
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
การคัดเลือกผู!ขอรับการส#งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน2สาธารณะ 
เพ่ือดําเนินโครงการหลักสูตรการเรียนรู�เร่ืองการเข�าถึงหรือรับรู�และใช�ประโยชน#จากข�อมูลข&าวสาร 
ผ&านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน# สําหรับคนพิการด�านการได�ยินหรือสื่อความหมาย 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม#บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.๒๕63 – ๒๕68)  กําหนดให!มี
ยุทธศาสตร2การกํากับดูแลด!านเน้ือหา การคุ!มครองผู!บริโภค และการส#งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงมี
วัตถุประสงค2หนึ่งเพ่ือส�งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรู� เข�าถึง และใช�ประโยชน#จากข�อมูลข�าวสาร
อย�างเท�าเทียม โดยมีหลักการด!านส#งเสริมศักยภาพให!ประชาชนมีความตื่นตัว เข!มแข็ง รู!จักปกปJองตนเอง สามารถ
เข!าถึง เข!าใจ และใช!สื่ออย#างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน2แก#ตนเองผ#านกระบวนการรู!เท#าทันสื่อและการรณรงค2
ทางสังคม และสร�างความร�วมมือกับหน�วยงานที่เก่ียวข�องในการให�ความรู� และเสริมสร�างทักษะการรู�เท�าทันสื่อ
ให�กับประชาชนกลุ�มต�างๆ  ประกอบกับปKจจุบัน เรามีการบริโภคสื่อ ทั้งสื่อสังคมออนไลน2  สื่อโทรทัศน2 สื่อวิทยุ 
ฯลฯ ซ่ึงต!องยอมรับว#า จําเปNนต!องมีการดูแลข#าวสารเพื่อการดําเนินชีวิตประจําวัน รวมถึงเทคโนโลยีที่มี
ความก!าวหน!าไปมาก สามารถรองรับการบริโภคสื่อของเราได!ทุกท่ีทุกเวลา สื่อมีการหลอมรวมกันมากข้ึน 
โดยเฉพาะทางสังคมออนไลน2 นอกจากเน้ือหาที่มากมายหลากหลายผ#านสื่อต#างๆ ข!างต!นแล!ว ส#วนหน่ึงท่ีต!องรับรู!
และทําความเข!าใจเก่ียวกับเร่ืองภูมิทัศน2ของสื่อที่เปลี่ยนไปมากจากอดีตด!วย หากผู!บริโภคเข!าใจภูมิทัศน2สื่อเหล#านี้ 
และเข!าใจว#าใคร ครอบครองเปNนเจ!าของ เม่ือพบปKญหาท่ีไม#เหมาะสมจะได!ร!องเรียนถูกต!อง หรือสามารถแยกแยะ
ได!ว#าเร่ืองใดเปNนเร่ืองท่ีน#ารับชม เร่ืองใดเปNนเร่ืองท่ีไม#เหมาะสม เพื่อเปNนกําลังใจให!ส่ือทํางานได!ดีข้ึน จะเปNนอีกข้ัน
ของการพัฒนาให!สื่อมีความก!าวหน!ามากข้ึน เพราะฉะนั้น ผู!บริโภคสามารถส#งผล ทั้งเปNนฝRายรับและเปNนฝRายรุก ที่
จะสื่อสารกลับไปยังผู!ผลิตเพ่ือให!มีการพัฒนาสื่อไปในทิศทางที่ดีข้ึนด!วย  

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน# พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๖ เพ่ือ
ประโยชน#ในการส�งเสริมและคุ�มครองสิทธิของคนพิการและคนด�อยโอกาสให�เข�าถึงหรือรับรู�และใช�ประโยชน#จาก
รายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน#ได�อย�างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป ให�คณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานพื้นฐานบางประการ เพื่อให�ผู�รับใบอนุญาตจัดให�มีบริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน#ของบุคคลดังกล�าว 
ประกอบกับพระราชบัญญัติองค#กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน#           
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๒ (๒) กําหนดวัตถุประสงค#ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน# และกิจการโทรคมนาคมในการส�งเสริมและสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผู�พิการ ผู�สูงอายุ และผู�ด�อยโอกาส โดยที่ กสทช. ได�กําหนดมีประกาศ กสทช. เร่ือง การ
ส�งเสริมและคุ�มครองฯ ซ่ึงกําหนดให�ผู�รับใบอนุญาตจัดทําบริการเพื่อส�งเสริมและคุ�มครองสิทธิของคนพิการในการ
เข�าถึงหรือรับรู�และใช�ประโยชน#จากรายการของกิจการโทรทัศน# ซ่ึงมุ�งเน�นการกําหนดหลักเกณฑ#และกํากับดูแลใน
มิติการจัดทําบริการฯ เพื่อส�งเสริมและคุ�มครองสิทธิด�านการเข�าถึงหรือรับรู�เปAนหลัก อย�างไรก็ตาม เพื่อให�เกิดการ
ใช�ประโยชน#อย�างแท�จริง จึงกําหนดให�มีการพัฒนาหลักสูตรการรู�เท�าทันสื่อสําหรับคนหูหนวก โดยมีกลุ�มเปCาหมาย
เปAนคนหูหนวก และคนหูตึง ที่เปAนประชาชน พลเมืองทั่วไป และใช�รูปแบบการเรียนรู�ตลอดชีวิต 



สํานักงาน กสทช. ได!พัฒนาแนวคิดหลักของการรู!เท#าทันสื่อ (Media Literacy) โดยมีหลักการ “๓ เข!า” 
คือ เข!าถึง เข!าใจ และเข!าไปมีส#วนร#วม โดยเปNนการเรียนรู!ทั้งในเชิงความรู!และทักษะ ตั้งแต#การเข!าถึงสื่อได! มีความ
เข!าใจ สามารถวิเคราะห2 ประเมินค#าของข!อมูลข#าวสาร และสามารถการมีส#วนร#วมอย#างสร!างสรรค2 โดยมีความ
จําเปNนต!องมีการพัฒนาไปสู#กลุ#มคนพิการ (คนหูหนวก/คนหูตึง) ด!วย เพ่ือนําไปสู#การต#อยอด ขยายผล ในชุมชน
และสังคม ให!มีภูมิต!านทานกับสื่อร!าย และเลือกใช!ประโยชน2จากข!อมูลข#าวสารสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง ในการนี้สํานักงาน กสทช. จึงได!กําหนดให!มีโครงการหลักสูตรการเรียนรู!เร่ืองการเข!าถึงหรือรับรู!และใช!
ประโชน2จากข!อมูลข#าวสารผ#านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 สําหรับคนพิการด!านการได!ยินหรือสื่อ
ความหมาย ทั้งน้ี เพ่ือให!เกิดการพัฒนางานด!านการส#งเสริมและคุ!มครองสิทธิของคนพิการให!เข!าถึงหรือรับรู!และใช!
ประโยชน2จากข!อมูลข#าวสารผ#านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2  และการรู!เท#าทันสื่ออย#างเปNนระบบ 
รวมท้ังเปNนการส#งเสริมให!เกิดความต#อเน่ืองในการส#งเสริมการรู!เท#าทันส่ือในกลุ#มคนหูหนวก ในรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรข้ึน 
    
๒.  ความเช่ือมโยงและสอดคล�องกับแผนแม&บท หรือแผนยุทธศาสตร# กสทช. 

๒.๑ พระราชบัญญัติองค#กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน# และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๒ (๒) แห�งพระราชบัญญัติองค#กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน# และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก�ไข
เพิ่มเติม ท่ีกําหนดให�มีการส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาด�านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน# และกิจการโทรคมนาคม รวมท้ังความสามารถในการรู�เท�าทันสื่อ เทคโนโลยีด�านการ
ใช�คลื่นความถ่ี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู�พิการ ผู�สูงอายุ หรือผู�ด�อยโอกาส 
ตลอดจน อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต�อเน่ือง เนื่องจากเนื้อหารายการท่ีจะส�งเสริมเปAนเร่ืองของ
ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู�พิการ ผู�สูงอายุ หรือผู�ด�อยโอกาส ด�วย 

๒.๒ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน# พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๖ เพ่ือ
ประโยชน#ในการส�งเสริมและคุ�มครองสิทธิของคนพิการและคนด�อยโอกาสให�เข�าถึงหรือรับรู�และใช�ประโยชน#จาก
รายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน#ได� อย�างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป  ให�คณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานพื้นฐานบางประการ เพ่ือให�ผู�รับใบอนุญาตจัดให�มีบริการที่เหมาะสม  เพ่ือประโยชน#ของบุคคลดังกล�าว 

๒.๓ แผนแม#บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.๒๕63 – ๒๕68) กําหนดให!มี
ยุทธศาสตร2การกํากับดูแลด!านเน้ือหา การคุ!มครองผู!บริโภค และการส#งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงมี
วัตถุประสงค2หนึ่งเพ่ือส�งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรู� เข�าถึง และใช�ประโยชน#จากข�อมูลข�าวสาร
อย�างเท�าเทียม โดยกําหนดแนวทางในการสร�างความร�วมมือกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการให�ความรู� และ
เสริมสร�างทักษะการรู�เท�าทันสื่อให�กับประชาชนกลุ�มต�างๆ   

๒.๔ แผนปฏิรูปประเทศด�านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเปCาหมายให�ประชาชนทุกช#วงวัย
สามารถพิจารณาเนื้อหาสาระของข!อมูลข#าวสารและเลือกบริโภคสื่อได!อย#างถูกต!องและเหมาะสม และมีค#า
เปJาหมายทีต!องบรรลุภายในป_ 2565 ว#า หลักสูตรด!านสื่อศึกษาได!รับการบรรจุในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา และมีรายการที่มีเนื้อหาสาระสร!างสรรค2มีประโยชน2และสอดคล!องกับสังคมไทยเพ่ิมข้ึน 

 
 
 



๓.  วัตถุประสงค# 
 ๓.๑ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการรู!เท#าทันสื่อสําหรับคนหูหนวก/คนหูตึง ให�เกิดการการส�งเสริมและคุ�มครอง
สิทธิของคนพิการและคนด�อยโอกาสให�ใช�ประโยชน#จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน#ได�
อย�างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป ได!อย#างแท!จริง 
 ๓.๒ เพื่อให�คนหูหนวก/คนหูตึง ได�มีเคร่ืองมือในการเรียนรู�เร่ืองการรู�เท�าทันสื่อ สามารถใช�ประโยชน#จาก
ข�อมูลข�าวสารในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได� 
  
๔.  ขอบเขตการดําเนินงาน 
 ผู!ขอรับการส#งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน2สาธารณะ ที่ได!รับการคัดเลือก (ผู!รับทุน) จะต!องนําเงินที่ได!รับการส#งเสริมและ
สนับสนุน ไปดําเนินการโครงการพัฒนาหลักสูตรรู!เท#าทันสื่อสําหรับคนหูหนวก เพ่ือการใช!ประโยชน2จากข!อมูล
ข#าวสารผ#านกิจการโทรทัศน2 โดยมีภาระหน!าที่รับผิดชอบตามขอบเขตการดําเนินงาน รายละเอียดต#อไปนี้ 
 ๔.๑ จัดทําข!อเสนอโครงการ (Project Proposal) ท่ีระบุถึงแผนและกระบวนการดําเนินการ ข้ันตอนและ
รายละเอียดการดําเนินงานพร!อมข!อมูลเบื้องต!น วัตถุประสงค2ของโครงการ ข้ันตอนการดําเนินงาน การกําหนด
เปJาหมายโครงการ พร!อมจัดทํารายงานข้ันต!น (Inception Report) 

๔.๒ จัดทําร#างหลักสูตรการรู!เท#าทันส่ือสําหรับคนหูหนวก โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
๔.๒.๑ ศึกษา รวบรวมข!อมูลแนวคิดที่เก่ียวข!อง และวิเคราะห2องค2ความรู!เก่ียวกับการรู!เท#าทันสื่อ

ทั้งของคนหูหนวกในประเทศและต#างประเทศ 
๔.๒.๒ สํารวจประเด็นปKญหาด!านการใช!สื่ออย#างรู!เท#าทันของคนหูหนวก 
๔.๒.๓ ปรับปรุง (ร#าง) หลักสูตรการรู!เท#าทันสื่อ ที่พัฒนาโดย สํานักงาน กสทช. หรือองค2กรภาคี

ที่เก่ียวข!อง ให!เหมาะสม สอดคล!องกับประเด็นปKญหาของคนหูหนวก จากการศึกษา (๔.๒.๑) และการสํารวจ 
(๔.๒.๒) 

  ๔.๒.๔ จัดให!มีกระบวนการมีส#วนร#วมในการจัดทําร#างหลักสูตรจากผู!เก่ียวข!อง เช#น การประชุม
กลุ#มย#อยกับหน#วยงานภาครัฐ สมาคมวิชาชีพด!านล#ามภาษามือ และนักวิชาการ หรือการรับฟKงความคิดเห็นต#อร#าง
หลักสูตร เพื่อปรับแก!ไขให!สมบูรณ2  

๔.๓ จัดทําหลักสูตรการรู!เท#าทันสื่อสําหรับคนหูหนวก โดยมีกลุ�มเปCาหมายเปAนคนหูหนวก ท่ีเปAนประชาชน 
พลเมืองทั่วไป และใช�รูปแบบการเรียนรู�ตลอดชีวิต ท้ังน้ี อาจเปNนการออกแบบการเรียนรู!ที่สามารถปรับใช!ได!ทั้งใน
รูปแบบกิจกรรม (On ground) หรือออนไลน2 (Online) 

๔.๔ จัดทําสื่อประกอบการเรียนรู!ตามหลักสูตร 
 4.๕ ทดลองนําหลักสูตรรู!เท#าทันสื่อสําหรับคนหูหนวกไปใช! 

  ๔.๕.๑ จัดอบรมแกนนําในการเสริมสร!างทักษะการรู!เท#าทันสื่อสําหรับคนหูหนวก ประกอบด!วย 
๑) คนหูหนวกผู!นําเชิงยุทธศาสตร2 (เช#น กรรมการสมาคมคนหูหนวก ชมรมคนหูหนวก ฯลฯ)  ๒) Influencer/Idol 
คนหูหนวก จํานวนไม#น!อยกว#า 5๐ คน โดยนําหลักสูตรการรู!เท#าทันสื่อสําหรับคนหูหนวกมาใช!ส#งเสริมให!เกิด
กระบวนการหรือกิจกรรมรู!เท#าทันสื่อในกลุ#มคนหูหนวก ทั้งนี้ ไม#น!อยกว#า  ๓ วัน โดยผู!รับทุนรับผิดชอบค#าใช!จ#าย
ทั้งหมด เช#น ค#าสถานที่จัดอบรม (สมควรเสนอสถานท่ีที่เหมาะสม และมีพื้นที่ทํากิจกรรม โดยอาจเปNนโรงแรมใน
ระดับ ๓ – ๔ ดาว) ค#าอาหาร ค#าตอบแทนวิทยากร ค#าเดินทางผู!เข!าร#วม ฯลฯ 
  ๔.๕.๒ ออกแบบและวัดระดับทักษะและความสามารถในการรู!เท#าทันสื่อของผู!เข!ารับการอบรม 



หมายเหตุ – คนหูหนวก ให!หมายรวมถึงคนหูตึง และผู!ท่ีเก่ียวข!องด!วย 
 
๕.  ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู!รับทุนโครงการพัฒนาหลักสูตรรู!เท#าทันสื่อสําหรับคนหูหนวก เพื่อการใช!ประโยชน2จากข!อมูลข#าวสารผ#าน
กิจการโทรทัศน2 ต!องรับผิดชอบดําเนินงานตามขอบเขตของงานท่ีกําหนดให!สําเร็จตามวัตถุประสงค2ของโครงการ
และตามพันธะผูกพันตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน2และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน2สาธารณะ ภายในกําหนดเวลา ๓๖๕ วัน  
  
๖. การจัดสรรเงินทุนส&งเสริมและสนับสนุน 

คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของ กสทช. จัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพ่ือส#งเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาหลักสูตรรู!เท#าทันสื่อสําหรับคนหูหนวก เพื่อการใช!ประโยชน2จากข!อมูล
ข#าวสารผ#านกิจการโทรทัศน2 ในวงเงินทั้งสิ้นไม#เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห!าล!านบาทถ!วน) (รวมภาษีมูลค#าเพ่ิม
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนและค#าใช!จ#ายทั้งปวงแล!ว) 

 
๗.  ผลท่ีคาดว&าจะได�รับ 

๗.๑ มีการส#งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการรู!เท#าทันสื่อสําหรับคนหูหนวก เพ่ือประโยชน#ในการส�งเสริมและ
คุ�มครองสิทธิของคนพิการและคนด�อยโอกาสให�เข�าถึงหรือรับรู�และใช�ประโยชน#จากรายการของกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน#ได�อย�างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป 
 ๗.๒ คนหูหนวกมีทักษะและความสามารถในการใช!สื่อวิทยุ-โทรทัศน2อย#างรู!ตัว ตื่นตัว และรู!เท#าทัน และ
สามารถเปNนแกนนําหลักในสังคมได! 
 
๘.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
  ๘.๑ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 
                  เกิดหลักสูตรการรู!เท#าทันสื่อสําหรับคนหูหนวก เพ่ือประโยชน#ในการส�งเสริมและคุ�มครองสิทธิของ
คนพิการและคนด�อยโอกาสให�เข�าถึงหรือรับรู�และใช�ประโยชน#จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน#ได�อย�างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป 
  ๘.๒ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ2 
                  ร!อยละ ๘๐ ของคนหูหนวก ท่ีเข!าร#วมโครงการมีความรู!และทักษะในการรู!เท#าทันสื่อ และมีแนวโน!ม
ในการเปNนแกนนําในการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู!เท#าทันสื่อของคนหูหนวก 
 
๙.  คุณสมบัติของผู�ย่ืนข�อเสนอ 
 ผู!มีสิทธิขอรับการส#งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน2สาธารณะ เพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู!เท#าทัน
สื่อของเด็กและเยาวชน จะต!องมีคุณสมบัติ ดังต#อไปนี้ 
 ๙.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู�มีสิทธิขอรับการสนับสนุนฯ จะต�องมีคุณสมบัติทั่วไปอย�างน�อยข�อใดข�อหนึ่ง 
ต�อไปน้ี 
  ๙.๑.๑ หน�วยงานของรัฐ 



  ๙.๑.๒ สถานศึกษา 
  ๙.๑.๓ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอ่ืนที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ที่มีวัตถุประสงค#ในการ
ดําเนิน กิจการเพ่ือประโยชน#สาธารณะโดยไม�แสวงหากําไรในทางธุรกิจ ทั้งนี้ ต�องมีวัตถุประสงค#และการดําเนินงาน
ที่สอดคล�องกับวัตถุประสงค#ของกองทุน  
  ๙.๑.๔ องค#กรเอกชนที่ดําเนินการโดยไม�แสวงหากําไรในทางธุรกิจ ซ่ึงมีวัตถุประสงค#และ
ดําเนินการ เพื่อสนับสนุน ส�งเสริม และคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน# และกิจการ
โทรคมนาคม  

๙.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
 ๙.๒.๑ ต�องมีบุคลากรผู�มีความรู� ความชํานาญ และประสบการณ#ในการดําเนินงานที่เก่ียวข�องกับ 

การส�งเสริมและคุ�มครองสิทธิของคนพิการในการเข�าถึงหรือรับรู�และใช�ประโยชน#จากข�อมูลข�าวสารผ�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน# และ/หรือ การรู�เท�าทันส่ือ (Media Literacy) 

 ๙.๒.๒ ต�องเปAนผู�เคยมีผลงานท่ีเก่ียวข�องตามข�อ ๙.๒.๑ 
 ๙.๒.๓ ต�องไม�เปAนผู�ท่ีถูกระบุช่ือไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ทิ้งงานของทางราชการและได�แจ�งเวียนชื่อแล�ว 

หรือไม�เปAนผู�ท่ีได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปAนผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๙.๓ กรณีผู!ขอรับการส#งเสริมสนับสนุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล#าวข!างต!น ให!อยู#ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการพิจารณายกเว!น ผ#อนผัน โดยคํานึงถึงความรู! ความชํานาญ 
ประสบการณ2และความพร!อมในการดําเนินการตามวัตถุประสงค2ของโครงการ 
 
๑๐.  การย่ืนขอรับการส&งเสริมและสนับสนุน 

  ผู!ขอรับการส#งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนวิจัยเพ่ือส#งเสริมและสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนา
หลักสูตรรู�เท&าทันสื่อสําหรับคนหูหนวก เพ่ือการใช�ประโยชน#จากข�อมูลข&าวสารผ&านกิจการโทรทัศน# ต!องศึกษา
ทําความเข!าใจ และปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ2 หรือข!อบังคับอ่ืนใดท่ีสํานักงาน กสทช. หรือ
คณะกรรมการบริหารกองทุน ประกาศกําหนด และยื่นจัดทําข!อเสนอขอรับการส#งเสริมและสนับสนุน ดังนี้ 

 ๑๐.๑ จัดทําข!อเสนอด!านรายละเอียดการดําเนินโครงการ อย#างน!อยต!องมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ๑๐.๑.๑ เอกสารหลักฐานที่เก่ียวข!องกับผู!ยื่นขอรับการส#งเสริมและสนับสนุน 
 ๑๐.๑.๒ ข!อเสนอทางด!านเทคนิค โดยอย#างน!อยต!องมีหัวข!อและรายละเอียดต#อไปน้ี 

   (๑) แผนการดําเนินงาน ต!องมีรายละเอียดเก่ียวกับแนวคิด แนวทางและวิธีการ
ดําเนินงาน และข้ันตอนการทํางานรวมถึงกรอบระยะเวลาดําเนินงานในแต#ละกิจกรรมท่ีสอดคล!องกับวัตถุประสงค2
ของโครงการในแต#ละหัวข!อ เพ่ือให!ได!ผลตามท่ีระบุไว!ในข!อเสนอโครงการ (TOR) 

   (๒) การบริหารโครงการ ต!องมีรายละเอียดเก่ียวกับรูปแบบโครงสร!างการดําเนินงานของ
โครงการพร!อมภาระหน!าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน (Man-Month) 

   (๓) บุคลากร ต!องเสนอบุคลากรในตําแหน#งต#างๆ ที่ร#วมปฏิบัติงาน พร!อมส#งรายละเอียด
คุณวุฒิ ประสบการณ2การทํางาน และผลงาน พร!อมลงลายมือชื่อเจ!าของประวัติและวัน เดือน ป_ 

   (๔) ผลงานและประสบการณ2ของหน#วยงานและของคณะผู!ดําเนินโครงการท้ังหมด 
 ๑๐.๒ ขอเสนอทางด!านเงินทุนที่ขอรับการส#งเสริมและสนับสนุน โดยจัดทําข!อเสนอค#าใช!จ#ายรวมของโครงการที่

สอดคล!องกับข!อเสนอทางด!านเทคนิค อย#างน!อยต!องมีรายละเอียดการแจกแจงค#าใช!จ#ายเพื่อประกอบการพิจารณา
ด!วย อนึ่งข!อเสนอด!านราคาจะต!องมีความสอดคล!องกับหลักเกณฑ2ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 



 ๑๐.๓ ข!อเสนออ่ืนๆ ตามแนวคิดและวิธีดําเนินงานโครงการของผู!ขอรับการส#งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน 
(ถ!ามี) 
 
๑๑.  หลักเกณฑ#การพิจารณาคัดเลือกผู�ได�รับทุน 

 ๑๑.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุน จะพิจารณาคัดเลือกข!อเสนอของผู!ขอรับทุนฯ ตามประกาศ  
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เร่ือง หลักเกณฑ2 วิธีการ และเงื่อนไขการใช!จ#ายเงิน การติดตาม และการ
ประเมินผลเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน2
สาธารณะ หมวด ๒ หลักเกณฑ2 วิธีการ และเง่ือนไขการใช!จ#ายเงินกองทุน ประเภทท่ี ๒ โดยวิเคราะห2ความ
เหมาะสม คุณภาพและประสิทธิภาพของข!อเสนอทางเทคนิค เปรียบเทียบกับความเหมาะสมของข!อเสนอด!าน
เงินทุนที่ขอรับการส#งเสริมและสนับสนุน โดยคํานึงถึงความสําเร็จของโครงการ 

 ๑๑.๒ กรณีจําเปNนเพ่ือประโยชน2การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือของ กสทช. จะเชิญผู!
ขอรับการส#งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน มาชี้แจงหรือให!ข!อเท็จจริงเพ่ิมเติมในรายละเอียดข!อเสนอและหรือ
ให!ส#งข!อมูล เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได!ตามความจําเปNน 

 ๑๑.๓ คณะกรรมการบริหารกองทุน สงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในขอบเขตงานส#วนใดส#วนหนึ่ง
หรือทั้งหมด และอาจพิจารณาจัดสรรทุนในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดตามความ
เหมาะสม หรืออาจจัดสรรเงินสนับสนุนให!กับผู!ขอรับการสนับสนุนจํานวนรายเดียวหรือมากกว#าหน่ึงรายก็ได!
รวมทั้งไม#พิจารณา และหรือยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนในโครงการที่กําหนด โดยไม#ต!องแจ!งให!ผู!มีสิทธิรับทุน
ทราบ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน2ของรัฐเปNนสําคัญ และถือว#าการตัดสินของคณะกรรมการฯ เปNนเด็ดขาด ผู!มีสิทธิขอรับทุน
จะเรียกร!องค#าเสียหายใดๆ มิได! 

 ๑๑.๔ คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยเลขานุการกองทุนหรือบุคคลที่เลขานุการกองทุนมอบหมาย 
จะแจ!งผลการพิจารณาคัดเลือกผู!ได!รับการส#งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนเปNนหนังสือให!ทราบโดยตรงต#อไป 

 
๑๒.  การทําสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา 

 ๑๒.๑ ผู!ได!รับการคัดเลือกให!เปNนผู!ได!รับเงินทุนโครงการ (ผู!รับทุน) ต!องทําสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนากับ 
สํานักงาน กสทช. (ผู!ให!ทุน) ตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่
ได!หนังสือแจ!งผลการพิจารณาคัดเลือก 

 ๑๒.๒ กรณีผู!ได!รับการคัดเลือกมีเหตุจําเปNนไม#สามารถเข!าทําสัญญาได!ภายในเวลาที่กําหนดตามข!อ ๑๒.๑ 
ให!ชี้แจงแสดงเหตุผลความจําเปNนในการขอขยายเวลาทําสัญญาเปNนหนังสือ แต#ทั้งนี้ไม#เกินสิบห!าวันนับแต#วันท่ี
ได!รับหนังสือแจ!ง ท้ังนี้ เปNนอํานาจของประธานกรรมการบริหารกองทุนท่ีจะพิจารณาอนุมัติให!ขยายเวลาได! 

 
๑๓.  การส&งมอบงาน 

ผู!รับทุนต!องส#งมอบผลงานดําเนินงานให!เปNนไปตามสัญญาและมีหน!าที่จัดทํารายงานความก!าวหน!าของ
การดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรรู�เท&าทันสื่อสําหรับคนหูหนวก เพ่ือการใช�ประโยชน#จากข�อมูลข&าวสารผ&าน
กิจการโทรทัศน# โดยมุ#งผลสําเร็จของโครงการดังต#อไปนี้ 

๑๓.๑ รายงานความก!าวหน!าของโครงการ 
  ๑๓.๑.๑ รายงานฉบับที่ ๑ รายงานแผนการดําเนินงานเบื้องต!น ตามรายละเอียดข!อ ๔.๑ ซ่ึงอย#าง
น!อยประกอบด!วย แนวความคิด (Concept) แผนการดําเนินโครงการโดยละเอียด ได!แก# รูปแบบ/วิธีการ



ดําเนินงาน ข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน โดยแผนการดําเนินงานจะต!องมีความชัดเจนสมบูรณ2และนําไป
ปฏิบัติได!จริง ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากได!ทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพ2และ
แฟJมข!อมูลอิเล็กทรอนิกส2 (.doc และ .pdf) จํานวน ๖ ชุด 

  ๑๓.๑.๒ รายงานฉบับที่ ๒ รายงานความก!าวหน!าฉบับที่ ๑ ซ่ึงอย#างน!อยต!องประกอบด!วย เนื้อหา
ในรายงานแผนการดําเนินงานเบื้องต!น รวมถึงผลการดําเนินการท่ีแล!วเสร็จในการดําเนินงานตามขอบเขตของงาน 
ข!อ ๔.๒ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากได!ทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา ในลักษณะเอกสารส่ิงพิมพ2และ
แฟJมข!อมูลอิเล็กทรอนิกส2 (.doc และ .pdf) จํานวน ๖ ชุด 

๑๓.๑.๓ รายงานฉบับท่ี ๓ รายงานความก!าวหน!าฉบับที่ ๒ ซ่ึงอย#างน!อยต!องประกอบด!วย เนื้อหา
รายงานความคืบหน!าฉบับท่ี ๑ รวมถึงผลการดําเนินการท่ีแล!วเสร็จในการดําเนินงานตามขอบเขตของงาน ข!อ ๔.๓ 
ภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากได!ทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพ2และแฟJมข!อมูล
อิเล็กทรอนิกส2 (.doc และ .pdf) จํานวน ๖ ชุด 

  ๑๓.๑.๔ รายงานฉบับท่ี ๔ รายงานฉบับสมบูรณ2 (Final Report)  ซ่ึงต!องประกอบด!วย ผลการ
ดําเนินการท่ีแล!วเสร็จในทุกส#วน พร!อมทั้งจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ2 บทสรุปผู!บริหาร และสรุปกิจกรรมและการ
ดําเนินงานแล!วเสร็ว ภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากได!ทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพ2
และแฟJมข!อมูลอิเล็กทรอนิกส2 (.doc และ .pdf) จํานวน ๖ ชุด 

๑๓.๒ รายงานผลที่ได!รับจากการใช!จ#ายเงินทุนต#อสํานักงาน กสทช. ตามแบบและระยะเวลาท่ีสํานักงาน
กําหนด 

 
๑๔.  การจ&ายเงินทุน 

  สํานักงาน กสทช. จะจ#ายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน2สาธารณะ ให!ผู!รับทุนส#งเสริมและสนับสนุนตามโครงการ โดยมีรายละเอียดการแบ#ง
จ#ายเงินทุน ดังนี้ 

๑๔.๑ งวดที่ ๑ กําหนดจ#ายร!อยละ ๒๐ ของวงเงินทุนส#งเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเม่ือผู!รับทุนได!
รายงานความก!าวหน!าของโครงการฉบับที่ ๑ ตามข!อ ๑๓.๑.๑ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานการดําเนิน
โครงการตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาได!ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร!อยแล!ว 

๑๔.๒ งวดที่ ๒ กําหนดจ#ายร!อยละ ๔๐ ของวงเงินทุนส#งเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเม่ือผู!รับทุนได!
รายงานความก!าวหน!าของโครงการฉบับที่ ๑ ตามข!อ ๑๓.๑.๒ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานการดําเนิน
โครงการตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาได!ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร!อยแล!ว 

๑๔.๓ งวดที่ ๓ กําหนดจ#ายร!อยละ ๓๐ ของวงเงินทุนส#งเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเม่ือผู!รับทุนได!
รายงานความก!าวหน!าของโครงการฉบับที่ ๑ ตามข!อ ๑๓.๑.๓ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานการดําเนิน
โครงการตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาได!ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร!อยแล!ว 

๑๔.๔ งวดที่ ๔ กําหนดจ#ายร!อยละ ๑๐ ของวงเงินทุนส#งเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเม่ือผู!รับทุนได!
รายงานความก!าวหน!าของโครงการฉบับที่ ๑ ตามข!อ ๑๓.๑.๔ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานการดําเนิน
โครงการตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาได!ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร!อยแล!ว 
 
 
 



๑๕.  การติดตามและประเมินผลงาน 
๑๕.๑ สํานักงาน กสทช. จะแต#งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานการดําเนินโครงการตามสัญญารับทุน

วิจัยและพัฒนา เพื่อตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงาน และตรวจรับรองรายงานความก!าวหน!า เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมัติจ#ายเงินแก#ผู!รับทุนต#อไป 

๑๕.๒ ตลอดระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการผู!รับทุนต!องให!ความร#วมมือและอํานวยความสะดวกแก#
คณะกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะกรรมการพิจารณาผลงานการดําเนินโครงการตามสัญญารับทุนวิจัยและ
พัฒนา หรือเจ!าหน!าที่ท่ีได!รับมอบหมาย ในการเข!าตรวจเยี่ยมชมและหรือติดตามความก!าวหน!าของการดําเนินงาน
ตามโครงการ ท้ังน้ี สํานักงาน กสทช. มีอํานาจเรียกให!ผู!รับทุนมาชี้แจงหรือส#งข!อมูลเอกสารใดๆ ประกอบการ
ติดตามและประเมินผลงานได! 
 
๑๖. ข�อสงวนสิทธิในผลงาน และหรือเง่ือนไขต&างๆ ในการส&งมอบผลงานตามโครงการ 
 ๑๖.๑ ทรัพย2สินทางปKญญาในผลงานให!เปNนของผู!ให!ทุนแต#เพียงผู!เดียว เว!นแต#มีการตกลงกันเปNนอ่ืน 
 

      
 


