอสามารถแสดงให้เห็นถึงการตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้ใช้และสามารถวัดผลความพึงพอใจในการใช้งานได้ และเป็นไปตามที่ออกแบบไว้
ผลงานแสดงถึงการพัฒนาที่ดีมีการรองรับเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย สามารถอ้างอิงมาตรฐานของ
คุณภาพทั้งด้านของผลิตภัณฑ์รวมถึงกระบวนการผลิตทีส่ ่งผลต่อบริบทการใช้งานของผลงาน
ผู้นาเสนอสามารถบรรยาย อธิบาย แสดง ลาดับการเล่าเรื่องเพื่อความเข้าใจง่าย ความถูกต้องในการ
สื่อสาร และความน่าดึงดูดในการนาเสนอผลงาน

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

น้าหนัก
50%

40%

10%

รายละเอียดเกณฑ์
น้าหนักคุณสมบัติ
ย่อย
เกณฑ์เชิง
ดิจิทัลเทคโนโลยีและ
15%
ยุทธศาสตร์
นวัตกรรม
และความ
การแก้ปัญหา
15%
ต้องการ
การเพิ่มประสิทธิภาพ
20%
ให้ชุมชนสามารถ
รวมกลุม่ 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
เกณฑ์ขนต
ั ้า
กลาง
เกณฑ์ดี
นาเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลั เพื่อสร้างคุณค่าใน
ชุมชน
ผลงานสามารถนาเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาในชุมชนได้
ผลงานเป็นที่เข้าถึง เข้าใจ และใช้งานได้ง่ายสาหรับชุมชน ทาให้ชุมชนมีเครื่องมือซึ่งช่วยให้เกิดการ
รวมกลุม่ 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

น้าหนัก
คุณสมบัติ
35%

การแก้ปัญหาภายในองค์กร

25%

การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคม
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ

25%
15%

1-2
2-4
5-6
7-8
9-10
ต้องปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์ขนต
ั ้า
ปานกลาง
ผ่านเกณฑ์ดี
ผ่านเกณฑ์ดีมาก
องค์กรมีการวิจัยพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมทาง
ธุรกิจหรือบริการ
องค์กรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ปญ
ั หาหรือสร้างโอกาสทางธุรกิจขององค์กร รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการ
ทางานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
องค์กรมีการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึง
ความมั่นคงปลอดภัยสาหรับประชาชน
องค์กรมีผลงานหรือการปรับเปลี่ยนทางธุรกิจจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเป็นทีป่ ระจักษ์ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

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

รายละเอียดเกณฑ์
ดิจิทัลเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
อัตราการเติบโต
ประโยชน์และความโดดเด่น
ในการสร้างผลกระทบหรือ
การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
และสังคม
ธุรกิจ/ผลงานเป็นที่ประจักษ์
ในระดับชาติ/นานาชาติ

น้าหนัก
คุณสมบัติ
25%
25%
25%

25%

1-2
2-4
5-6
7-8
9-10
ต้องปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์ขนต
ั ้า
ปานกลาง
ผ่านเกณฑ์ดี
ผ่านเกณฑ์ดีมาก
มีการวิจัยพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจหรือ
บริการ
ธุรกิจมีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด หรือมีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูง โดยวัดจากการเติบโตของรายได้ หรือการเพิม่ ขึ้นของ
จานวนฐานลูกค้าหรือผู้ใช้งาน (Traction) หรือความสาเร็จจากการระดมทุน
ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีความโดดเด่นและมีการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยสาหรับประชาชนและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

องค์กรหรือผลิตภัณฑ์/บริการขององค์กรเป็นทีประจักษ์ในระดับชาติ/นานาชาติ โดยพิจารณาจากศักยภาพ/ความสามารถในการขยาย
ออกสู่ตลาดต่างประเทศ หรือการได้รับรางวัล/เป็นที่รับรู้ในระดับนานาชาติ

๕. เกณฑ์การคัดเลือก ประเภทรางวัล Digital Entrepreneur of the year
ประเภทรางวัล

รายละเอียดเกณฑ์

Digital
Entrepreneur of
The year

วิสัยทัศน์/การริเริ่ม
/การส่งเสริม การพัฒนาและ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล
ความเป็นผู้นาในการนาพา
องค์กร/ธุรกิจให้อยูร่ อดและ
เติบโตในยุคดิจิทลั
การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ

น้าหนัก
คุณสมบัติ
25%

1-2
2-4
5-6
7-8
9-10
ต้องปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์ขนต
ั ้า
ปานกลาง
ผ่านเกณฑ์ดี
ผ่านเกณฑ์ดีมาก
ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารทีม่ ีวสิ ัยทัศน์/ริเริ่ม/ส่งเสริม การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ที่มคี วามโดด
เด่นและส่งผลให้องค์กรเป็นที่ยอมรับด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

25%

ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารทีม่ ภี าวะผู้นาอย่างโดดเด่นและมีความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กร ให้สามารถอยู่รอดและมีการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมฉับพลันในเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital disruption)

30%

ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารทีส่ ามารถขับเคลื่อนองค์กร/ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ให้ตระหนักถึงความสาคัญหรือสามารถนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์/ผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและความมั่นคงปลอดภัย
ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารที่มผี ลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติ/นานาชาติ

20%

คุณสมบัติการคัดเลือก
(๑) ด้าน Digital Youth of the year
๑.๑ มีผลงานที่พัฒนาขึ้นในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
๑.๒ มีสัญชาติไทย และอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ในปีที่ประกวด
๑.๓ มีการพัฒนาผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่แสดงถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อันนามาซึ่งการแก้ปัญหาและช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสังคม
๑.๔ มีประสบการณ์จากการประกวดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
(๒) ด้าน Digital Community of the year
๒.๑ มีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
๒.๒ มีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทางานของชุมชน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ประกาศผลรางวัล
๒.๓ มีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทางานภายในชุมชนจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ที่สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
๒.๔ ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
(๓) ด้าน Digital Organization of the year
๓.๑ มีสถานะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ ๕๐
๓.๒ มีภาพลักษณ์ของกิจการที่ดีและไม่มีประวัติเสียหายในการให้บริการ
๓.๓ มีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานหรือให้บริการจนสร้างความตระหนัก
ในวงกว้าง
๓.๔ มีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานหรือให้บริการจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ว่าช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

(๔) ด้าน Digital Startup of the year
๔.๑ มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย และมีสัดส่วน
ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ ๕๐
๔.๒ มีผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหาในเชิงธุรกิจ มีแผนพัฒนาธุรกิจที่น่าสนใจ มีทีมงานที่มีคุณภาพ
๔.๓ มีแนวคิดในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานหรือให้บริการที่โดดเด่น และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ที่มีผลทาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
(๕) ด้าน Digital Entrepreneur of the year
๕.๑ มีสถานะเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจหรือผู้นาธุรกิจของนิติบุคคลสัญชาติไทย
๕.๒ มีภาพลักษณ์ของกิจการที่ดีและไม่มีประวัติเสียหายในการให้บริการ
๕.๓ มีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการจนสร้างความตระหนักในวงกว้าง
*หมายเหตุ: หากผู้สมัครได้รับการนาเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล Prime Minister’s Digital Award 2019
จากหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

