
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 ได้มีการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลในแต่ละด้าน ดังนี้ 



๑. เกณฑ์การคัดเลือก ประเภทรางวัล Digital Youth of the year 
 

ประเภทรางวัล น ้าหนัก เกณฑ ์
รายละเอียดเกณฑ์

ย่อย 
น ้าหนักคุณสมบัต ิ

1-2 ต้อง
ปรับปรุง 

2-4 ผ่าน
เกณฑ์ขั นต ้า 

5-6 ปาน
กลาง 

7-8 ผ่าน
เกณฑ์ดี 

9-10 ผ่านเกณฑ์ดีมาก 

Digital Youth 
of The year 
 

50% เกณฑ์เชิง
ยุทธศาสตร์
และความ
ต้องการ 

ดิจิทัลเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

15% น าเสนอความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงถึงการพัฒนาผลิตภัณฑห์รือบริการด้วยดจิิทัลเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม อันน ามาซึ่งการแก้ปญัหาของสังคม 

การแก้ปัญหา 15% ผลงานสามารถน าเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาที่ช่วยเพิ่มคุณคา่และตอบโจทยส์ังคมได้  
การสร้างคุณค่า 10% ผลงานสามารถเป็นที่เข้าถึง เข้าใจ และใช้งานได้ง่ายส าหรับประชาชน  
การประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อสร้างสรรค์ช้ินงาน 

10% การประยุกต์ใช้ความรู้ทีไ่ด้จากการศึกษาเพื่อริเริ่มสร้างสรรค์ช้ินงานหรือบริการที่ช่วยเพิม่คุณค่า 
(Application of Knowledge) 

40% เกณฑด์้านการ
ปฏิบัติการ/
การใช้งาน 

ประสิทธิภาพ  20% การท างานและความสามารถของผลงานท่ีน าเสนอสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงการตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้ใช้และสามารถวัดผลความพึงพอใจในการใช้งานได้ และเป็นไปตามที่ออกแบบไว้  

คุณภาพ 20% ผลงานแสดงถึงการพัฒนาท่ีดีมีการรองรับเทคโนโลยีที่มีความทันสมยั สามารถอ้างอิงมาตรฐานของ
คุณภาพทั้งด้านของผลิตภัณฑร์วมถึงกระบวนการผลิตทีส่่งผลต่อบรบิทการใช้งานของผลงาน 

10% เกณฑด์้านการ
น าเสนอ 

เค้าโครงการน าเสนอ 10% ผู้น าเสนอสามารถบรรยาย อธิบาย แสดง ล าดับการเล่าเรื่องเพื่อความเข้าใจง่าย ความถูกต้องในการ
สื่อสาร และความน่าดึงดดูในการน าเสนอผลงาน 

 

 

 

 

 

 



๒. เกณฑ์การคัดเลือก ประเภทรางวัล Digital Community of the year 
 

ประเภทรางวัล น ้าหนัก เกณฑ ์
รายละเอียดเกณฑ์

ย่อย 
น ้าหนักคุณสมบัต ิ

1-2 ต้อง
ปรับปรุง 

2-4 ผ่าน
เกณฑ์ขั นต ้า 

5-6 ปาน
กลาง 

7-8 ผ่าน
เกณฑ์ดี 

9-10 ผ่านเกณฑ์ดีมาก 

Digital 
Community 
of The year 

50% เกณฑ์เชิง
ยุทธศาสตร์
และความ
ต้องการ 

ดิจิทัลเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

15% น าเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลัเพื่อสร้างคุณคา่ใน
ชุมชน 

การแก้ปัญหา 15% ผลงานสามารถน าเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาในชุมชนได้  
การเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้ชุมชนสามารถ
รวมกลุม่ สร้างความรู้ 
เพิ่มมูลค่าและคุณภาพ
ชีวิต 

20% ผลงานเป็นท่ีเข้าถึง เข้าใจ และใช้งานได้ง่ายส าหรับชุมชน ท าให้ชุมชนมีเครื่องมือซึ่งช่วยให้เกิดการ
รวมกลุม่ สร้างเครือข่าย สร้างอัตลักษณ์ ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลในการเพิ่มมลูค่าทาง
เศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั้งด้าน สาธารณสุข การรักษาสิ่งแวดล้อม การลดการใช้
พลังงาน และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของชุมชน 

40% เกณฑด์้านการ 
น าไปใช้
ประโยชน์ 

ประสิทธิภาพ / 
ผลกระทบ 

20% การท างานและความสามารถของผลงานท่ีน าเสนอสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงประโยชน์ที่ตอบโจทย์
ความต้องการของผู้ใช้งานในชุมชน โดยสามารถวัดผลความพึงพอใจในการใช้งานได้ และเป็นไป
ตามที่ออกแบบไว้  

คุณภาพ 
 

20% ผลงานแสดงถึงการพัฒนาท่ีดีมีการรองรับเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม และสามารถอ้างอิง
มาตรฐานของคณุภาพที่ส่งผลต่อบริบทการใช้งานของผลงาน 
 

10% เกณฑด์้านการ
น าเสนอ 

เค้าโครงการน าเสนอ 10% ผู้น าเสนอสามารถบรรยาย อธิบาย แสดง ล าดับการเล่าเรื่องเพื่อความเข้าใจง่าย ความถูกต้องใน
การสื่อสาร และความน่าดึงดูดในการน าเสนอผลงาน 

 

 

 



๓. เกณฑ์การคัดเลือก ประเภทรางวัล Digital Organization of the year 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทรางวัล รายละเอียดเกณฑ์ 
น ้าหนัก 

คุณสมบัติ 
1-2  

ต้องปรับปรุง 
2-4  

ผ่านเกณฑ์ขั นต ้า 
5-6  

ปานกลาง 
7-8  

ผ่านเกณฑ์ดี 
9-10  

ผ่านเกณฑ์ดีมาก 
Digital 
Organization of 
The year 

ดจิิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรม 35% องค์กรมีการวิจัยพัฒนาหรือประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาผลติภณัฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมทาง
ธุรกิจหรือบริการ  

การแก้ปัญหาภายในองค์กร 25% องค์กรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลในการแก้ปญัหาหรือสรา้งโอกาสทางธุรกิจขององค์กร รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

25% องค์กรมีการน าเทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม รวมถึง
ความมั่นคงปลอดภัยส าหรบัประชาชน 

ผลงานเป็นท่ีประจักษ์ใน
ระดับชาต/ินานาชาต ิ

15% องค์กรมีผลงานหรือการปรับเปลี่ยนทางธรุกิจจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดจิิทัลอย่างเป็นทีป่ระจักษใ์น
ระดับชาตหิรือระดับนานาชาต ิ



๔. เกณฑ์การคัดเลือก ประเภทรางวัล Digital Startup of the year 
 

 

 

 

 

 

ประเภทรางวัล รายละเอียดเกณฑ์ 
น ้าหนัก 

คุณสมบัติ 
1-2  

ต้องปรับปรุง 
2-4  

ผ่านเกณฑ์ขั นต ้า 
5-6  

ปานกลาง 
7-8  

ผ่านเกณฑ์ดี 
9-10  

ผ่านเกณฑ์ดีมาก 
Digital Startup 
of The year 

ดิจิทัลเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

25% มีการวิจัยพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมทางธรุกิจหรือ
บริการ 

อัตราการเติบโต 25% ธุรกิจมีการเจรญิเติบโตแบบก้าวกระโดด หรือมีแนวโน้มในการเจรญิเติบโตสูง โดยวัดจากการเติบโตของรายได้ หรือการเพิม่ขึ้นของ
จ านวนฐานลูกค้าหรือผู้ใช้งาน (Traction) หรือความส าเร็จจากการระดมทุน 

ประโยชน์และความโดดเด่น
ในการสร้างผลกระทบหรือ
การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

25% ผลิตภณัฑ์หรือบริการมคีวามโดดเด่นและมีการใช้ประโยชนอ์ย่างเปน็รูปธรรม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยส าหรับประชาชนและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง 
 

ธุรกิจ/ผลงานเป็นที่ประจักษ์
ในระดับชาต/ินานาชาต ิ

25% องค์กรหรือผลิตภณัฑ/์บริการขององค์กรเป็นทีประจักษ์ในระดับชาติ/นานาชาติ โดยพิจารณาจากศักยภาพ/ความสามารถในการขยาย
ออกสู่ตลาดต่างประเทศ หรือการได้รับรางวัล/เป็นท่ีรับรู้ในระดับนานาชาติ  
 



๕. เกณฑ์การคัดเลือก ประเภทรางวัล Digital Entrepreneur of the year 
 

 

ประเภทรางวัล รายละเอียดเกณฑ์ 
น ้าหนัก 

คุณสมบัติ 
1-2  

ต้องปรับปรุง 
2-4  

ผ่านเกณฑ์ขั นต ้า 
5-6  

ปานกลาง 
7-8  

ผ่านเกณฑ์ดี 
9-10  

ผ่านเกณฑ์ดีมาก 
Digital 
Entrepreneur of 
The year 

วิสัยทศัน/์การริเริ่ม 
/การส่งเสริม การพัฒนาและ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล 

25% ผู้ประกอบการ/ผู้บรหิารทีม่ีวสิัยทศัน์/ริเริ่ม/ส่งเสรมิ การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทัล ท่ีมคีวามโดด
เด่นและส่งผลให้องค์กรเป็นท่ียอมรับด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดจิิทัล 
 
 

ความเป็นผู้น าในการน าพา
องค์กร/ธุรกิจให้อยูร่อดและ
เติบโตในยคุดิจิทลั  

25% ผู้ประกอบการ/ผู้บรหิารทีม่ภีาวะผู้น าอย่างโดดเด่นและมีความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กร ให้สามารถอยู่รอดและมีการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมฉับพลันในเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital disruption) 

การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม 

30% ผู้ประกอบการ/ผู้บรหิารทีส่ามารถขับเคลื่อนองค์กร/ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ให้ตระหนักถึงความส าคญัหรือสามารถน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์/ผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและความมั่นคงปลอดภัย 

ผลงานเป็นท่ีประจักษ์ใน
ระดับชาต/ินานาชาต ิ

20% ผู้ประกอบการ/ผู้บรหิารที่มผีลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาต/ินานาชาติ 



 คุณสมบัติการคัดเลือก 
(๑) ด้าน Digital Youth of the year 
 ๑.๑ มีผลงานที่พัฒนาขึ้นในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
 ๑.๒ มีสัญชาติไทย และอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ในปีที่ประกวด 
 ๑.๓ มีการพฒันาผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่แสดงถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อันน ามาซึ่งการแก้ปัญหาและช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสังคม 
 ๑.๔ มีประสบการณ์จากการประกวดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
(๒)  ด้าน Digital Community of the year 

๒.๑ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
๒.๒ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท างานของชุมชน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ประกาศผลรางวัล 
๒.๓ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท างานภายในชุมชนจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ท่ีสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
๒.๔ ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 

(๓)  ด้าน Digital Organization of the year 
๓.๑ มีสถานะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ ๕๐ 
๓.๒ มีภาพลักษณ์ของกิจการที่ดีและไม่มีประวัติเสียหายในการให้บริการ   
๓.๓ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานหรือให้บริการจนสร้างความตระหนัก 

ในวงกว้าง 
๓.๔ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานหรือให้บริการจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

ว่าช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
 
 
 



(๔)  ด้าน Digital Startup of the year 
 ๔.๑ มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย และมีสัดส่วน 

ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ ๕๐ 
 ๔.๒ มีผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหาในเชิงธุรกิจ มีแผนพัฒนาธุรกิจที่น่าสนใจ มีทีมงานที่มีคุณภาพ 
 ๔.๓ มีแนวคิดในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานหรือให้บริการที่โดดเด่น และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ท่ีมีผลท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
 (๕)  ด้าน Digital Entrepreneur of the year 

 ๕.๑ มีสถานะเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจหรือผู้น าธุรกิจของนิติบุคคลสัญชาติไทย 
 ๕.๒ มีภาพลักษณ์ของกิจการที่ดีและไม่มีประวัติเสียหายในการให้บริการ 
 ๕.๓ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการจนสร้างความตระหนักในวงกว้าง 
 

               *หมายเหตุ: หากผู้สมัครได้รับการน าเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเข้ารับรางวัล Prime Minister’s Digital Award 2019 
 จากหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

 


