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
ทัง้ นี้ ไดมีการกำหนดเกณฑการคัดเลือกผูไดรับรางวัลในแตละดาน ดังนี้

๑. เกณฑการคัดเลือก ประเภทรางวัล Digital Youth of the year
ประเภทรางวัล

น้ำหนัก

Digital Youth
of The year

๕๐%

๔๐%

๑๐%

รายละเอียดเกณฑ
น้ำหนักคุณสมบัติ
ยอย
เกณฑเชิง
ดิจิทัลเทคโนโลยีและ
๑๕%
ยุทธศาสตร
นวัตกรรม
และความ
การแกปญหา
๑๕%
ตองการ
การสรางคุณคา
๑๐%
การประยุกตใชความรู
๑๐%
เพื่อสรางสรรคชิ้นงาน
เกณฑดานการ ประสิทธิภาพ
๒๐%
ปฏิบัติการ/
การใชงาน
คุณภาพ
๒๐%
เกณฑ

เกณฑดานการ เคาโครงการนำเสนอ
นำเสนอ

๑๐%

๑-๒
๒-๔
๕-๖
๗-๘
๙-๑๐
ตองปรับปรุง ผานเกณฑขนั้ ต่ำ
ปานกลาง
ผานเกณฑดี ผานเกณฑดีมาก
นำเสนอความคิดสรางสรรคที่แสดงถึงการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการดวยดิจิทัลเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม อันนำมาซึ่งการแกปญ
 หาของสังคม
ผลงานสามารถนำเสนอวิธีการในการแกปญ
 หาที่ชวยเพิ่มคุณคาและตอบโจทยสังคมได
ผลงานสามารถเปนที่เขาถึง เขาใจ และใชงานไดงายสำหรับประชาชน
การประยุกตใชความรูทไี่ ดจากการศึกษาเพื่อริเริ่มสรางสรรคชิ้นงานหรือบริการที่ชวยเพิม่ คุณคา
(Application of Knowledge)
การทำงานและความสามารถของผลงานที่นำเสนอสามารถแสดงใหเห็นถึงการตอบโจทยความ
ตองการของผูใชและสามารถวัดผลความพึงพอใจในการใชงานได และเปนไปตามที่ออกแบบไว
ผลงานแสดงถึงการพัฒนาที่ดีมีการรองรับเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย สามารถอางอิงมาตรฐานของ
คุณภาพทั้งดานของผลิตภัณฑรวมถึงกระบวนการผลิตทีส่ งผลตอบริบทการใชงานของผลงาน
ผูนำเสนอสามารถบรรยาย อธิบาย แสดง ลำดับการเลาเรื่องเพื่อความเขาใจงาย ความถูกตองในการ
สื่อสาร และความนาดึงดูดในการนำเสนอผลงาน

๒. เกณฑการคัดเลือก ประเภทรางวัล Digital Community of the year
ประเภทรางวัล

น้ำหนัก

Digital
Community
of The year

๕๐%

๔๐%

๑๐%

เกณฑ

รายละเอียดเกณฑยอย

เกณฑเชิงยุทธศาสตร ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี แ ละ
และความตองการ
นวัตกรรม
การแกปญหา
การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพให
ชุ มชนสามารถรวมกลุ ม
สร างความรู เพิ่ มมู ลค า
และคุณภาพชีวิต
เกณฑดานการ
ประสิทธิภาพ/ผลกระทบ
นำไปใชประโยชน

เกณฑดานการ
นำเสนอ

น้ำหนัก
คุณสมบัติ
๑๕%
๑๕%
๒๐%

๒๐%

คุณภาพ

๒๐%

เคาโครงการนำเสนอ

๑๐%

๑-๒
๒-๔
๕-๖
๗-๘
๙-๑๐
ตองปรับปรุง ผานเกณฑขนั้ ต่ำ
ปานกลาง
ผานเกณฑดี
ผานเกณฑดีมาก
นำเสนอความคิดสรางสรรคในการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลั เพื่อสรางคุณคาใน
ชุมชน
ผลงานสามารถนำเสนอวิธีการในการแกปญหาในชุมชนได
ผลงานเปนทีเ่ ขาถึง เขาใจ และใชงานไดงายสำหรับชุมชน ทำใหชุมชนมีเครื่องมือซึ่งชวยใหเกิดการ
รวมกลุม สรางเครือขาย สรางอัตลักษณ ตลอดจนสามารถใชเครื่องมือดิจิทัลในการเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูทั้งดาน สาธารณสุข การรักษาสิ่งแวดลอม การลดการใช
พลังงาน และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของชุมชน
การทำงานและความสามารถของผลงานที่นำเสนอสามารถแสดงใหเห็นถึงประโยชนที่ตอบโจทย
ความตองการของผูใชงานในชุมชน โดยสามารถวัดผลความพึงพอใจในการใชงานได และเปนไป
ตามที่ออกแบบไว
ผลงานแสดงถึงการพัฒนาที่ดีมีการรองรับเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม และสามารถอางอิง
มาตรฐานของคุณภาพที่สงผลตอบริบทการใชงานของผลงาน
ผูนำเสนอสามารถบรรยาย อธิบาย แสดง ลำดับการเลาเรื่องเพื่อความเขาใจงาย ความถูกตองใน
การสื่อสาร และความนาดึงดูดในการนำเสนอผลงาน

๓. เกณฑการคัดเลือก ประเภทรางวัล Digital Organization of the year
ประเภทรางวัล

รายละเอียดเกณฑ

Digital
Organization of
The year

ดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรม

น้ำหนัก
คุณสมบัติ
๒๐%

การแกปญหาภายในองคกร

๓๐%

การสรางคุณคาทางเศรษฐกิจ
และสังคม
ผลงานเปนที่ประจักษใน
ระดับชาติ/นานาชาติ

๓๕%
๑๕%

๑-๒
๒-๔
๕-๖
๗-๘
๙-๑๐
ตองปรับปรุง
ผานเกณฑขนั้ ต่ำ
ปานกลาง
ผานเกณฑดี
ผานเกณฑดีมาก
องคกรมีการวิจัยพัฒนาหรือประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการรูปแบบใหมที่กอใหเกิดนวัตกรรมทาง
ธุรกิจหรือบริการ
องคกรมีการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการแกปญ
 หาหรือสรางโอกาสทางธุรกิจขององคกร รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
องคกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกตใช สงผลใหเกิดการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึง
ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับประชาชน
องคกรมีผลงานหรือการปรับเปลี่ยนทางธุรกิจจากการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลอยางเปนที่ประจักษใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

๔. เกณฑการคัดเลือก ประเภทรางวัล Digital Startup of the year

ประเภทรางวัล

รายละเอียดเกณฑ

Digital Startup
of The year

ความเปนผูนำในการพา
องคกรใหอยูรอด
ดิจิทัลเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
อัตราการเติบโต
ประโยชนและความโดดเดน
ในการสรางผลกระทบหรือ
การแกปญหาทางเศรษฐกิจ
และสังคม
ธุรกิจ/ผลงานเปนที่ประจักษ
ในระดับชาติ/นานาชาติ

น้ำหนัก
คุณสมบัติ
๑๐%
๒๐%
๒๐%
๒๕%

๒๕%

๑-๒
๒-๔
๕-๖
๗-๘
๙-๑๐
ตองปรับปรุง
ผานเกณฑขนั้ ต่ำ
ปานกลาง
ผานเกณฑดี
ผานเกณฑดีมาก
ผูประกอบการทีมผูกอตั้ง/คณะผูบริหารที่มภี าวะผูนำอยางโดดเดนและมีความสามารถในการขับเคลื่อนองคกร ใหสามารถอยูร อด เพื่อ
ดำเนินธุรกิจตอไปได
มีการวิจัยพัฒนาหรือประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการรูปแบบใหมที่กอใหเกิดนวัตกรรมทางธุรกิจหรือ
บริการ
ธุรกิจมีการเจริญเติบโตแบบกาวกระโดด หรือมีแนวโนมในการเจริญเติบโตสูง โดยวัดจากการเติบโตของรายได หรือการเพิม่ ขึ้นของ
จำนวนฐานลูกคาหรือผูใชงาน (Traction) หรือความสำเร็จจากการระดมทุน
ผลิตภัณฑหรือบริการมีความโดดเดนและมีการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม สงผลใหเกิดการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยสำหรับประชาชนและเปนที่ยอมรับในวงกวาง

องคกรหรือผลิตภัณฑ/บริการขององคกรเปนทีประจักษในระดับชาติ/นานาชาติ โดยพิจารณาจากศักยภาพ/ความสามารถในการขยาย
ออกสูตลาดตางประเทศ หรือการไดรับรางวัล/เปนที่รับรูในระดับนานาชาติ

๕. เกณฑการคัดเลือก ประเภทรางวัล Digital Entrepreneur of the year
ประเภทรางวัล

รายละเอียดเกณฑ

Digital Entrepreneur วิสัยทัศน/การริเริ่ม
of The year
/การสงเสริม การพัฒนา
และการประยุกตใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล
ความเปนผูนำในการ
นำพาองคกร/ธุรกิจใหอยู
รอดและเติบโตในยุค
ดิจิทัล
การสรางคุณคาทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม
ผลงานเปนที่ประจักษใน
ระดับชาติ/นานาชาติ

น้ำหนัก
คุณสมบัติ
๒๕%

๑-๒
๒-๔
๕-๖
๗-๘
๙-๑๐
ตองปรับปรุง
ผานเกณฑขนั้ ต่ำ
ปานกลาง
ผานเกณฑดี
ผานเกณฑดีมาก
ผูประกอบการ/ผูบริหารที่มีวสิ ัยทัศน/ริเริ่ม/สงเสริม การพัฒนาและการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ที่มคี วามโดด
เดนและสงผลใหองคกรเปนที่ยอมรับดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

๒๕%

ผูประกอบการทีมผูกอตั้ง/คณะผูบริหารที่มภี าวะผูนำอยางโดดเดนและมีความสามารถในการขับเคลื่อนองคกร ใหสามารถอยู
รอด เพื่อดำเนินธุรกิจตอไปได

๓๐%

ผูประกอบการ/ผูบริหารที่สามารถขับเคลื่อนองคกร/ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ใหตระหนักถึงความสำคัญหรือสามารถนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกตใช และกอใหเกิดประโยชน/ผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและความมั่นคง
ปลอดภัย
ผูประกอบการ/ผูบริหารที่มผี ลงานเปนที่ประจักษในระดับชาติ/นานาชาติ

๒๐%

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

รายละเอียดเกณฑ

Digital Foreign
Investor of The
year

ดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรม

น้ำหนัก
คุณสมบัติ
๒๐%

การสรางคุณคาทางเศรษฐกิจ
และสังคม
การลงทุนในประเทศไทย

๓๐%

ผลงานเปนที่ประจักษใน
ระดับชาติ/นานาชาติ

๑๕%

๓๕%

๑-๒
๒-๔
๕-๖
๗-๘
๙-๑๐
ตองปรับปรุง
ผานเกณฑขนั้ ต่ำ
ปานกลาง
ผานเกณฑดี
ผานเกณฑดีมาก
องคกรมีการวิจัยพัฒนาหรือประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการรูปแบบใหมที่กอใหเกิดนวัตกรรมทาง
ธุรกิจหรือบริการ
องคกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกตใช สงผลใหเกิดการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึง
ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับประชาชน
องคกรมีการลงทุนในประเทศไทยผานการใหบริการ ผลิตภัณฑ และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในประเทศไทย
จนกอใหเกิดการสรางงาน การพัฒนาทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม ที่ชวยใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
องคกรมีผลงานหรือการปรับเปลี่ยนทางธุรกิจจากการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลอยางเปนที่ประจักษใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

คุณสมบัติการคัดเลือก
(๑) ดาน Digital Youth of the year
๑.๑ มีผลงานที่พัฒนาขึ้นในระหวางที่ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี
๑.๒ มีสัญชาติไทย และอายุไมเกิน ๒๕ ป ในปที่ประกวด
๑.๓ มี การพัฒ นาผลงานนวัต กรรมสรางสรรค ที่แสดงถึ งการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ หรือบริการด วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อันนำมาซึ่งการแกปญหาและชวยเพิ่มคุณคาใหกับสังคม
๑.๔ มีประสบการณจากการประกวดการพัฒ นาความคิดสรางสรรค หรือไดรับรางวัลจากการ
ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ (จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ)
(๒) ดาน Digital Community of the year
๒.๑ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกตใชในชุมชนใหเกิดประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
๒.๒ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการทำงานของชุมชน ทั้งนี้ ตองแสดงหลักฐานเชิงประจักษ
เพื่อยืนยันการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช
๒.๓ มี การนำเทคโนโลยี ดิจิ ทัล มาใชในการทำงานภายในชุ ม ชนจนมี ผ ลงานเป น ที่ ป ระจักษ ที่
สามารถชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น
๒.๔ ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ (จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ)
(๓) ดาน Digital Organization of the year
๓.๑ มีสถานะเปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชนที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทยถูกตองตาม
กฎหมาย และมีสัดสวนผูถือหุนที่มีสัญชาติไทยมากกวารอยละ ๕๐
๓.๒ มีภาพลักษณของกิจการที่ดีและไมมีประวัติเสียหายในการใหบริการ
๓.๓ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารงานหรือใหบริการจนสรางความตระหนัก
ในวงกวาง
๓.๔ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารงานหรือใหบริการจนมีผลงานเปนที่ประจักษ
วาชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น
(๔) ดาน Digital Startup of the year
๔.๑ มีสถานะเปนนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทยถูกตองตามกฎหมาย และมีสัดสวน
ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทยมากกวารอยละ ๕๐
๔.๒ มีผลิตภัณฑที่แกปญหาในเชิงธุรกิจ มีแผนพัฒนาธุรกิจที่นาสนใจ มีทีมงานที่มีคุณภาพ
๔.๓ มีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารงานหรือใหบริการที่โดดเดน และมี
ผลงานเปนที่ประจักษที่มีผลทำใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
(๕) ดาน Digital Entrepreneur of the year
๕.๑ มีสถานะเปนผูกอตั้งธุรกิจหรือผูนำธุรกิจของนิติบุคคลสัญชาติไทย
๕.๒ มีภาพลักษณของกิจการที่ดีและไมมีประวัติเสียหายในการใหบริการ
๕.๓ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการใหบริการจนสรางความตระหนักในวงกวาง

(๖) ดาน PM’s Special Award: Digital International Corporation of the year
๖.๑ เปนบริษัทตางชาติที่มีสถานะเปนองคกรภาคเอกชนที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทย
ถูกตองตามกฎหมาย
๖.๒ มีภาพลักษณของกิจการที่ดีและไมมีประวัติเสียหายในการใหบริการ
๖.๓ มีการนำเทคโนโลยี ดิจิ ทัลมาให บ ริการในประเทศไทยหรือมี การสรางผลิต ภัณ ฑห รือการ
ใหบริการใหมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัล
๖.๔ มีการลงทุนที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย ทำใหเกิดการสรางงาน การพัฒนา
ทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม ที่ชวยใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
*หมายเหตุ: หากผูสมั ครได รับการนำเสนอชื่ อเพื่อคัดเลือกเขารั บรางวัล Prime Minister’s Digital Award 2020
จากหน วยงานที่ เป นพั นธมิ ตรของสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิ จดิจิทั ล หรื อหน วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข อง
จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ

