
หลักเกณฑและคุณสมบัติการคัดเลือก 

ผูมีสิทธิไดรับรางวัล Prime Minister’s Digital Award 2020 

ภายในงาน “Digital Thailand Big Bang : Digital Station Siam Square” 

----------------------------------------- 

 

 ประเภทรางวัลทางดานนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล แบงออกเปน ๖ ประเภท  

(๑)  ดาน Digital Youth of the year  

(๒)  ดาน Digital Community of the year  

(๓) ดาน Digital Organization of the year 

(๔) ดาน Digital Startup of the year  

(๕) ดาน Digital Entrepreneur of the year 

(๖)  PM’s Special Award: Digital International Corporation of the year  

 

ท้ังนี ้ไดมีการกำหนดเกณฑการคัดเลือกผูไดรับรางวัลในแตละดาน ดังนี้ 



๑. เกณฑการคัดเลือก ประเภทรางวัล Digital Youth of the year 

 

ประเภทรางวัล น้ำหนัก เกณฑ 
รายละเอียดเกณฑ

ยอย 
น้ำหนักคุณสมบัติ 

๑-๒  

ตองปรับปรุง 

๒-๔  

ผานเกณฑขัน้ต่ำ 

๕-๖  

ปานกลาง 

๗-๘ 

 ผานเกณฑดี 

๙-๑๐  

ผานเกณฑดีมาก 

Digital Youth 

of The year 

 

๕๐% เกณฑเชิง

ยุทธศาสตร

และความ

ตองการ 

ดิจิทัลเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

๑๕% นำเสนอความคิดสรางสรรคท่ีแสดงถึงการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการดวยดจิิทัลเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม อันนำมาซึ่งการแกปญหาของสังคม 

การแกปญหา ๑๕% ผลงานสามารถนำเสนอวิธีการในการแกปญหาท่ีชวยเพ่ิมคุณคาและตอบโจทยสังคมได  

การสรางคุณคา ๑๐% ผลงานสามารถเปนท่ีเขาถึง เขาใจ และใชงานไดงายสำหรับประชาชน  

การประยุกตใชความรู

เพ่ือสรางสรรคช้ินงาน 

๑๐% การประยุกตใชความรูท่ีไดจากการศึกษาเพ่ือริเริ่มสรางสรรคช้ินงานหรือบริการท่ีชวยเพ่ิมคุณคา 

(Application of Knowledge) 

๔๐% เกณฑดานการ

ปฏิบัติการ/

การใชงาน 

ประสิทธิภาพ  ๒๐% การทำงานและความสามารถของผลงานท่ีนำเสนอสามารถแสดงใหเห็นถึงการตอบโจทยความ

ตองการของผูใชและสามารถวัดผลความพึงพอใจในการใชงานได และเปนไปตามท่ีออกแบบไว  

คุณภาพ ๒๐% ผลงานแสดงถึงการพัฒนาท่ีดีมีการรองรับเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมยั สามารถอางอิงมาตรฐานของ

คุณภาพท้ังดานของผลิตภัณฑรวมถึงกระบวนการผลิตท่ีสงผลตอบรบิทการใชงานของผลงาน 

๑๐% เกณฑดานการ

นำเสนอ 

เคาโครงการนำเสนอ ๑๐% ผูนำเสนอสามารถบรรยาย อธิบาย แสดง ลำดับการเลาเรื่องเพ่ือความเขาใจงาย ความถูกตองในการ

สื่อสาร และความนาดึงดดูในการนำเสนอผลงาน 

 

 

 

 

 

 



๒. เกณฑการคัดเลือก ประเภทรางวัล Digital Community of the year 

 

ประเภทรางวัล น้ำหนัก เกณฑ รายละเอียดเกณฑยอย 
น้ำหนัก

คุณสมบัติ 

๑-๒  

ตองปรับปรุง 

๒-๔  

ผานเกณฑขัน้ต่ำ 

๕-๖  

ปานกลาง 

๗-๘  

ผานเกณฑดี 

๙-๑๐  

ผานเกณฑดีมาก 

Digital 

Community 

of The year 

๕๐% เกณฑเชิงยุทธศาสตร 

และความตองการ 

ดิจิ ทัลเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

๑๕% นำเสนอความคิดสรางสรรคในการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือสรางคุณคาใน

ชุมชน 

การแกปญหา ๑๕% ผลงานสามารถนำเสนอวิธีการในการแกปญหาในชุมชนได  

การเพ่ิมประสิทธิภาพให

ชุมชนสามารถรวมกลุม 

สรางความรู  เพ่ิมมูลคา

และคุณภาพชีวิต 

๒๐% ผลงานเปนท่ีเขาถึง เขาใจ และใชงานไดงายสำหรับชุมชน ทำใหชุมชนมีเครื่องมือซึ่งชวยใหเกิดการ

รวมกลุม สรางเครือขาย สรางอัตลักษณ ตลอดจนสามารถใชเครื่องมือดิจิทัลในการเพ่ิมมลูคาทาง

เศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูท้ังดาน สาธารณสุข การรักษาสิ่งแวดลอม การลดการใช

พลังงาน และเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของชุมชน 

๔๐% เกณฑดานการ 

นำไปใชประโยชน 

ประสิทธิภาพ/ผลกระทบ ๒๐% การทำงานและความสามารถของผลงานท่ีนำเสนอสามารถแสดงใหเห็นถึงประโยชนท่ีตอบโจทย

ความตองการของผูใชงานในชุมชน โดยสามารถวัดผลความพึงพอใจในการใชงานได และเปนไป

ตามท่ีออกแบบไว  

คุณภาพ 

 

๒๐% ผลงานแสดงถึงการพัฒนาท่ีดีมีการรองรับเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสม และสามารถอางอิง

มาตรฐานของคณุภาพท่ีสงผลตอบริบทการใชงานของผลงาน 

 

๑๐% เกณฑดานการ

นำเสนอ 

เคาโครงการนำเสนอ ๑๐% ผูนำเสนอสามารถบรรยาย อธิบาย แสดง ลำดับการเลาเรื่องเพ่ือความเขาใจงาย ความถูกตองใน

การสื่อสาร และความนาดึงดูดในการนำเสนอผลงาน 

 

 

 

 



๓.  เกณฑการคัดเลือก ประเภทรางวัล Digital Organization of the year 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทรางวัล รายละเอียดเกณฑ 
น้ำหนัก 

คุณสมบัติ 

๑-๒  

ตองปรับปรุง 

๒-๔  

ผานเกณฑขัน้ต่ำ 

๕-๖  

ปานกลาง 

๗-๘  

ผานเกณฑดี 

๙-๑๐  

ผานเกณฑดีมาก 

Digital 

Organization of 

The year 

ดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรม ๒๐% องคกรมีการวิจัยพัฒนาหรือประยกุตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาผลติภณัฑหรือบริการรูปแบบใหมท่ีกอใหเกิดนวัตกรรมทาง

ธุรกิจหรือบริการ  

การแกปญหาภายในองคกร ๓๐% องคกรมีการประยุกตใชเทคโนโลยดีิจิทัลในการแกปญหาหรือสรางโอกาสทางธุรกิจขององคกร รวมถึงการปรับปรงุกระบวนการ

ทำงานภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

การสรางคุณคาทางเศรษฐกิจ

และสังคม 

๓๕% องคกรมีการนำเทคโนโลยแีละนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกตใช สงผลใหเกิดการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึง

ความมั่นคงปลอดภัยสำหรบัประชาชน 

ผลงานเปนท่ีประจักษใน

ระดับชาต/ินานาชาต ิ

๑๕% องคกรมีผลงานหรือการปรับเปลี่ยนทางธุรกิจจากการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดจิิทัลอยางเปนท่ีประจักษใน

ระดับชาตหิรือระดับนานาชาต ิ



๔. เกณฑการคัดเลือก ประเภทรางวัล Digital Startup of the year 

 

 

 

 

ประเภทรางวัล รายละเอียดเกณฑ 
น้ำหนัก 

คุณสมบัติ 

๑-๒  

ตองปรับปรุง 

๒-๔  

ผานเกณฑขัน้ต่ำ 

๕-๖  

ปานกลาง 

๗-๘  

ผานเกณฑดี 

๙-๑๐  

ผานเกณฑดีมาก 

Digital Startup 

of The year 

ความเปนผูนำในการพา

องคกรใหอยูรอด 

๑๐% ผูประกอบการทีมผูกอตั้ง/คณะผูบริหารท่ีมภีาวะผูนำอยางโดดเดนและมีความสามารถในการขับเคลื่อนองคกร ใหสามารถอยูรอด เพ่ือ

ดำเนินธุรกิจตอไปได 

ดิจิทัลเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

๒๐% มีการวิจัยพัฒนาหรือประยุกตใชเทคโนโลยดีิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการรูปแบบใหมท่ีกอใหเกิดนวัตกรรมทางธุรกิจหรือ

บริการ 

อัตราการเติบโต ๒๐% ธุรกิจมีการเจรญิเติบโตแบบกาวกระโดด หรือมีแนวโนมในการเจรญิเติบโตสูง โดยวัดจากการเติบโตของรายได หรือการเพ่ิมข้ึนของ

จำนวนฐานลูกคาหรือผูใชงาน (Traction) หรือความสำเร็จจากการระดมทุน 

ประโยชนและความโดดเดน

ในการสรางผลกระทบหรือ

การแกปญหาทางเศรษฐกิจ

และสังคม 

๒๕% ผลิตภณัฑหรือบริการมคีวามโดดเดนและมีการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม สงผลใหเกิดการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยสำหรับประชาชนและเปนท่ียอมรับในวงกวาง 

 

ธุรกิจ/ผลงานเปนท่ีประจักษ

ในระดับชาต/ินานาชาต ิ

๒๕% องคกรหรือผลิตภณัฑ/บริการขององคกรเปนทีประจักษในระดับชาต/ินานาชาติ โดยพิจารณาจากศักยภาพ/ความสามารถในการขยาย

ออกสูตลาดตางประเทศ หรือการไดรับรางวัล/เปนท่ีรับรูในระดับนานาชาต ิ 

 



๕. เกณฑการคัดเลือก ประเภทรางวัล Digital Entrepreneur of the year 

 

 

 

 

 

ประเภทรางวัล รายละเอียดเกณฑ 
น้ำหนัก 

คุณสมบัติ 

๑-๒  

ตองปรับปรุง 

๒-๔  

ผานเกณฑขัน้ต่ำ 

๕-๖  

ปานกลาง 

๗-๘  

ผานเกณฑดี 

๙-๑๐  

ผานเกณฑดีมาก 

Digital Entrepreneur  

of The year 

วิสัยทัศน/การริเริ่ม 

/การสงเสริม การพัฒนา

และการประยุกตใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดิจิทัล 

๒๕% ผูประกอบการ/ผูบรหิารท่ีมีวิสัยทัศน/ริเริ่ม/สงเสรมิ การพัฒนาและการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ท่ีมคีวามโดด

เดนและสงผลใหองคกรเปนท่ียอมรับดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดจิิทัล 

 

 

ความเปนผูนำในการ

นำพาองคกร/ธุรกิจใหอยู

รอดและเติบโตในยุค

ดิจิทัล  

๒๕% ผูประกอบการทีมผูกอตั้ง/คณะผูบริหารท่ีมภีาวะผูนำอยางโดดเดนและมีความสามารถในการขับเคลื่อนองคกร ใหสามารถอยู

รอด เพ่ือดำเนินธุรกิจตอไปได 

การสรางคุณคาทาง

เศรษฐกิจหรือสังคม 

๓๐% ผูประกอบการ/ผูบรหิารท่ีสามารถขับเคลื่อนองคกร/ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ใหตระหนักถึงความสำคญัหรือสามารถนำ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกตใช และกอใหเกิดประโยชน/ผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและความมั่นคง

ปลอดภัย 

ผลงานเปนท่ีประจักษใน

ระดับชาต/ินานาชาต ิ

๒๐% ผูประกอบการ/ผูบรหิารท่ีมผีลงานเปนท่ีประจักษในระดับชาต/ินานาชาติ 



๖. เกณฑการคัดเลือก ประเภทรางวัล PM’s Special Award: Digital International Corporation of the year  

ประเภทรางวัล รายละเอียดเกณฑ 
นำ้หนัก 

คุณสมบัติ 

๑-๒  

ตองปรับปรุง 

๒-๔  

ผานเกณฑขัน้ต่ำ 

๕-๖  

ปานกลาง 

๗-๘  

ผานเกณฑดี 

๙-๑๐  

ผานเกณฑดีมาก 

Digital  Foreign 

Investor of The 

year 

ดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรม ๒๐% องคกรมีการวิจัยพัฒนาหรือประยกุตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาผลติภณัฑหรือบริการรูปแบบใหมท่ีกอใหเกิดนวัตกรรมทาง

ธุรกิจหรือบริการ  

การสรางคุณคาทางเศรษฐกิจ

และสังคม 

๓๐% องคกรมีการนำเทคโนโลยแีละนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกตใช สงผลใหเกิดการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึง

ความมั่นคงปลอดภัยสำหรบัประชาชน 

การลงทุนในประเทศไทย ๓๕% องคกรมีการลงทุนในประเทศไทยผานการใหบริการ ผลิตภณัฑ และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในประเทศไทย 

จนกอใหเกิดการสรางงาน การพัฒนาทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม ท่ีชวยใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  

ผลงานเปนท่ีประจักษใน

ระดับชาต/ินานาชาต ิ

๑๕% องคกรมีผลงานหรือการปรับเปลี่ยนทางธุรกิจจากการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดจิิทัลอยางเปนท่ีประจักษใน

ระดับชาตหิรือระดับนานาชาต ิ



 

 

คุณสมบัติการคัดเลือก 

(๑) ดาน Digital Youth of the year 

 ๑.๑ มีผลงานท่ีพัฒนาข้ึนในระหวางท่ีศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 

 ๑.๒ มีสัญชาติไทย และอายุไมเกิน ๒๕ ป ในปท่ีประกวด 

 ๑.๓ มีการพัฒนาผลงานนวัตกรรมสรางสรรคท่ีแสดงถึงการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการดวย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อันนำมาซ่ึงการแกปญหาและชวยเพ่ิมคุณคาใหกับสังคม 

 ๑.๔ มีประสบการณจากการประกวดการพัฒนาความคิดสรางสรรค หรือไดรับรางวัลจากการ

ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ (จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ) 

(๒)  ดาน Digital Community of the year 

๒.๑ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกตใชในชุมชนใหเกิดประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

๒.๒ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการทำงานของชุมชน ท้ังนี้ ตองแสดงหลักฐานเชิงประจักษ

เพ่ือยืนยันการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช 

๒.๓ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการทำงานภายในชุมชนจนมีผลงานเปนท่ีประจักษท่ี

สามารถชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน 

๒.๔ ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ (จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ) 

(๓)  ดาน Digital Organization of the year 

๓.๑ มีสถานะเปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีมีการจดทะเบียนในประเทศไทยถูกตองตาม

กฎหมาย และมีสัดสวนผูถือหุนท่ีมีสัญชาติไทยมากกวารอยละ ๕๐ 

๓.๒ มีภาพลักษณของกิจการท่ีดีและไมมีประวัติเสียหายในการใหบริการ   

๓.๓ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารงานหรือใหบริการจนสรางความตระหนัก 

ในวงกวาง 

๓.๔ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารงานหรือใหบริการจนมีผลงานเปนท่ีประจักษ 

วาชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน 

(๔)  ดาน Digital Startup of the year 

 ๔.๑ มีสถานะเปนนิติบุคคลท่ีมีการจดทะเบียนในประเทศไทยถูกตองตามกฎหมาย และมีสัดสวน 

ผูถือหุนท่ีมีสัญชาติไทยมากกวารอยละ ๕๐ 

 ๔.๒ มีผลิตภัณฑท่ีแกปญหาในเชิงธุรกิจ มีแผนพัฒนาธุรกิจท่ีนาสนใจ มีทีมงานท่ีมีคุณภาพ 

 ๔.๓ มีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารงานหรือใหบริการท่ีโดดเดน และมี

ผลงานเปนท่ีประจักษท่ีมีผลทำใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน 

 (๕)  ดาน Digital Entrepreneur of the year 

 ๕.๑ มีสถานะเปนผูกอตั้งธุรกิจหรือผูนำธุรกิจของนิติบุคคลสัญชาติไทย 

 ๕.๒ มีภาพลักษณของกิจการท่ีดีและไมมีประวัติเสียหายในการใหบริการ 

 ๕.๓ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการใหบริการจนสรางความตระหนักในวงกวาง 

 

 

 



 

(๖)  ดาน PM’s Special Award: Digital International Corporation of the year  

๖.๑ เปนบริษัทตางชาติท่ีมีสถานะเปนองคกรภาคเอกชนท่ีมีการจดทะเบียนในประเทศไทย 

      ถูกตองตามกฎหมาย 

 ๖.๒ มีภาพลักษณของกิจการท่ีดีและไมมีประวัติเสียหายในการใหบริการ 

 ๖.๓ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใหบริการในประเทศไทยหรือมีการสรางผลิตภัณฑหรือการ      

        ใหบริการใหมท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ๖.๔ มีการลงทุนท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย ทำใหเกิดการสรางงาน การพัฒนา  

        ทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม ท่ีชวยใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 

*หมายเหตุ: หากผูสมัครไดรับการนำเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเขารับรางวัล Prime Minister’s Digital Award 2020

จากหนวยงานท่ีเปนพันธมิตรของสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 
 


