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รางวัลแรกท่ีจัดขึ ้นเพ่ื อองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยโดยเฉพาะ ซึ่ งจะเฟ้นหาแคมเปญท่ี โดดเด่นในด้านต่างๆ โดยมีคณะกรรมการท่ีคุ้นเคย

กับวัฒนธรรมและพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทยเป็นผู้ตัดสินรางวัลอย่างยุติธรรม รางวัล PRCA Thailand นี ้ถือเป็นโอกาสในการแสดงผลงานและเฉลิม

ฉลองความสำาเร็จของคุณในปีท่ีผ่านมา โดยได้รับการยอมรับจากสมาคมด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่ อสารท่ี ใหญ่ท่ีสุดในโลก นอกจากนี้ สมาคม

ประชาสัมพันธ์และการสื่ อสารแห่งประเทศไทย หรือ PRCR Thailand ยังส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์และการสื่ อสารทุกด้าน โดยให้ความช่วยเหลือทีม

ประชาสัมพันธ์และนักประชาสัมพันธ์รายบุคคล ในการเพ่ิมมูลค่าให้กับงานประชาสัมพันธ์ของลูกค้าและองค์กรให้ได้มากท่ีสุด

ส่งเสริมอุตสาหกรรมประชาสัมพันธ์ – เราคือองค์กรไม่แสวงหาผลกำาไร ดังนั้นผลกำาไรทั้ งหมดจากการมอบรางวัลจะถูกนำาไปเป็นทุนสำาหรับ
อุตสาหกรรมการประชาสัมพันธ์ เพ่ื อช่วยให้ทีมประชาสัมพันธ์และนักประชาสัมพันธ์รายบุคคลในการเพ่ิมมูลค่าให้กับงานประชาสัมพันธ์ของลูกค้าและ
องค์กรให้ได้มากท่ีสุด

เกณฑ์การรับสมัคร

งานรางวัล PRCA Thailand เปิดรับทุกธุรกิจในประเทศไทยและทุก

ฝ่ายท่ี เก่ี ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์และการสื่ อสาร ไม่ว่าจะเป็น

บริษัทท่ี ให้ค ำาปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ ฟรีแลนซ์ แผนกสื่ อสาร

ภายในองค์กร ดิ จิทัลเอเจนซ่ี  เจ้าของสื่ อ และนักศึกษามหาวิทยาลัย

กรุณาตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่าคุณได้รับความยินยอมให้สามารถ

ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของแบรนด์หรือลูกค้าในการสมัครได้ แต่ละ

องค์กรสามารถย่ืนสมัครได้หลายรายการในทุกประเภทรางวัล 

บริษัทหรือบุคคลใดๆ สามารถส่งผลงานในนามของตนเองหรือผู้ อ่ื นได ้

หากเลือกสมัครรางวัลประเภท In-house ในนามของลูกค้า ผลงานท่ี

สมัครต้องเขียนช่ือและใส่โลโก้ของลูกค้า

หากกรรมการรู ้สึกว่าผลงานชิ ้นใดโดดเด่นเป็นพิเศษ แต่ไม่อาจสร้าง

ความแตกต่างจนถึงขั้นเป็นผลงานท่ีชนะรางวัลได้ กรรมการสามารถ

มอบรางวัล Highly Recommend แก่ผลงานเหล่านั้น โดยรางวัลดัง

กล่าวจะถูกประกาศในช่วงเย็นของวันประกาศผล

นอกจากนี้ ในคืนประกาศรางวัล PRCA จะมีการมอบรางวัลแคมเปญ

ยอดเย่ียมแห่งปี (Campaign of the Year) ให้แก่ผู้ชนะทั้ งประเภทท่ี

ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ และทีมประชาสัมพันธ์และการสื่ อสาร

ภายในองค์กร โดยเม่ือคุณย่ืนสมัครรางวัลในประเภทแคมเปญ คุณจะ

ได้รับการพิจารณาในการเข้าชิงรางวัลประเภทนี้ทันที

วันสำาคัญ

Early Bird DeadlineEntry 

Final Deadline

Judging 

Finalists Announced

Awards Night 

โปรดชำาระค่าสมัครออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต/เดบิตผ่านเว็บไซต์ อาจมีการขอใบแจ้ง

หนี้สำาหรับการชำาระเงินใดๆ ที่มากกว่า 3,700 บาทไทย (S$1500)

ติดต่อทีมงานได้ที่ :apacawards@prca.global 

ราคา
Early Bird Entry
Member

Early Bird Entry
Non Member

Final Entry
Member
Final Entry
Non Member

1 ตุลาคม พศ. 2565

29 ธันวาคม พศ. 2565

16 มกราคม พศ. 2566

31 มกราคม พศ. 2566

15 มีนาคม พศ. 2566

3,500 บาท

7,000 บาท 

5,000 บาท

10,000 บาท

ไม่มีค่าใช้จ่าย

2prca-thailand-awards-2023

รางวัล PRCA Thailand 2023 

สนับสนุนทีมงาน – ให้ผลงานอันยอดเย่ียมของทีมงานกลายเป็นท่ี รู ้จัก พร้อมมอบรางวัลแก่สมาชิกทุกคนในทีมท่ี มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์

ประกาศความสำาเร็จ –  ผู้ชนะจะได้รับการคัดเลือกจากองค์กรประชาสัมพันธ์ภายในประเทศไทยเท่านั้น  ดังนั้นได้เวลาแสดงผลงานและฉลองความสำาเร็จใน
ปีท่ีผ่านมาเพ่ือเป็นท่ียอมรับจากสมาคมด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่ อสารท่ี ใหญ่ท่ีสุดในโลก

ขยายเครือข่าย – เอาชนะใจลูกค้ารายใหม่และเปิดโอกาสทางธุรกิจด้วยการกระทบไหล่กับองค์กรธุรกิจท่ี ได้รับรางวัล

ได้ รับการยอมรับในระดับโลก – เป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรมประชาสัมพันธ์ระดับสากล ด้วยกระบวนการตัดสินซึ่ งประกอบด้วยผู้น ำาทางอุตสาหกรรมจาก
หลายวงการ

Student Award

http://apacawards@prca.global 
https://apac.prca.global/th/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5-prca-thailand/
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เกณฑ์การตัดสิน
กรรมการจะพิจารณาให้คะแนนผลงานท่ีสมัครเข้ามาตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

ประเภทแคมเปญ (Campaign Categories)

พิจารณาจาก แผนกลยุทธ์และการค้นคว้า การดำาเนินการ ความคิด
สร้างสรรค์ ความคิดแปลกใหม่ ประสิทธิภาพ และผลลัพธ์

*ทั้ งนี ้  ผู้สมัครต้องระบุถึงงบประมาณของแคมเปญ และต้องให้เอเจนซ่ีหรือ
ทีมงานท่ี เก่ี ยวข้องกับแคมเปญร่วมในการสมัครด้วย

ประเภทบุคคล (Individual Categories)

พิจารณาจาก  ภาวะการเป็นผู้น ำา ความคิดริเริ่ ม ผลการดำาเนินงานและการ
สร้างคุณค่าต่อผลงาน จดหมายแนะนำาจากเพ่ือนร่วมงานหรือลูกค้า และ
จดหมายแนะนำาตัว

ประเภททีม (Team Categories)
Agency Team พิจารณาจาก

• ลูกค้า: การรักษาฐานลูกค้า การเติบโต และผลการดำาเนินงาน 

• บุคลากร: ความมุ่ งมั่ นในการพัฒนาและให้ความสำาคัญกับความหลาก
หลายแนวทางการทำางานเชิงนวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของพนักงาน      

• การเงิน: ผลการดำาเนินงาน การเติบโต และเปิดเผยท่ีมาของเงินได้

• นวัตกรรม: การลงทุนในโครงสร้างพื ้นฐาน สินค้าตัวใหม่และ/หรือวิธี
การใหม่ในการรับสมัครพนักงาน

In-House Team พิจารณาจาก

• บุคลากร: ความมุ่ งมั่ นในการพัฒนาและให้ความสำาคัญกับความหลาก
หลายแนวทางการทำางานเชิงนวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของพนักงาน      

• การเงิน: ผลการดำาเนินงาน การเติบโต และเปิดเผยท่ีมาของเงินได้

• นวัตกรรม: การลงทุนในโครงสร้างพื ้นฐาน สินค้าตัวใหม่และ/หรือวิธี
การใหม่ในการรับสมัครพนักงาน

3

คุณสมบัติและการรักษาความลับ/ ความเป็นส่วนตัว
ทุกผลงานท่ี ใช้สมัครรางวัลประเภทแคมเปญจะต้องเร่ิมต้นหรือเสร็จสิ้น
ภายในวันที่  1 มกราคม 2565 และ 29 ธันวาคม 2565 (วันที่ ปิดรับ
สมัคร)  

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจหากประเภทของรางวัลท่ีสมัครพิจารณาเรื่ องผล
การดำาเนินงานของทีมหรือทีมท่ีปรึกษา ตัวเลขทางการเงินควรจะต้องเป็น
ปีงบประมาณล่าสุด

ทั้ งนี ้  ผลงานท่ีสมัครในประเภทแคมเปญนี้ไม่จ ำาเป็นต้องเป็นโปรเจกต์หรือ
แคมเปญใดแคมเปญหนึ่ งเป็นพิเศษ แต่สามารถเป็นส่วนหนึ่ งของโปรเจกต์ท่ี
กำาลังดำาเนินอยู่ หรือกิจกรรมร่วมอ่ืนๆ ในแคมเปญ 

กรรมการจะถือว่าแคมเปญท่ี ใช้บุคคลท่ี มี ช่ื อเสียงหรือองค์กรอ่ืนๆ มีการจ่าย
เงินเพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นมีส่วนร่วม เว้นแต่จะกำาหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน

สำาหรับรางวัลในประเภทแคมเปญแต่ละรางวัล ผู้ชนะจะมีทั้ งประเภท 
Consultancy และประเภท In-House หากคุณย่ืนผลงานในประเภท 
In-House คุณต้องแน่ใจว่าไม่มี เอเจนซ่ี เข้ามาเก่ียวข้อง มิฉะนั้นคุณจะถูก
ตัดสิทธ์ิ

prca-thailand-awards-2023

https://apac.prca.global/th/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5-prca-thailand/
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การสมัคร
รูปแบบ

รางวัล PRCA Thailand สนับสนุนให้คุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มท่ี 
เพราะไม่มีการกำาหนดรูปแบบในการรับสมัครอย่างเป็นทางการ แต่ใบสมัครแบบ
ลายลักษณ์อักษรต้องมีความยาวไม่เกิน 1,000 คำา ใช้ตัวอักษรขนาด 10 และ
ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ซึ่ งเราขอแนะนำาให้ปฏิบัติตามเกณฑ์การตัดสิน

ข้อบังคับ

• ต้องมีการอัปโหลดรูปภาพ 3 ภาพและโลโก้บริษัทร่วมกับผลงานท่ี ใช้สมัคร
ด้วย หรือสามารถรวมรูปภาพเสริมในเนื ้อหาของใบสมัครได้

• ต้องมีการระบุงบประมาณของแคมเปญ หากงาน PR เป็นส่วนหนึ่ งของ
แคมเปญแบบผสมผสาน ต้องระบุงบประมาณในส่วนของ PR และงบ
ประมาณของแคมเปญโดยประมาณอย่างชัดเจน

• หากเป็นแคมเปญการตลาดแบบผสมผสาน การแสดงผลการดำาเนินงาน
ต้องระบุว่า PR มีส่วนร่วมอย่างไร และสรุปกิจกรรมการตลาดอ่ืนๆ ท่ีอยู่ ใน
แคมเปญโดยสังเขป

• โปรดตรวจสอบให้แน่ใจหากประเภทของรางวัลท่ีสมัครพิจารณาเรื่ องผล
การดำาเนินงานของทีมหรือทีมท่ีปรึกษา ตัวเลขทางการเงินควรจะต้องเป็น
ปีงบประมาณล่าสุด

เอกสารประกอบ (ไม่จำาเป็น)

เอกสารประกอบ เช่น ข่าวตัด รายงาน และวิดีโอ สามารถแนบไปพร้อมผล
งานได้ แต่ไม่ใช่ข้อบังคับ ข้อมูลท่ี เก่ี ยวข้องกับผลงานทั้ งหมดควรรวมอยู่ ใน
เอกสารการสมัคร หากต้องการแทรกวิดีโอ วิดีโอนั้นต้องเป็นไฟล์ .mp4 
มีความยาวไม่เกิน 4 นาที อัปโหลดขึ ้นเว็บไซต์ของเราโดยตรง 

ทั้ งนี ้  เอกสารประกอบจะได้รับการพิจารณาเฉพาะในกรณีท่ีกรรมการไม่
สามารถตัดสินผู้ชนะระหว่างสองผลงานได้

สำาหรับข้อมูลการประกาศรางวัลและผู้สนับสนุน โปรดติดต่อ:  apacawards@prca.global 

CONTACT DETAILS

prca-thailand-awards-2023

http://apacawards@prca.global 
https://apac.prca.global/th/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5-prca-thailand/
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เคล็ดไม่ลับจากกรรมการ!

ฉลาดเลือก1. อตุสาหกรรมงานประชาสมัพนัธมี์ทัง้ความหลากหลาย

และความลกึ ขณะท่ีรางวลัท่ีเปิดรบัสมคัรก็มีมากมาย

หลายประเภท ยอ่มมีผลงานท่ีสามารถเขา้ขา่ยชิงหลาย

รางวลั ดงันัน้โปรดเลือกประเภทรางวลัอยา่งชาญ

ฉลาดเพ่ือใหแ้นใ่จวา่คณุกำาลงัสมคัรในตวัเลือกท่ีดีท่ีสดุ

สำาหรบัคณุ

อย่าพยายามคาดเดา5. แมว้า่กรรมการจะเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขาของตน แต่

พวกเขาอาจไมมี่ความรูเ้ชิงลกึเก่ียวกบัผลงานการสมคัร

ของคณุ ดงันัน้ โปรดใหร้ายละเอียดมากท่ีสดุเทา่ท่ีจะ

ทำาได ้เพ่ือใหผ้ลงานมีความชดัเจนสำาหรบักรรมการผู้

ตดัสนิตัง้แตแ่รก

ปฏบิตัติามคำาแนะนำา2. อา่นคูมื่อการสมคัรซำาๆ เพราะกรรมการจะยดึเกณฑ์

ท่ีกำาหนดไวใ้นคูมื่อเป็นหลกั ดงันัน้หากคณุไมไ่ดร้ะบุ

ขอ้มลูบางสว่นในใบสมคัร คณุจะกลายเป็นตวัเลือก

ทา้ยๆ รองจากผูเ้ขา้แขง่ขนัคนอ่ืน! 

จงซือ่สัตย์3. ไมว่า่จะเป็นคา่ใชจ้า่ยของแคมเปญ การประเมินผล

และผลลพัธท่ี์เกินจรงิ หรอืการใชข้อ้มลูอนัเป็นเทจ็ใดๆ  

กรรมการจะสามารถสงัเกตเหน็ไดท้นัที อยา่เสียโอกาส

ท่ีจะไดร้บัชยัชนะ โดยการนำาเสนอผลงานท่ีไมเ่ป็นจรงิ

ตอ่กรรมการ

วางแผน วางแผน วางแผน4. ลองนกึดวูา่จะมีผลงานท่ีสมคัรเขา้มามากขนาดไหน

ท่ีคณุจะตอ้งแขง่ขนัดว้ย การย่ืนสมคัรในนาทีสดุทา้ย

อาจไมใ่ชท่างท่ีดีท่ีสดุในการเอาชนะ แตผ่ลงานดีๆ ท่ีใช้

เวลา ความคดิ และพลงังานมากพอในการสรา้งสรรค ์

จะกลายเป็นผลงานท่ีโดดเดน่กวา่ผูส้มคัรอ่ืนๆ กวา่ผล

งานอ่ืนๆ

โดดเดน่และสร้างสรรค์6. นำาเสนอผลงานท่ีกระตุน้ใหก้รรมการตอ้งหนักลบัมามอง

และอยากมีสว่นรว่มเพ่ือชว่ยใหเ้ขา้ใจผลงานของคณุได้

ดีขึน้ ไมว่า่จะเป็น การใชภ้าษา รูปภาพ หรอืวิดีโอ เตมิ

ความมีชีวิตชีวาใหก้บัผลงานของคณุดว้ยการดงึสื่อ

ตา่งๆ มาใช้

ผลลัพธ์7. ผลลพัธแ์ละประสทิธิผลเป็นสว่นหนึง่ของเกณฑก์ารให้

คะแนน หมายความวา่ถา้คณุไมแ่สดงการวดัผลและ

ประเมินผลท่ีชดัเจนตอ่กรรมการ คณุอาจพลาดโอกาส

ในการชนะ!

*โปรดหลีกเลี่ยงการใช ้AVEs
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ใครสมัครได้บ้าง?
งานรางวัล PRCA Thailand เปิดรับทุกธุรกิจในประเทศไทยและทุกฝ่าย

ท่ี เก่ี ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์และการสื่ อสาร ไม่ว่าจะเป็นบริษัทท่ี ให้

ค ำาปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ ฟรีแลนซ์ แผนกสื่ อสารภายในองค์กร 

ดิ จิทัลเอเจนซ่ี  เจ้าของสื่ อ และนักศึกษามหาวิทยาลัย

สมัครได้กี่ รางวัล?
แต่ละองค์กรสามารถส่งใบสมัครได้ไม่จ ำากัดในทุกประเภทรางวัล

ใครสมัครได้บ้าง?
บริษัทหรือบุคคลใดๆ สามารถส่งผลงานในนามของตนเองหรือผู้ อ่ื นได้

ความรับผิดชอบ
ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ร ับผิดชอบในการตรวจสอบและยืนยันว่าได้รับความ

ยินยอมให้มีสิทธิใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของแบรนด์หรือลูกค้า 

หากสมัครรางวัลประเภท In-house ในนามของลูกค้า ผลงานท่ีสมัครต้อง

เขียนบรรยายในฐานะของลูกค้า

สิทธิในการตัดสิทธิ์
ผู้จัดงานสามารถปฏิเสธผลงานท่ีอาจก่อให้เกิดการพิพาทหรือทำาให ้

PRCA Thailand หรืออุตสาหกรรมเสื่ อมเสียช่ื อเสียงได้

เหตุในการตัดสิทธิ์
• แคมเปญไม่ได้รับการพัฒนาในประเทศไทยหรือส่งโดยบุคคลหรือ

ทีมท่ีอยู่ ในประเทศไทย

• แคมเปญไม่อยู่ ในกรอบเวลาท่ีกำาหนด

• เลยกำาหนดการรับสมัคร

• เป็นแคมเปญท่ี ฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เหมาะสม

ผลงานของคุณจะถูกตัดสินอย่างไร
ผลงานทั้ งหมดจะถูกตัดสินโดยคณะกรรมการซึ่ งเป็นผู้ เช่ี ยวชาญด้าน

การประชาสัมพันธ์และการสื่ อสารทั้ งจากภายในองค์กร (in-house) และ

จากเอเจนซ่ี  หากกรรมการเคยทำางานหรือเก่ี ยวข้องกับบุคคลท่ีส่งผลงาน

หรือทำางานในแคมเปญท่ี ใช้สมัคร พวกเขาจะไม่มีสิทธิตัดสินรางวัลใน

ประเภทนั้น

ใครเห็นผลงานที่ คุณสมัครบ้าง?
เฉพาะกรรมการในพิจารณารางวัล PRCA Thailand และทีมงานเท่านั้น

ท่ี จะเห็นผลงานของคุณ กรรมการทุกท่านจะลงนามในข้อตกลงการรักษา

ความลับก่อนท่ีจะได้รับผลงานของคุณ

ผู้ เข้ารอบสุดท้ายได้ รับการคัดเลือกอย่างไร?
กรรมการจะตรวจผลงานท่ีสมัครแยกกัน หมายความว่าพวกเขาจะเห็นแค่

ผลงานท่ี ได้รับเท่านั้น หากผลงานได้คะแนนรวมน้อยกว่า 20 คะแนน 

ผลงานจะไม่ถูกคัดเลือกให้อยู่ ในรายช่ือผู้ เข้ารอบสุดท้าย

คัดเลือกผู้ชนะอย่างไร?
การตัดสินให้คะแนนจะดำาเนินการทางออนไลน์โดยไม่มีการอ้างอิงถึง

คะแนนจากกรรมการท่านอ่ืน การให้คะแนนขึ ้นอยู่ กับผลงานของผู้สมัคร

เข้าแข่งขันเท่านั้น เพ่ื อให้แน่ใจว่าคะแนนจะมีความเป็นกลางและ

ผู้ตัดสินจะไม่โอนเอนจากความคิดเห็นของกรรมการท่านอ่ืน ผลงานการ

สมัครแต่ละรายการจะได้รับการลงคะแนนจากกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน 

ผู้จัดงานจะรวบรวมคะแนนจากกรรมการแต่ละท่านและใช้คะแนนเฉลี่ ย 

เพ่ื อตัดสินผู้ เข้ารอบสุดท้าย และผู้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

วิธีในการหลีกเลี่ ยงอคติ
องค์กรต่างๆ ท่ี มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินสามารถเข้าร่วมชิงรางวัล

ได้ แต่จะไม่เข้าร่วมการหารือใดๆ ท่ี เก่ี ยวข้องกับองค์กร บุคคล หรือ

แคมเปญท่ีพวกเขาได้รับผลประโยชน์

ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
ผู้จัดงานขอสงวนสิทธ์ิ ในการเผยแพร่ผลงานของผู้ชนะและผู้ เข้ารอบ

สุดท้าย หากข้อมูลใดมีความละเอียดอ่อน เช่น ตัวเลขงบประมาณ โปรด

ทำาเครื่ องหมายว่า “ไม่ได้ใช้ในการเผยแพร่” 

?
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รางวัลประเภทแคมเปญ

รางวัล B2B (B2B AWARD)
รางวัลท่ี เห็นคุณค่าของงานท่ี เก่ี ยวข้องกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และ

บริการจากธุรกิจหนึ่ งถึงธุรกิจหนึ่ ง ผลงานท่ีสมัครสามารถเก่ียวข้องกับ

ภาคธุรกิจเฉพาะกลุ่ ม หรือภาคธุรกิจโดยรวม

รางวัลแคมเปญความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ ยม 
(OUTSTANDING CREATIVITY CAMPAIGN)
รางวัลนี ้ยกย่องผลงานท่ี เก่ี ยวข้องกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ต่อผู้บริโภค เปิดให้ภาคเอกชน ภาครัฐ หรือองค์กรการกุศลเข้าร่วม 

กรรมการจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับแคมเปญเชิงนวัตกรรมและความ

คิดสร้างสรรค์ และความมีประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณในเวลา

เดียวกัน

รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ ยม 
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AWARD)
รางวัลท่ีมอบให้กับผลงานท่ีสนับสนุนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญท่ี โปรโมทเพียงครั้งเดียว หรือแคมเปญท่ี

ดำาเนินอย่างต่อเน่ื อง ผลงานท่ีชนะจะต้องแสดงหลักฐานชัดเจนเก่ียวกับ

ผลกระทบเชิงบวกของแคมเปญท่ีจบไปแล้วหรือกำาลังดำาเนินอยู่  ตลอดจน

แสดงเหตุผลท่ีชัดเจนภายใต้การดำาเนินการของแคมเปญนั้น

รางวัลแคมเปญหรืองานเปิดตัวยอดเยี่ ยม 
(CONSUMER CAMPAIGN OR EVENT/LAUNCH 
AWARD) 
ผลงานท่ีสมัครในหมวดหมู่ นี ้ต้องแสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการใช้การ

ประชาสัมพันธ์เพ่ื อส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการ การดึงดูดผู้ร่วมงาน 

หรือการพัฒนาความสัมพันธ์กับสื่ อมวลชน เพ่ื อสร้างช่ื อเสียงของตัวงาน 

ผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้เป็นท่ี รู ้จัก

รางวัลความสัมพันธ์กับสื่ อมวลชนยอดเยี่ ยม 
(MEDIA RELATIONS AWARD) 
รางวัลนี ้มอบให้กับแคมเปญท่ี ใช้สื่ อสารมวลชนกลุ่ มเป้าหมายเพ่ือให้

ประสบความสำาเร็จ ด้วยผลลัพธ์ท่ี สร้างสรรค์ เป่ี ยมด้วยจินตนาการ และ

โดดเด่น ส ำาหรับรางวัลนี ้  การใช้เอกสารประกอบอาจมีผลต่อคะแนนหาก

ต้องการสร้างความโดดเด่นกว่าผู้สมัครรายอ่ืน

รางวัลเป้าหมายยอดเยี่ ยม (PURPOSE AWARD)
เป็นรางวัลท่ี ให้ความสำาคัญกับความต้องการของสังคม การสร้างผล

กระทบ การมีส่วนร่วมของพนักงาน การดำาเนินการของผู้บริหารระดับ

สูง และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่ งยืน ผลงานท่ีชนะจะต้องแสดงหลักฐาน

ท่ีชัดเจนถึงผลกระทบขั้นสุดท้ายของแคมเปญ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึง

ความเช่ือมโยงท่ีชัดเจนต่อเป้าประสงค์ทางธุรกิจ แคมเปญซึ่ งโปรโมท

เพียงครั้งเดียวท่ี มีเหตุผลชัดเจนรองรับจะยังคงได้รับการพิจารณา 

ทั้ งเอเจนซ่ี  แบรนด์ต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหากำาไร และ

องค์กรอิสระ สามารถส่งผลงานเข้าชิงในหมวดนี้ได้

รางวัลแคมเปญนักศึกษายอดเยี่ ยม 
(STUDENT CAMPAIGN AWARD)
รางวัลนี ้จะยกย่องผลงานของนักศึกษาท่ีแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่น 

ความคิดสร้างสรรค์ และการดำาเนินงานตามจริงเพ่ื อให้บรรลุเป้าหมาย

ท่ีกำาหนดไว้ แคมเปญท่ีชนะจะต้องเป็นแคมเปญท่ีสร้างสรรค์ แปลกใหม่ 

และมีการใช้การโฆษณา การตลาด และการประชาสัมพันธ์ได้อย่างยอด

เย่ียม

กรรมการจะพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์และข้อมูลเชิงลึก 

รวมทั้ งวิ ธีการและการจัดการ

ผลงานทีส่มัครในประเภทแคมเปญควรแสดงใหเ้หน็ถงึแผนกลยุทธแ์ละการค้นคว้า การดำาเนินการ ความคดิสร้างสรรค ์ความคดิแปลก

ใหม่ และการวัดผล สำาหรับรางวัลในประเภทแคมเปญแตล่ะรางวัล ผู้ชนะจะมทีัง้ Consultancy และ In-House ผู้ชนะแคมเปญยอดเยีย่ม

แหง่ปีจะถูกเลือกจากรายชื่อผู้ชนะในประเภทแคมเปญ

ประเภทรางวัล

Entry Toolkit 
2023

เกณฑ์การตัดสินผลงาน
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รางวัลรายบุคคล                                                

รางวัลผู้นำาด้านประชาสัมพันธ์แห่งปี 
(PR LEADER OF THE YEAR AWARD)
กรรมการจะเฟ้นหาผู้ชนะรายบุคคล (หรือผู้ ร ับรางวัลร่วม) ท่ีประสบความ

สำาเร็จในการผลักดันความสำาคัญของการสื่ อสารเชิงกลยุทธ์ภายในองค์กร 

รวมทั้ งให้การสนับสนุนหรือชี ้น ำาเป้าหมายท่ีกว้างขึ ้นขององค์กร บุคคล

นั้น (หรือผู้ ร ับรางวัลร่วม) จะต้องมีผลงานท่ี โดดเด่น มีส่วนสำาคัญในการ

สร้างคุณค่าต่ออุตสาหกรรมและองค์กรของตนเอง การเสนอช่ือเข้าชิง

รางวัลนี ้สามารถทำาโดยตัวบุคคลหรือเพ่ื อนร่วมงานและองค์กร สามารถ

สมัครได้ไม่จ ำากัดจำานวน

รางวัลนักสื่ อสารรุ่นเยาว์แห่งปี 
(YOUNG COMMUNICATOR OF THE YEAR AWARD) 
เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ (NextGen) ทั้ งจากทีมท่ีปรึกษาด้านการ

ประชาสัมพันธ์ และทีมประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ผู้ชนะจะได้รับการ

ยอมรับจากผลงานท่ี โดดเด่นภายในองค์กร และขยายสู่ อุตสาหกรรมการ

ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง การเสนอช่ือเข้าชิงรางวัลนี ้สามารถทำาโดยตัว

บุคคลหรือเพ่ื อนร่วมงานและนายจ้าง องค์กรสามารถสมัครได้ไม่จ ำากัด

จำานวน 

ผู้ เข้าแข่งขันต้องส่งจดหมายแนะนำาตัวซึ่ งเขียนไม่น้อยกว่า 500 คำา และ

ไม่เกิน 1,000 คำา ในการสมัคร

*บุคคลท่ีสมัครในหมวด NextGen จะต้องอายุไม่ เกิน 30 ปี ณ วันท่ี  29 

ธันวาคม พ.ศ. 2565 หรือ วันสุดท้ายในการรับสมัคร 

รางวัลนักสื่ อสารวัยเรียนแห่งปี 
(STUDENT COMMUNICATOR OF THE YEAR) 
 เปิดรับนักศึกษาทุกคนท่ีกำาลังศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่ อสาร

และการตลาด การเสนอช่ือเข้าชิงรางวัลนี ้สามารถทำาได้โดยตัวบุคคล 

อาจารย์ หรือ    มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสามารถสมัครได้ไม่จ ำากัด

จำานวน 

กรรมการจะใหค้ะแนนผลงานของคุณตามเกณฑต์อ่ไปนี ้ภาวะการเป็นผู้นำา ความคดิริเร่ิม ผลการดำาเนินงานและการสร้างคุณค่าตอ่

ผลงาน จดหมายแนะนำาจากเพือ่นร่วมงานหรือลูกค้า และจดหมายแนะนำาตวั

เกณฑ์การตัดสินผลงาน
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รางวัลประเภททีม (TEAM AWARDS)

รางวัลที่ปรึกษายอดเยี่ ยม (CONSULTANCY AWARD) 
หมวดหมู่ นี ้ เปิดกว้างสำาหรับบริษัทให้ค ำาปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ทุก

บริษัทเข้าร่วม

โปรดรวม:

• สิ่ งส ำาคัญท่ีต้อง: จำานวนพนักงาน วันท่ี ก่อตั้ ง และรายละเอียดของ

อัตราการลาออก (ต้องเปิดเผยท่ีมา)

• รายช่ือของฐานลูกค้าท่ียังอยู่  การเติบโตของบริษัท และผลการ

ดำาเนินงานในด้านการประชาสัมพันธ์

• เน้นในเรื่ องกลยุทธ์ในการเก็บรักษาพนักงานไว้ และหากบริษัทท่ี

ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ใดให้ความสำาคัญต่อความหลาก

หลายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ดังนั้น กรุณาเขียนร่าง

โครงการท่ีส่งเสริมความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกในท่ีทำางาน

ท่ีคุณมีโดยสังเขป

• จดหมายแนะนำาเก่ี ยวกับความมุ่ งมั่ นในความเป็นมืออาชีพจะได้รับ

การพิจารณาเป็นพิเศษ

• ผลประกอบการและการเติบโตทางธุรกิจจะได้รับการประเมิน (ต้อง

เปิดเผยท่ีมา)

• นวัตกรรมภายในองค์กรจะได้รับการพิจารณา ตัวอย่างเช่น การ

ลงทุนในโครงสร้างพื ้นฐาน ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของลูกค้า วิ ธีการ

ใหม่ๆ ในการคัดสรรพนักงาน

รางวัลทีมประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรยอดเยี่ ยม 
(IN-HOUSE TEAM AWARD)
รางวัลนี ้เป็นรางวัลสำาหรับทีมประชาสัมพันธ์และการสื่ อสารขององค์กร 

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชน องค์กรไม่แสวงผลกำาไร หรือหน่วยงาน

ภาครัฐ กรรมการจะพิจารณาในแง่บทบาทของทีมประชาสัมพันธ์และ

การสื่ อสารต่อองค์กรในวงกว้าง การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการ

ทุ่ มเทเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร เช่นเดียวกับรางวัลประเภททีมอ่ืนๆ 

กรรมการจะให้คะแนนผลงานจากเกณฑ์เหล่านี ้  ผลการดำาเนินงานของทีม 

พนักงาน การเงิน และนวัตกรรม
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