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ประกาศมูลนิธิรางวลัรตันราชสุดาสารสนเทศ 
เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการสรรหาและคดัเลือกผู้รบัรางวลัรตันราชสุดาสารสนเทศ 

 
เพื่อใหก้ารสรรหาและคดัเลอืกผูร้บัพระราชทานรางวลัรตันราชสุดาสารสนเทศ (ประเทศไทย) ด าเนินไปดว้ย

ความเรยีบรอ้ย มลูนิธริางวลัรตันราชสุดาสารสนเทศ จงึก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารไว ้ดงัต่อไปนี้ 
 
ข้อ ๑  ในประกาศนี้ 
 “คณะกรรมการพิจารณา” หมายถึง คณะกรรมการคดัเลือกผู้สมควรได้รบัพระราชทานรางวลั

รตันราชสุดาสารสนเทศ ซึง่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการมลูนิธ ิ
 “คณะกรรมการมูลนิธิ” หมายถงึ คณะกรรมการมลูนิธริางวลัรตันราชสุดาสารสนเทศ 
 “คณะท างาน” หมายถึง บุคคลผู้ที่ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการมูลนิธเิพื่อท าหน้าที่ในการ

รวบรวม สบืคน้ขอ้มลูของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ  
 “ผู้เสนอช่ือ” หมายถึง องค์กรหรอืบุคคลที่ได้รบัเชญิจากมูลนิธใิห้ท าหน้าที่ร่วมเสนอชื่อบุคคลที่

สมควรไดร้บัรางวลัรตันราชสุดาสารสนเทศ ตามหลกัเกณฑ์ทีมู่ลนิธกิ าหนด โดยหลกัเกณฑ์คุณสมบตัขิององค์กรหรอื
บุคคลดงักล่าว มดีงันี้ 

 (๑) เป็นองค์กรหรอืหน่วยงาน ของภาครฐัหรอืภาคเอกชน (รวมถงึสถาบนัการศกึษา) ทีจ่ดัตัง้
อย่างถูกกฎหมาย มกีารท างานเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ และไม่เคยมปีระวตัเิสื่อมเสยีดา้นการบรหิาร 

 (๒) เป็นบุคคลผูท้รงคุณวุฒ ิทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์สงูดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างเป็น
ทีป่ระจกัษ์ และยอมรบัในระดบัประเทศ และไม่เคยมปีระวตัเิรื่องเสีอ่มเสยีใด ๆ   

 “มูลนิธิ” หมายถงึ มลูนิธริางวลัรตันราชสุดาสารสนเทศ 
 
ข้อ ๒ ผูส้มควรไดร้บัพระราชทานรางวลัรตันราชสุดาสารสนเทศตอ้งมคีุณสมบตัทิัว่ไปและคุณสมบตัเิฉพาะ 

ดงันี้ 
 ๒.๑  คุณสมบตัทิัว่ไป 
 (๑) มสีญัชาตไิทย และยงัมชีวีติอยู่ในวนัประกาศรางวลัรตันราชสุดาสารสนเทศ  
 (๒) เป็นผูม้คีุณธรรม จรยิธรรม และไม่เคยมปีระวตัเิสื่อมเสยี 
 (๓) ต้องไม่เป็นกรรมการพจิารณา หรอืกรรมการมลูนิธ ิรวมทัง้ไม่เป็นบุคคลในครอบครวั 

และไม่ไดเ้ป็นผูร้่วมงานของกรรมการพจิารณา หรอืกรรมการมลูนิธ ิในช่วง ๓ ปี ทีผ่่านมา 
 (๔) ตอ้งไดร้บัการเสนอชื่อจากผูเ้สนอชื่อเท่านัน้  
 ๒.๒  คุณสมบตัเิฉพาะ 

 (๑)  เป็นผูส้รา้งการเปลี่ยนแปลงทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีก่่อใหเ้กดิคุณประโยชน์
ต่อสงัคมโดยรวม โดยเฉพาะในกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ดงันี้ 

  ๑) เป็นผูร้เิริม่ คดิคน้ หรอืเป็นผูว้างรากฐานองค์ความรู้ใหผู้อ้ื่นไปต่อยอดจนเกดิผล
งานเป็นทีป่ระจกัษ์  

  ๒) เป็นผู้สร้างผลงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวตักรรม หรือสิ่งประดิษฐ์จากผู้อื่นจนมี
ผลงานเป็นทีป่ระจกัษ์  

  ๓) เป็นผูป้ระดษิฐผ์ลงาน นวตักรรม หรอืสิง่ประดษิฐ ์จนมผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ 
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 (๒) เป็นผู้มคีุณูปการต่อการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศในประเทศไทย เป็นแบบอย่าง 
ทัง้ทางจรยิธรรมและการท างานทีทุ่่มเท มกีารศกึษาคน้ควา้ ตดิตามความก้าวหน้าดา้นวชิาการและเทคโนโลยใีหม่  ๆ 
อยู่เสมอ   

 
ข้อ ๓.  การพจิารณาคุณสมบตัเิฉพาะ มแีนวทางการพจิารณา ดงันี้  
 ๓.๑  ความกวา้งขวางของผลงาน และผลกระทบทีม่ตี่อสงัคม 

  แนวทางพจิารณา 
  พจิารณาจากขอ้มลูเชงิประจกัษ์ในประเดน็ต่อไปนี้ 
 (๑) มีผลที่เกิดจากการท างานที่สามารถเป็นต้นแบบและน าไปประยุกต์ต่อได้อย่าง

กวา้งขวาง ยัง่ยนื เกดิผลกระทบสงู 
 (๒) มีองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือผลงานที่มีคุณภาพ สามารถน า ไปเผยแพร่ใน

ระดบัประเทศ หรอืระดบันานาชาต ิ
 ๓.๒ คุณูปการของผลงาน 
  แนวทางพจิารณา 
  พจิารณาจากขอ้มลูเชงิประจกัษ์ในประเดน็ต่อไปนี้ 
 (๑) รายละเอยีดรางวลัทีไ่ดร้บัจากหน่วยงานอื่น ๆ หรอื 
 (๒) ผลงานทีไ่ดร้บัการตพีมิพ ์และ/หรอืเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ เป็นตน้  

 

การสรรหา 
ข้อ ๔  ผูเ้สนอชื่อผูส้มควรไดร้บัพระราชทานรางวลัรตันราชสุดาสารสนเทศประกอบดว้ยองค์กรและบุคคล

ต่าง ๆ ดงันี้ 
 ๔.๑ องคก์รภาครฐัและภาคเอกชน ตามทีก่ าหนดไวท้า้ยประกาศนี้ 
 ๔.๒ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวตักรรม 
 ๔.๓  สมาคม และมูลนิธิ ที่ได้รบัรองการจดทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีฐานะเป็น  

นิตบิุคคล และมภีารกจิส่งเสรมิเทคโนโลยใีนประเทศ 
 ๔.๔ เป็นบุคคลผูท้รงคุณวุฒ ิทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์สงูดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างเป็น

ทีป่ระจกัษ์ และยอมรบัในระดบัประเทศ และไม่เคยมปีระวตัเิรื่องเสีอ่มเสยีใด ๆ   
   ในการเสนอชื่อ ใหเ้สนอไดแ้ห่งละ ๑ คน โดยเสนอต่อมลูนิธ ิ
 
ข้อ ๕  การเสนอชื่อบุคคลเขา้รบัการคดัเลอืกใหใ้ชแ้บบเสนอชื่อทา้ยประกาศนี้ 

การคดัเลือก 
ข้อ ๖  การคดัเลอืกม ี๓ ขัน้ตอน ดงันี้ 
 ๖.๑ ขัน้ตอนที ่๑: การรวบรวมรายชื่อ และการคดัเลอืกรอบที ่๑  

 (๑) คณะท างานรวบรวมรายชื่อผู้ได้รบัการเสนอชื่อทัง้หมด และสรุปข้อมูลส าคญัเพื่อ
เสนอคณะกรรมการมลูนิธ ิ

 (๒) คณะกรรมการมูลนิธพิจิารณา และใหค้วามเหน็ชอบรายชื่อคณะท างานเสนอมา แล้ว
คดัเลอืกใหเ้หลอืจ านวนไม่เกนิ ๑๐ คน  
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 ๖.๒  ขัน้ตอนที ่๒: การคดัเลอืกรอบที ่๒  
 (๑) มูลนิธิออกหนังสือถึงบุคคลที่ผ่านการคดัเลือกรอบที่ ๑ เป็นรายบุคคล เพื่อแจ้งให้

บุคคลดงักล่าวทราบว่า เป็นผูผ้่านเขา้สูก้ารพจิารณาการเสนอชื่อเพื่อรบัรางวลัรตันราชสุดาสารสนเทศ 
 (๒) มูลนิธอิอกหนังสอืเชญิผูท้รงคุณวุฒ ิเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการพจิารณา ในการ

คดัเลอืกรอบที ่๒ 
 (๓) คณะท างานท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการใหค้ณะกรรมการพจิารณา  
 (๔) คณะกรรมการพจิารณาเป็นผูพ้จิารณา และคดัเลอืกบุคคลทีผ่่านการคดัเลอืกรอบที ่๑

ใหเ้หลอืจ านวนไม่เกนิ ๓ คน   
 ๖.๓  ขัน้ตอนที ่๓: การพจิารณาตดัสนิ   
 (๑) มูลนิธิออกหนังสือถึงบุคคลที่ผ่านการคดัเลือกรอบที่ ๒ เป็นรายบุคคล เพื่อแจ้งให้

บุคคลดงักล่าวทราบว่า เป็นผูท้ีผ่่านเขา้สู่การพจิารณาตดัสนิใหไ้ดร้บัรางวลัรตันราชสุดาสารสนเทศ 
 (๒) คณะกรรมการพจิารณาพจิารณาตดัสนิผูไ้ดร้บัรางวลัรตันราชสุดาสารสนเทศ จ านวน 

๑ คน จากการคดัเลอืกรอบที ่๒ 
 (๓) คณะกรรมการพิจารณาน ารายชื่อดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิ เพื่อให้

ซกัถาม และขอความเหน็ชอบ   
 (๔) เมื่อคณะกรรมการพจิารณาและคณะกรรมการมลูนิธติกลงร่วมกนัแลว้ มลูนิธปิระกาศ

ผลการตดัสนิใหท้ราบเป็นการทัว่ไป 
 (๕) การพจิารณาตดัสนิของคณะกรรมการมลูนิธ ิถอืเป็นทีสุ่ด 

 

รางวลั 
ข้อ ๗ บุคคลผู้ผ่านการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการพิจารณาและคณะกรรมการมูลนิธิ จะได้รบั 

“รางวลัรตันราชสุดาสารสนเทศ” รางวลัทีไ่ดป้ระกอบดว้ย 
 ๗.๑  เงนิรางวลัจ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๗.๒  เขม็เชดิชเูกยีรตทิองค าพระราชทาน 
 ๗.๓  โล่ประกาศเกยีรตคิุณ 
 

ข้อ ๘  ก าหนดเวลาในการสรรหาและคดัเลอืกใหเ้ป็นไปตามนี้ 
 ๘.๑ ๑ มถิุนายน ถงึ  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
  ส่งหนังสอืเชญิองคก์ร หน่วยงานผูเ้สนอชื่อ และรบัการเสนอชื่อ 
 ๘.๒  ๑ สงิหาคม ถงึ ๓๐  กนัยายน ๒๕๖๕ 
  พจิารณาคดัเลอืกรายชื่อผูส้มควรไดร้บัรางวลัรอบที ่๑ (Short List ไม่เกนิ 10 ท่าน) 
 ๘.๓ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถงึ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๕  
  พจิารณาคดัเลอืกรายชื่อผูส้มควรไดร้บัรางวลัรอบที ่๒ (Final List ไม่เกนิ 3 ท่าน) 
  ๘.๔ เดอืนธนัวาคม ๒๕๖๕ 
   ประกาศชื่อผูไ้ดร้บัรางวลัรตันราชสุดาสารสนเทศประจ าปี ๒๕๖๕ (The Winner) 
 
หมายเหตุ ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความจ าเป็น 
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ข้อ ๙ ผู้ที่ได้รบัรางวลัตามประกาศนี้ หากในภายหลงัปรากฏกรณีดงัต่อไปนี้ มูลนิธ ิโดยคณะกรรมการ
มลูนิธ ิมสีทิธถิอดถอนรางวลันัน้ได ้ 

 ๙.๑  ผูไ้ดร้บัรางวลัไดร้บัการเสนอชื่อไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในประกาศนี้ 
 ๙.๒ ผูไ้ดร้บัรางวลัขาดคุณสมบตัติามประกาศนี้อยู่ก่อนวนัทีไ่ดร้บัรางวลั 
 ๙.๓ ผูไ้ดร้บัรางวลัมพีฤตกิรรมเสื่อมเสยีหลงัจากไดร้บัรางวลัแลว้ 
 

ข้อ ๑๐ ในกรณีมปัีญหาใด ๆ เกี่ยวกบัการด าเนินงานตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการมูลนิธเิป็นผูว้นิิจฉัย 
ชีข้าด ทัง้นี้ ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการมลูนิธถิอืเป็นทีสุ่ด 

 
ข้อ ๑๑ การด าเนินการอื่นใดนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการมลูนิธ ิ


