
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
การคัดเลือกผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
เพื่อด ำเนินโครงกำรวิจัยแนวทำงเพิ่มศักยภำพกำรเข้ำถึงสวัสดิกำรทำงสังคม 

และกำรใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอำยุ  
 

------------------------------------ 
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

ในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะโทรคมนาคมถือเป็นหัวใจส าคัญของการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาประเทศ และการด าเนินชีวิตด้านต่าง ๆ ของผู้คนในหลายพ้ืนที่ 
ส าหรับผู้สูงอายุจ านวนมากเป็นผู้ที่ไม่ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย เช่น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การ
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงทัศนคติต่อการใช้งานด้วย อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้พยายามวางแนวทาง
เพ่ือลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ าทางการเข้าถึงเทคโนโลยีของโลกยุคใหม่ดังกล่าว ภายใต้ข้อจ ากัดด้าน
อายุส าหรับผู้สูงอายุ โดยวางยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในยุคหลอมรวม
เทคโนโลยี เน้นการสร้างโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึง รู้เท่าทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในยุคหลอม
รวม ทั้งในด้านการพัฒนากลไกก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อใหม่ต่าง ๆ ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ การ
จัดบริการและกระจายบริการอย่างทั่วถึง การส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการขุมชนใน
การพัฒนาผู้สูงอายุในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนใน
การพัฒนาผู้สูงอายุในยุคหลอมรวมเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดบริการและกระจายบริการอย่าง
ทั่วถึง การส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนในการพัฒนาผู้สูงอายุในยุคหลอมรวม
เทคโนโลยี การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกลุ่มผู้สูงอายุให้รู้ทันสื่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

ส าหรับ “สังคมผู้สูงอายุ” หรือ “Ageing society” เป็นปรากฎการณ์ทางประชากรที่หลายคน
รับรู้กันเป็นอย่างดีในปัจจุบันในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยที่พบว่ามีจ านวนประชากรสูงอายุมี
จ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขท าให้ประชากรมีอายุ
ยืนยาวมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ โครงสร้างประชากรไทยประกอบด้วยผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ ๑๒ และมี
แนวโน้มเพ่ิมไปถึงร้อยละ ๒๐ ในช่วงปี ๒๕๖๔ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ
อย่างสมบูรณ์แล้ว 

อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยกับการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล ก่อให้เกิดช่องว่างและข้อจ ากัดบางประการของการปรับตัวระหว่าง “ผู้สูงอายุ” กับ 
“เทคโนโลยียุคใหม่” และสืบเนื่องจากสถานการณ์ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิท-๑๙) ท าให้ภาครัฐมีความ
พยายามเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงมาตรการเยียวยาเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้มากขึ้น 
อาทิ มาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” “เราไม่ทิ้งกัน” “มาตรการคนละครึ่ง” “เราไม่ทิ้งกัน” “เยียวยาเกษตรกร” 



๒ 
 

และ “เราเที่ยวด้วยกัน” เป็นต้น กลับท าให้เห็นภาพชัดเจนถึงข้อจ ากัดและช่องว่างในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลของกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่ไม่สามารถเข้า
รับสิทธิ์ หรือแม้แต่ได้รับข่าวสารที่ผิดพลาดเพ่ือไปลงทะเบียน ณ ธนาคารพาณิชย์ของรัฐและเอกชนทั่ว
ประเทศ นอกจากนี้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน
นันทนาการ ด้านที่อยู่อาศัย และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยังไม่ได้รับการเชื่อมต่อข้อมูลและ
ใช้งานจากเทคโนโลยีดิจิทัลเท่าที่ควร ดังนั้น การเพ่ิมศักยภาพในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ ถือเป็นการเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนส่งเสริมการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 

ดังนั้น จึงได้ก าหนดให้มีการด าเนิน “โครงการวิจัยแนวทางเพ่ิมศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทาง
สังคมและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ” เพ่ือจัดท าแนวทางการเพ่ิมศักยภาพการเข้าถึง
สวัสดิการทางสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ และพัฒนาสถานการณ์
จ าลองหรือระบบน าร่องของบริการสวัสดิการทางสังคมบนพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับสังคม
ผู้สูงอายุในการนี้ ส านักงาน กสทช. โดยส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนาจะด าเนินการคัดเลือกผู้ขอรับการ
ส่งเสริมสนับสนุนเงินกองทุน ประเภทที่ ๒ เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะดังกล่าวข้างต้น
ต่อไป 

๒. ควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนแม่บท หรือแผนยุทธศำสตร์ กสทช. 
๒.๑ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์ทีเก่ียวข้อง ดังนี้ 
 มาตรา ๕๒ (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนา

ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ
เทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

๒.๒ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การจัด
ให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานในมิติเชิงสังคม โดยจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้บริการ
โทรคมนาคมสาธารณะส าหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และยุทธศาสตร์ที่ ๖ สนับสนุน
การขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เพ่ือส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีไปใช้ในการเสริมสร้งระบบนิเ วศ
ดิจิทัล ผ่านกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ 

 

๒.๓ แผนยุทธศาสตร์ ส านักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์สนับสนุนการยกระดับ
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ขีดความสามารถในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากบริการกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และ
โทรคมนาคมของประชาชน และใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑  เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ  
๓.๒ เพ่ือจัดท าแนวทางการเพ่ิมศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ  
๓.๓  เพ่ือพัฒนาสถานการณ์จ าลองหรือระบบน าร่องของบริการสวัสดิการทางสังคมบนพ้ืนฐาน

เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับสังคมผู้สูงอายุ 

๔. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

  ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ที่ได้รับการคัดเลือก (ผู้รับทุน) จะต้องน าเงินทุน
ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ไปด าเนินการโครงการวิจัยแนวทางเพ่ิมศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทาง
สังคมและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีภาระหน้าที่รับผิดชอบตามขอบเขตการ
ด าเนินงาน ดังนี้  

๔.๑ เสนอกรอบแนวคิดในการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง วิธีการ และแผนงาน เพ่ือเป็นแนวทางการ
เพ่ิมศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สูงอายุ 

๔.๒ ด าเนินการประสานงานกับกรมกิจการผู้อายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบูรณะโครงการไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน และก ำหนดขอบเขต
ควำมร่วมมือหรือประสำนให้ส่วนงำนที่รับผิดชอบนั้น ๆ เพ่ือให้เกิดกำรบูรณำข้อมูลร่วมกันและกำรต่อยอด
โครงกำรต่อไปได ้

๔.๓ ศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห์จากการทบทวนเอกสารและนโยบายที่เกี่ยวข้อง จากกรณีปัญหา
และอุปสรรคการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สูงอายุ จาก
ประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ อีกไม่น้อยกว่า ๓ ประเทศ 

๔.๔ ส ารวจความต้องการความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน กำรเข้ำถึงสวัสดิกำรทำงสังคมเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สู งอำยุ โดยค านึงถึงความจ าเป็นและประโยชน์ในการน ามา
วิเคราะห์การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research method)  ด้วยการสัมภาษณ์รายละเอียดเชิงลึก 
(in-depth interview) และการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research method) ด้วยวิธีการส ารวจ 
(filed survey) จ านวนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ กลุ่มตัวอย่าง  

๔.๕ จัดท ำแนวทางและวิธีการเพ่ิมศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ  

๔.๖ ออกแบบและพัฒนาระบบน าร่องสารสนเทศที่พัฒนาจากสถานการณ์จ าลองของบริการ
ดิจิทัลบนพื้นฐานเทคโนโลยี Internet of Things หรือ 5G ที่เหมาะสมโดยอาศัยข้อมูลการวิจัยเชิงวิเคราะห์
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จากการทบทวนเอกสารและนโยบายที่เกี่ยวข้อง และผลส ารวจความต้องการความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของ
กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ อย่างน้อย ๑ ระบบ/ผลผลิต รายละเอียด ดังนี้ 

 ๔.๖.๑ ระบบน าร่องต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลหรือสามารถยืนยันตัวตนได้จากข้อมูลของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยค านึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

 ๔.๖.๒ กรณีระบบน าร่องที่ถูกพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะต้องรองรับ
ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android 

๔.๗ ติดตามและประเมินผลระบบน าร่องสารสนเทศที่พัฒนาจากสถานการณ์จ าลองในพ้ืนที่
อย่างน้อย ๑ จังหวัด พร้อมจัดท าข้อเสนอแนวทางเพ่ิมศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ ให้เกิดความยั่งยืนของการน าระบบน าร่องสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้น
จากสถานการณ์จ าลองของบริการดิจิทัลบนพ้ืนฐานเทคโนโลยี Internet of Things หรือ 5G  ไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยก าหนดเป็นแผนงานหรือกิจกรรมที่จ าเป็นต้องด าเนินการภายหลัง
สิ้นสุดโครงการ 

๔.๘ เสนอรูปแบบระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นจากสถานการณ์จ าลองของบริการดิจิทัลบน
พ้ืนฐานเทคโนโลยี Internet of Things หรือ 5G ที่เหมาะสมกับความต้องการความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของ
กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ พร้อมจัดท าเป็นข้อปฏิบัติทางเทคนิคเพ่ือใช้เผยแพร่สู่สาธารณะ ประกอบด้วย 

-  Ecosystems ของระบบที่พัฒนาขึ้นจากสถานการณ์จ าลองของบริการดิจิทัลบน
พ้ืนฐานเทคโนโลยี IoTหรือ 5G 

-  เอกสาร “แนวทางการเพ่ิมศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สูงอายุ ในกลุ่มต่าง ๆ” จ านวน ๑๐๐ ฉบับ และในแบบ e-Book 
ชนิด PDF format จ านวน ๑ ไฟล์งาน 

-  เอกสารแฟ้มไฟล์ข้อมูลดิจิทัล อาทิ การบันทึกเป็นวีดีโอ , การบันทึกเป็นภาพถ่าย, 
ภาพประกอบการน าเสนอ (Presentation) ฯลฯ จ านวน ๑ แฟ้มไฟล์ข้อมูล 

๕. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับทุนโครงการวิจัยแนวทางเพ่ิมศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและการใช้ประโยชน์

เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ ต้องรับผิดชอบด าเนินงานตามขอบเขตของงานที่ก าหนดให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการและตามพันธะผูกพันตามสัญญารับทุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะภายในก าหนดเวลา ๕๔๐ วัน (๑๘ 
เดือน) 

๖. กำรจัดสรรเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุน 

  คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของ กสทช. จัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยแนวทางเพ่ิมศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านบาท
ถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว)  
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๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
๗.๑ มีผลการศึกษาวิจัยศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคการเข้าถึงสวัสดิการทาง

สังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ 
๗.๒ มีข้อเสนอแนวทางเพ่ิมศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและการใช้ประโยชน์

เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ 
๗.๓ มีการพัฒนาสถานการณ์จ าลองของบริการดิจิทัลบนพ้ืนฐานเทคโนโลยี Internet of 

Things หรือ 5G ที่เหมาะสมกับความต้องการความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 

๘.  ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
๘.๑  มีรายงานผลข้อเสนอแนวทางเพ่ิมศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและการใช้

ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ 
๘.๒  มีระบบน าร่องสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นจากสถานการณ์จ าลองของบริการดิจิทัลบนพ้ืนฐาน

เทคโนโลยี Internet of Things หรือ 5G ที่เหมาะสมกับความต้องการความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของกลุ่ม
ตัวอย่างผู้สูงอายุ โดยมีอย่างน้อย ๑ ระบบ/ผลผลิต  

๙. คุณสมบัติผู้ขอรับกำรส่งเสริมสนับสนุน 

  ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เพ่ือด าเนินการโครงการวิจัยแนวทางเพ่ิม
ศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ  จะต้องมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

๙.๑  คุณสมบัติทั่วไปในข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
๙.๑.๑ เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกระจายเสียง อุตสาหกรรมโทรทัศน์ 

อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง 

๙.๑.๒ เป็นหน่วยงานของรัฐ ได้แก่  
(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีการจัด

ระเบียบบริหารราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือตามกฎหมายอื่น 
(๓) หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๔) หน่วยงานภายในของหน่วยงานรัฐตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 

๙.๑.๓ เป็นสถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
๙.๑.๔ เป็นสมาคมมูลนิธิหรือนิติบุคคลอ่ืนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์

ในการด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจ โดยมี

วัตถุประสงค ์และการด าเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 
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๙.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
9.2.๑ ต้องมีบุคลากรผู้มีความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ในการด าเนินงาน

ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุหรือจิตวิทยาผู้สูงอายุ และพัฒนำระบบสำรสนเทศบนพ้ืนฐำนเทคโนโลยี Internet of 
Things หรือ 5G ที่เก่ียวข้อง 

9.2.๒ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 

๙.๓ กรณีผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติที่ก าหนดดังกล่าว
ข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการพิจารณายกเว้น ผ่อนผัน โดยค านึงถึง
ความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์และความพร้อมในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑๐. กำรยื่นขอรับกำรส่งเสริมและสนับสนุน 

  ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนวิจัยเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ
โครงการวิจัยแนวทางเพ่ิมศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลใน
กลุ่มผู้สูงอายุ ต้องศึกษา ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่
ส านักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกาศก าหนด และยื่นจัดท าข้อเสนอขอรับการ
ส่งเสริมและสนับสนุน ดังนี้ 

  ๑๐.๑ จัดท าข้อเสนอด้านรายละเอียดการด าเนินโครงการ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี้  

    ๑๐.๑.๑  เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน 

    ๑๐.๑.๒  ข้อเสนอทางด้านเทคนิค โดยอย่างน้อยต้องมีหัวข้อและรายละเอียดต่อไปนี้ 
(๑) แผนการด าเนินงาน ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิด แนวทางและวิธีการ

ด าเนินงาน (Methodology) และขั้นตอนการท างานรวมถึงกรอบระยะเวลา
ด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการในแต่
ละข้อ เพ่ือให้ได้ผลตามท่ีระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ (TOR) 

(๒)  การบริหารโครงการ ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างการ
ด าเนินงานของโครงการพร้อมภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณ
งาน (Man-Month) 

(๓)  บุคลากร ต้องเสนอบุคลากรในต าแหน่งต่างๆ ที่ร่วมปฏิบัติงาน พร้อมส่ง
รายละเอียดคุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน และผลงาน พร้อมลงลายมือ
ชื่อเจ้าของประวัติ และวัน เดือน ปี  

(๔)  ผลงานและประสบการณ์ของหน่วยงานและของคณะผู้ด าเนินโครงการ
ทั้งหมด 
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  ๑๐.๒ ข้อเสนอทางด้านเงินทุนที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน โดยให้จัดท าข้อเสนอค่าใช้จ่าย
รวมของโครงการที่สอดคล้องกับข้อเสนอทางด้านเทคนิค อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดการแจกแจงค่าใช้จ่าย 
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย อนึ่งข้อเสนอด้านราคาจะต้องมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  ๑๐.๓ ข้อเสนออ่ืน ๆ ตามแนวคิดและวิธีด าเนินงานโครงการของผู้ขอรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากเงินกองทุน (ถ้ามี) 

๑๑. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ได้รับทุน 

  ๑๑.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุน จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ขอรับทุนฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน กองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ หมวด ๒ การจ่าย
เงินกองทุน ประเภทที่ ๒ โดยวิเคราะห์ความเหมาะสม คุณภาพและประสิทธิภาพของข้อเสนอทางเทคนิค 
เปรียบเทียบกับความเหมาะสมของข้อเสนอด้านเงินทุนที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน โดยค านึงถึง
ความส าเร็จของโครงการ 

  ๑๑.๒ กรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือของ กสทช. 
จะเชิญผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน มาชี้แจงหรือให้ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมในรายละเอียด
ข้อเสนอ และหรือให้ส่งข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ตามความจ าเป็น 

  ๑๑.๓  คณะกรรมการบริหารกองทุน สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในขอบเขตงานส่วนใด
ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด และอาจพิจารณาจัดสรรทุนในจ านวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
ตามความเหมาะสม หรืออาจจัดสรรเงินสนับสนุนให้กับผู้ขอรับการสนับสนุนจ านวนรายเดียวหรือมากกว่า
หนึ่งรายก็ได้ รวมทั้งไม่พิจารณา และหรือยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนในโครงการที่ก าหนด โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ผู้มีสิทธิรับทุนทราบ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของรัฐเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการฯ 
เป็นเด็ดขาด ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 

  ๑๑.๔ คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยเลขานุการกองทุนหรือบุคคลที่เลขานุการกองทุน
มอบหมาย จะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนเป็นหนังสือให้ทราบ
โดยตรงต่อไป 

๑๒.กำรท ำสัญญำรับทุนวิจัยและพัฒนำ  

   ๑๒.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับเงินทุนโครงการ(ผู้รับทุน) ต้องท าสัญญารับทุนวิจัยและ
พัฒนากับส านักงาน กสทช. (ผู้ ให้ทุน) ตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด  
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้หนังสือแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก 

   ๑๒.๒ กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเข้าท าสัญญาได้ภายในเวลาที่ก าหนดตาม
ข้อ ๑๒.๑ ให้ชี้แจงแสดงเหตุผลความจ าเป็นในการขอขยายเวลาท าสัญญาเป็นหนังสือ แต่ทั้งนี้ไม่เกินสิบห้า
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วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ทั้งนี้ เป็นอ านาจของประธานกรรมการบริหารกองทุนที่จะพิจารณาอนุมัติ
ให้ขยายเวลาได้  

๑๓. กำรส่งมอบผลงำน 

   ผู้รับทุนต้องส่งมอบผลงาน ด าเนินงานให้ เป็นไปตามสัญญาและมีหน้าที่จัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการวิจัยแนวทางเพ่ิมศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุดังต่อไปนี้ 

๑๓.๑ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ 
๑๓.๑.๑ รายงานฉบับที่ ๑ รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น อย่างน้อยประกอบด้วยแผนการ

ด าเนินโครงการโดยละเอียด ได้แก่ รูปแบบ/วิธีการด าเนินงานขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินงานโดย
แผนการด าเนินงานจะต้องมีความชัดเจนสมบูรณ์และน าไปปฏิบัติได้จริงผลการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และผลการวิเคราะห์จากการทบทวนเอกสารและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๓๐ วันนับถัดจาก
ได้ท าสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนาในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพ์และแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (.doc และ 
.pdf) จ านวน ๗ ชุด 

๑๓.๑.๒ รายงานฉบับที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๑ ภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจาก
ได้ท าสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพ์และแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (.doc และ 
.pdf) จ านวน ๗ ชุด ทั้งนี้ รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๑ อย่างน้อยประกอบด้วย 

- ผลส ารวจความต้องการความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือ
ระบุถึงสวัสดิการทางสังคมที่กลุ่มผู้สูงอายุได้ใช้ประโยชน์ หรือ ความต้องการใช้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลของ
กลุ่มผู้สูงอายุ 

- (ร่าง) รายงานผลจัดท ำแนวทางและวิธีการเพ่ิมศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการ
ทางสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ 

- แผนการด าเนินงานการพัฒนาระบบน าร่องสารสนเทศท่ีพัฒนาจากสถานการณ์
จ าลองของบริการดิจิทัลบนพ้ืนฐานเทคโนโลยี Internet of Things หรือ 5G ที่ เหมาะสมโดยอาศัย
การศึกษาข้อมูลจากการส ารวจความต้องการความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ  

๑๓.๑.๓ รายงานฉบับที่ ๓  รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๒ ภายใน ๓๙๐ วัน นับถัดจาก
ได้ท าสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนาในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพ์และแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (.doc และ 
.pdf) จ านวน ๗ ชุด ทั้งนี้ รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๒อย่างน้อยประกอบด้วย 

- ผลการติดตามและประเมินผลระบบน าร่องสารสนเทศที่พัฒนาจากสถานการณ์
จ าลอง พร้อมจัดท าข้อเสนอแนวทางเพ่ิมศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ 

๑๓.๑.๔ รายงานฉบับที่ ๔ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ภายใน ๕๔๐ วัน นับถัด
จากได้ท าสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนาในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพ์และแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (.doc 
และ .pdf) จ านวน ๗ ชุดทั้งนี้ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)อย่างน้อยประกอบด้วย 
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- รายงานสรุปแนวทางและวิธีการเพ่ิมศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม
และการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ 

- แผนงานหรือกิจกรรมที่จ าเป็นต้องด าเนินการภายหลังสิ้นสุดโครงการ 

- รายงานสรุปผลรูปแบบระบบน าร่องสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นจากสถานการณ์
จ าลองของบริการดิจิทัลบนพ้ืนฐานเทคโนโลยี Internet of Things หรือ 5G ที่เหมาะสมกับความต้องการ
ความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ  

๑๓.๒ รายงานผลที่ได้รับจากการใช้จ่ายเงินทุนต่อส านักงาน กสทช. ตามแบบและระยะเวลาที่
ส านักงานก าหนด 

๑๔. กำรจ่ำยเงินทุน 

  ส านักงาน กสทช. จะจ่ายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ให้ผู้รับทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามโครงการวิจัยแนวทาง
เพ่ิมศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมี
รายละเอียดการแบ่งจ่ายเงินทุนดังนี้ 

  ๑๔.๑ งวดที่ ๑ ก าหนดจ่ายร้อยละ ๓๐ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผู้รับ
ทุนได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการฉบับที่ ๑ ตามข้อ ๑๓.๑.๑ และคณะกรรมการพิจารณาผลงาน
ตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว 

  ๑๔.๒ งวดที่ ๒ ก าหนดจ่ายร้อยละ ๓๐ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผู้รับ
ทุนได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการฉบับที่ ๒ ตามข้อ ๑๓.๑.๒ และคณะกรรมการพิจารณาผลงาน
ตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว 

  ๑๔.๓ งวดที่ ๓ ก าหนดจ่ายร้อยละ ๓๐ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผู้รับ
ทุนได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการฉบับที่ ๓ ตามข้อ ๑๓.๑.๓ และคณะกรรมการพิจารณาผลงาน
ตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว 

  ๑๔.๔ งวดที่ ๔ ก าหนดจ่ายร้อยละ ๑๐ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผู้รับ
ทุนได้รายงานฉบับสมบูรณ์ ตามข้อ ๑๓.๑.๔ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตามสัญญารับทุนวิจัยและ
พัฒนาได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว 

๑๕. กำรติดตำมและประเมินผลงำน 

  ๑๕.๑  ส านักงาน กสทช. จะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานตามสัญญารับทุนวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงาน และตรวจรับรองรายงานความก้าวหน้า เพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินแก่ผู้รับทุนต่อไป 

  ๑๕.๒  ตลอดระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือและอ านวยความ
สะดวกแก่คณะกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะกรรมการพิจารณาผลงานตามสัญญารับทุนวิจัยและ
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พัฒนา หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการเข้าตรวจเยี่ยมชมและหรือติดตามความก้าวหน้าของ
ด าเนินงานตามโครงการ ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. มีอ านาจเรียกให้ผู้รับทุนมาชี้แจงหรือส่งข้อมูลเอกสารใด ๆ 
ประกอบการติดตามและประเมินผลงานได้ 

๑๖. ข้อสงวนสิทธิในผลงำน และหรือเงื่อนไขต่ำง ๆ ในกำรส่งมอบผลงำนตำมโครงกำร  

  ๑๖.๑ ทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานให้เป็นของผู้ให้ทุนแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่มีการตกลงกันเป็น
อ่ืน 

………………………………………………….. 
 


