
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
การคัดเลือกผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
เพื่อด ำเนินโครงกำรพัฒนำศกัยภำพและเสริมสร้ำงทักษะที่จ ำเป็นเพื่อกำรปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล 

ของภำคอุตสำหกรรมและบุคลำกรในหน่วยงำนภำครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคแห่งการหลอมรวมของสื่อดิจิทัล (Digital Convergence) เกิดรูปแบบบริการ

ใหม่ๆ ในตลาดโดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการให้บริการ ซึ่งได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมตลอดจนการใช้ชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมาก ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมของผู้ฟังและผู้ชมในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นการรับฟังรับชมรายการผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีการ
ให้บริการที่หลากหลายรูปแบบเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในรูปแบบ
ดั้งเดิมจึงต้องมีการปรับตัวและพัฒนาทักษะที่จ าเป็นเพ่ือรองรับกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ รวมถึงสอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้สามารถแข่งขันและด าเนินธุรกิจให้อยู่รอดต่อไป  
ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐก็จ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพให้เท่าทันกับบริบทของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
เพ่ือช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(ส านักงาน กสทช.) ในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นเพ่ือการปรับตัว
สู่ยุคดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งการด าเนินการเป็น  
๒ ส่วนหลักๆ ได้แก่ ๑) การศึกษาข้อมูลและทิศทางความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อและที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นเพ่ือการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา
ชุดหลักสูตรอย่างเป็นระบบอันจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อไป และ 
๒) การพัฒนาชุดหลักสูตรและองค์ความรู้ที่จ าเป็นและถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมทักษะที่ยังขาดอยู่
หรือพัฒนาทักษะแขนงต่างๆ เพ่ิมเติมที่จ าเป็นแกภ่าคอุตสาหกรรมและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  
ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติสอดรับกับบริบทนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวข้างต้น  

การด าเนินการตามโครงการนี้จะส่งผลให้เกิดองค์ความรู้และเกิดการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรสื่อ
ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อันจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์ให้มีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา ๕๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งก าหนด
วัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 



 

 
 

๒. ควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนแม่บท หรือแผนยุทธศำสตร์ กสทช.  
 ๒.๑ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในประเด็นการปฏิรูปโครงสร้าง
อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพของสื่อสารมวลชน 
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง 

๒.๒ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ  
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๒ (๓) ก าหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ในการส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการด าเนินการขององค์กรซึ่งท าหน้าที่จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการ
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๒.๓ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการก ากับดูแลด้านเนื้อหา การคุ้มครองผู้บริโภค และการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน เพ่ือส่งเสริมให้มีเนื้อหาที่มีคุณภาพ หลากหลาย และสร้างสรรค์   

๒.๔ แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลักดันการขับเคลื่อนแผนแม่บท 
ที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เพ่ือสนับสนุนเนื้อหารายการในเชิง
สร้างสรรค์สังคม เพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศผ่านการขับเคลื่อนแผนแม่บทที่เก่ียวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมสื่อและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้รับ
การพัฒนาเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นเพ่ือการปรับตัวให้สามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 

๓.๒ เพ่ือให้มีหลักสูตรในการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมสื่อและ
บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล 

๓.๓ เพ่ือให้มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมองค์ความรู้ ในด้านทักษะที่จ าเป็นเพ่ือการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล
ของภาคอุตสาหกรรมสื่อและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องส าหรับใช้เผยแพร่และเป็นแนวทางในการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Knowledge Sharing) ในอุตสาหกรรมต่อไป  

 
๔. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน  

ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ที่ได้รับการคัดเลือก (ผู้รับทุน) จะต้องน าเงินที่ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนไปด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นเพ่ือการปรับตัวสู่ยุค
ดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมีภาระหน้าที่รับผิดชอบตาม
ขอบเขตการด าเนินงาน ดังนี้ 



 

 
 

๔.๑ จัดท าแผนการด าเนินงาน (Project Plan) ประกอบไปด้วยแนวคิด แนวทางวิธีการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการท างาน รวมถึงกรอบระยะเวลาด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้นการ
ด าเนินการ โดยผู้รับทุนต้องจัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญา 
รับทุนวิจัยและพัฒนาก่อนด าเนินการจัดท ารายงานแผนการด าเนินงานดังกล่าว 
          ๔.๒ ศึกษาข้อมูลและส ารวจความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อและที่เกี่ยวข้องในระยะประมาณ 
๑ - ๓ ปีข้างหน้า เพ่ือจัดท า “ชุดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นเพ่ือการปรับตัวสู่
ยุคดิจิทัล” ผ่านรูปแบบที่เหมาะสม เพ่ือบุคลากรในอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถน า
องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยให้มีรายละเอียดการศึกษาและการส ารวจอย่างน้อยดังนี้  

๔.๒.๑ ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล (วรรณกรรมปริทัศน์) ที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัลแบบ
เบ็ดเสร็จครบวงจร (Value Chain) ครอบคลุมทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในบริบทประเทศไทยและ
ต่างประเทศ  

๔.๒.๒ ศึกษาและวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัลในปัจจุบันและทิศทางของอุตสาหกรรม
ในอนาคต ทั้งของไทยและกรณีศึกษาต่างประเทศอย่างน้อย ๓ ประเทศที่มีความโดดเด่นด้านการปรับตัวสู่ยุค
ดิจิทัล เพ่ือเปรียบเทียบหาทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานและปรับตัวให้ก้าวทันบริบทของอุตสาหกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป 

๔.๒.๓ ก าหนดกรอบการศึกษาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตามผลการศึกษาที่ได้จากข้อ ๔.๒.๑ และ ๔.๒.๒ และพัฒนาแบบสอบถามเพ่ือ
ส ารวจความคิดเห็นและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จ าเป็นเพ่ือการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล 

๔.๒.๔ ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่
จ าเป็นเพ่ือการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus 
Group) โดยใช้แบบสอบถามที่ได้พัฒนาขึ้นตามข้อ ๔.๒.๓ ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบทิศทางความต้องการของกลุ่มผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมสื่อหลักทุกกลุ่มตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยอย่างน้อย
ประกอบด้วย 

(๑) ผู้เขียนบท/ผู้ออกแบบเนื้อหาในสื่อดิจิทัล  
(๒) ผู้ออกแบบภาพเคลื่อนไหว  
(๓) ผู้ออกแบบ Infographic  
(๔) ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
(๕) ผู้ประกอบกิจการสื่อออนไลน์  
(๖) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
(๗) หน่วยงาน/บุคลากรอื่นที่เก่ียวข้อง 

๔.๒.๕ จัดท ารายงานสรุปผลการศึกษาและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่
จ าเป็นเพ่ือการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล พร้อมวิเคราะห์เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าชุดหลักสูตรที่จ าเป็นต่อการ
ปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมสื่อและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

 



 

 
 

๔.๓ การพัฒนาชุดหลักสูตรและการจัดอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๔.๓.๑ ด าเนินการจัดท า “ชุดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นเพ่ือการ

ปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล” ผ่านรูปแบบที่เหมาะสม เช่น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อ่ืน การแลกเปลี่ยนบุคลากรในลักษณะ On-the-job training หรือการพัฒนาแผนงาน/โครงการร่วมกัน  
เป็นต้น  โดยต้องค านึงถึงความแตกต่างของกลุ่มผู้เข้าร่วมและสอดรับกับผลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลและ
ส ารวจความต้องการตามข้อ ๔.๒  ทั้งนี้ ผู้รับทุนสามารถจัดหาพันธมิตรร่วมโครงการเพ่ือด าเนินการพัฒนา 
ชุดหลักสูตรและจัดการฝึกอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได ้

๔.๓.๒ จัดท าแผนการด าเนินการจัดอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามชุดหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้น โดย
แผนนี้จะต้องประกอบไปด้วยรูปแบบการพัฒนาที่มากกว่าการจัดอบรมเพียงอย่างเดียว และควรเน้นรูปแบบที่
เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะหรือมีการท างานร่วมกันในลักษณะต่างๆ ตามตัวอย่างที่ระบุในข้อ ๔.๓.๑ และผู้รับทุน
ต้องด าเนินการจัดอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ต้องเป็นกลุ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมตามข้อ ๔.๒.๔ และผู้รับทุนต้องก าหนดคุณสมบัติที่จ าเป็น
ส าหรับการเข้าร่วมอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวด้วย ทั้งนีห้ากจ าเป็นต้องมีการจัดหาวิทยากร วิทยากรแต่
ละรายดังกล่าวต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๕ ปี พร้อม
ออกแบบและผลิตเอกสารคู่มือประกอบการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จ าเป็น โดยเอกสารดังกล่าวต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาก่อน
ด าเนินการผลิต 

๔.๓.๓ ด าเนินการจัดท าสรุปผลการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแต่ละครั้ง ดังนี้ 
(๑) รายงานสรุปผลการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
(๒) สรุปประเมินผลการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ผ่านแบบประเมินผลการอบรม/

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
(๓) สรุปประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยจัดท าแบบทดสอบ

ความรู้ก่อนและหลังการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ทั้งนี้ แบบประเมินผลการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบบประเมินความรู้ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาก่อน
น าไปใช้ และให้ผู ้รับทุนวิเคราะห์ผลการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้างต้น และน าผลที่ได้ไปปรับปรุงชุดหลักสูตร
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป (หากมี) 

๔.๔ ด าเนินการจัดท าสื่อองค์ความรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้เผยแพร่และเป็นแนวทางในการ
พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมสื่อและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๔.๔.๑ ออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-book จ านวน ๑ ชิ้นงาน  
๔.๔.๒ ออกแบบและผลิต Motion Graphic อย่างน้อย ๑๐ ชิ้นงาน 



 

 
 

โดยต้องน าสื่อองค์ความรู้ข้างต้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาตาม
หลักสูตรพิจารณาเนื้อหาให้แล้วเสร็จ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานการ
ด าเนินโครงการตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาก่อนการผลิตชิ้นงานดังกล่าวด้วย 

 
๕. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับทุนโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นเพ่ือการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล ของ
ภาคอุตสาหกรรมและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบด าเนินงานตามขอบเขตของงานที่
ก าหนดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและตามพันธะผูกพันตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาจาก
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
ภายในก าหนดเวลา ๕๔๐ วัน 
 

๖. กำรจัดสรรเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุน 
คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของ กสทช . จัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพ่ือส่งเสริมและ

สนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นเพ่ือการปรับตัวสู่ยุค
ดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง ในวงเงินทั้ งสิ้น ไม่ เกิน 
๑๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงแล้ว) 

 

๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
๗.๑ เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของบุคลากรในอุตสาหกรรมสื่อและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องใน

การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นเพ่ือการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล เพ่ือประกอบการพัฒนาชุด
หลักสูตรการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

๗.๒ เกิดการพัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการปรับตัวสู่ยุค
ดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมสื่อและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

๗.๓ บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมสื่อและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้รับการพัฒนา
เสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นให้สามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม อันจะช่วยยกระดับ
อุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

๘. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
๘.๑ รายงานสรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จ าเป็น

เพ่ือให้สามารถปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล ตามข้อ ๔.๒.๕ 
๘.๒ ชุดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นเพ่ือการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล ตามข้อ 

๔.๓.๑ 



 

 
 

๘.๓ การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับภาคอุตสาหกรรมและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตาม
ข้อ ๔.๓.๒ – ๔.๓.๓ โดยผู้เข้ารับการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้จะต้องมีความรู้ในด้านต่างๆ โดยเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้น
โดยพิจารณาจากผลการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๘.๔ สื่อองค์ความรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้เผยแพร่และเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะที่
จ าเป็นต่อการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมสื่อและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  ตามข้อ ๔.๔ 
ประกอบด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-book จ านวน ๑ ชิ้นงาน และ Motion Graphic อย่างน้อย ๑๐ 
ชิ้นงาน 

 

๙. คุณสมบัติผู้ขอรับกำรส่งเสริมสนับสนุน  
ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
ทักษะที่จ าเป็นเพ่ือการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

๙.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมสนับสนุนฯ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ 
๙.๑.๑ เป็นสถานศึกษา  
๙.๑.๒ เป็นหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง  
๙.๑.๓ เป็นนิติบุคคลที่อยู่ในแวดวงกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เช่น สมาคมผู้ประกอบการ 

สมาคมวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีสถานศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องร่วมเป็นพันธมิตร 
ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนที่ได้แสดงข้อเท็จจริงให้เชื่อได้ว่ามีศักยภาพในการสร้างความร่วมมือกับองค์กร 

สมาคม สมาพันธ์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อ ๔.๒.๔ (๑) – (๗) ได้มาก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเพ่ิมเติม
จากข้อเสนออ่ืน 

๙.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
๙.๒.๑ ต้องมีบุคลากรที่มคีวามรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง  
๙.๒.๒ กรณีผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนเป็นสถานศึกษาต้องมีการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับด้าน

สื่อสารมวลชน 
๙.๒.๓ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
๙.๓ กรณีผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติที่ก าหนดดังกล่าวข้างต้น  

ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการพิจารณายกเว้น ผ่อนผัน โดยค านึงถึ งความรู้  
ความช านาญ ประสบการณ์ และความพร้อมในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
๑๐. กำรยื่นขอรับกำรส่งเสริมและสนับสนุน 

ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
ทักษะที่จ าเป็นเพ่ือการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 



 

 
 

ต้องศึกษา ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่ส านักงาน กสทช. 
หรือคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกาศก าหนด และยื่นจัดท าข้อเสนอขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ดังนี้ 

๑๐.๑ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน 
๑๐.๒ ข้อเสนอทางด้านเทคนิค โดยอย่างน้อยต้องมีหัวข้อและรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑๐.๒.๑ ผลงานและประสบการณ์ของหน่วยงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตาม
ขอบเขตของงานนี้ ทั้งนี้ ในส่วนผลงานให้แนบส าเนาเอกสารสัญญาและ/หรือหนังสือรับรองผลงานที่ออกโดย 
ผู้ว่าจ้างที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ตลอดจนหลักฐานอื่นๆ เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่น เช่น รางวัล และเอกสารอื่นๆ ที่
สามารถอ้างอิงได้ (ถ้ามี) 

๑๐.๒.๒ วิธีการบริหารและวิธีปฏิบัติงาน ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิด แนวทางวิธีการ
ด าเนินงาน ขั้นตอนการท างาน รวมถึงกรอบระยะเวลาด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จ
สิ้นการด าเนินการ ที่สอดคล้องกับขอบเขตการด าเนินงาน ตลอดจนการจัดวางแผนก าลังคน เพ่ือให้ได้ผลตามที่
ระบุไว้ภายใต้กรอบระยะเวลาด าเนินการ 

๑๐.๒.๓ คุณสมบัติและจ านวนบุคลากรที่ร่วมงาน อันประกอบด้วยรายชื่อ วุฒิการศึกษา ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์การท างานและผลงาน พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของประวัติและวัน เดือน ปี 

๑๐.๓ ข้อเสนอทางด้านเงินทุนที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน โดยให้จัดท าข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวม
ของโครงการที่สอดคล้องกับข้อเสนอทางด้านเทคนิค โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดการแจกแจงค่าใช้จ่าย
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย อนึ่ง ข้อเสนอทางด้านเงินทุนจะต้องมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามที ่
คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศก าหนด 

๑๐.๔ ข้อเสนออ่ืนๆ ของผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน (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 คุณภาพและประสิทธิภาพของข้อเสนอทางด้านเทคนิค 
เปรียบเทียบกับความเหมาะสมของข้อเสนอทางด้านเงินทุนที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน โดยค านึงถึง
ความส าเร็จของโครงการ 

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

๑๑.๓ คณะกรรมการบริหารกองทุน สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในขอบเขตของงานส่วนใด  
ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด รวมทั้งไม่พิจารณา และหรือยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนในโครงการที่ก าหนด โดย 
ไม่ต้องแจ้งให้ผู้มีสิทธิรับทุนทราบ ทั้งนี้ เ พ่ือประโยชน์ของรัฐเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ 
คณะกรรมการฯ เป็นเด็ดขาด ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 



 

 
 

๑๑.๔ คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยเลขานุการกองทุนหรือบุคคลที่เลขานุการกองทุนมอบหมาย 
จะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนเป็นหนังสือให้ทราบโดยตรงต่อไป 

๑๒. กำรท ำสัญญำรับทุนวิจัยและพัฒนำ  
    ๑๒.๑ูผ ้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผ ้ได้รับเงินทุนโครงการู(ผ ้รับทุน) ต้องมีหนังสือแจ้งติดต่อเพ่ือเข้าท า
สัญญาภายในู๑๕ูวันูนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งูและต้องเร่งท าสัญญาโดยเร็ว 

๑๒ .๒ กรณีที่ผ ้รับทุนประสงค์ขยายระยะเวลาการท าสัญญาให้ผ ้รับทุนมีหนังสือแสดงเหตุผล  
ความจ าเป็นต่อเลขานุการกองทุนูและให้ประธานกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติูแต่ทั้งนี้การขยาย
ระยะเวลาการท าสัญญาดังกล่าวจะต้องไม่เกินู60ูวันูนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งูกรณีหากไม่สามารถ  
ลงนามในสัญญาภายในระยะเวลาที่ก าหนดูให้ถือว่าผ ้รับทุนสละสิทธิ์ูและให้ยกเลิกโครงการ 

ทั้งนี้หากการขอรับทุนมีเงื่อนไขให้ผ ้รับทุนต้องด าเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอ
อนุญาตูอนุมัติในการด าเนินโครงการหรือเป็นกรณีเหตุหรือปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุมของผ ้รับทุนที่อาจ  
ท าให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาภายในู๖๐ูวันไดู้ให้อย ่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหารกองทุนที่จะ
พิจารณาขยายระยะเวลาตามความเหมาะสม 

๑๓. กำรส่งมอบผลงำน  
ผู้รับทุนต้องส่งมอบผลงาน ด าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาและมีหน้าที่จัดท ารายงานความก้าวหน้า

ของการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นเพ่ือการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลของ
ภาคอุตสาหกรรมและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

๑๓.๑ รายงานความก้าวหน้าโครงการและผลงาน 
๑๓.๑.๑ รายงานแผนการด าเนินงาน (Project Plan) ประกอบด้วยแนวคิด แนวทางวิธีการ

ด าเนินงาน ขั้นตอนการท างาน รวมถึงกรอบระยะเวลาด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จ
สิ้นการด าเนินการ โดยแผนการด าเนินงานจะต้องมีความชัดเจนสมบูรณ์และน าไปปฏิบัติได้จริง และให้น าส่งใน
ลักษณะเอกสารสิ่งพิมพ์และไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (.doc และ .pdf) จ านวน ๖ ชุด พร้อมจัดประชุมตาม
รายละเอียดข้อ ๔.๑ ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากได้ท าสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา  

๑๓ .๑ .๒ รายงานความก้าวหน้าครั้ งที่  ๑ ในลักษณะเอกสารสิ่ ง พิมพ์และไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (.doc และ .pdf) จ านวน ๖ ชุด พร้อมน าส่งผลงานดังนี้ ภายใน ๒๘๕ วัน นับถัดจากได้ท า
สัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา 

(๑) ผลการศึกษาข้อมูลและส ารวจความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อและที่
เกี่ยวข้องในระยะประมาณ ๑ - ๓ ปีข้างหน้า ตามรายละเอียดข้อ ๔.๒  

(๒) ชุดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นเพ่ือการปรับตัวสู่
ยุคดิจิทัล ตามรายละเอียดข้อ ๔.๓.๑ 

(๓) แผนการด าเนินการจัดอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามรายละเอียดข้อ ๔.๓.๒ 



 

 
 

๑๓ .๑ .๓ รายงานความก้าวหน้าครั้ งที่  ๒ ในลักษณะเอกสารสิ่ ง พิมพ์และไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (.doc และ .pdf) จ านวน ๖ ชุด พร้อมด าเนินการจัดอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แล้วเสร็จ 
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ตามแผนการด าเนินการจัดอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามรายละเอียดข้อ ๔.๓.๒ และ
จัดท าสรุปผลการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงชุดหลักสูตร (หากมี) ตามรายละเอียดข้อ ๔.๓.๓ 
ภายใน ๔๐๕ วัน นับถัดจากได้ท าสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา  

๑๓.๑.๔ รายงานผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพ์และไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (.doc และ .pdf) จ านวน ๖ ชุด พร้อมน าส่งผลงานดังนี้ ภายใน ๕๔๐ วัน นับถัดจากได้ท า
สัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา 

(๑) ด าเนินการจัดอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามแผนการ
ด าเนินการจัดอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามรายละเอียดข้อ ๔.๓.๒ และจัดท าสรุปผลการอบรม/แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และปรับปรุงชุดหลักสูตร (หากมี) ตามรายละเอียดข้อ ๔.๓.๓ 

(๒) ส่งมอบสื่อองค์ความรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียดข้อ ๔.๔  
๑๓.๒ รายงานผลที่ได้รับจากการใช้จ่ายเงินทุนต่อส านักงาน กสทช . ตามแบบและระยะเวลาที่

ส านักงานก าหนด 

๑๔. กำรจ่ำยเงินทุน  
ส านักงาน กสทช. จะจ่ายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ให้ผู้รับทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามโครงการพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นเพ่ือการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดการแบ่งจ่ายเงินทุนตามข้อ ๖. ดังนี้ 

๑๔.๑ งวดที่ ๑ ก าหนดจ่ายเงินร้อยละ ๗.๕ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญา  
เมื่อผู้รับทุนได้น าส่งงานตามข้อ ๑๓.๑.๑ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญา 
รับทุนวิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว  

๑๔.๒ งวดที่ ๒ ก าหนดจ่ายเงินร้อยละ ๓๒.๕ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญา  
เมื่อผู้รับทุนได้น าส่งงานตามข้อ ๑๓.๑.๒ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญา 
รับทุนวิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว  

๑๔ .๓ งวดที่  ๓ ก าหนดจ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญา  
เมื่อผู้รับทุนได้น าส่งงานตามข้อ ๑๓.๑.๓ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญา 
รับทุนวิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว  

๑๔ .๔ งวดที่  ๔ ก าหนดจ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญา  
เมื่อผู้รับทุนได้น าส่งงานตามข้อ ๑๓.๑.๔ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญา 
รับทุนวิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว  

 



 

 
 

๑๕. กำรติดตำมและประเมินผลงำน 
๑๕.๑ ส านักงาน กสทช. จะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญา 

รับทุนวิจัยและพัฒนา เพ่ือตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงาน และตรวจรับรองรายงานความก้าวหน้า เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินแก่ผู้รับทุนต่อไป 

๑๕.๒ ตลอดระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวก
แก่คณะกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญารับทุนวิจัย
และพัฒนา หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการเข้าตรวจเยี่ยมชมและหรือติดตามความก้าวหน้าของ  
การด าเนินงานตามโครงการ ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. มีอ านาจเรียกให้ผู้รับทุนมาชี้แจงหรือส่งข้อมูลเอกสารใดๆ 
ประกอบการติดตามและประเมินผลงานได้ 

๑๖. ข้อสงวนสิทธิในผลงำน และหรือเงื่อนไขต่ำงๆ ในกำรส่งมอบผลงำนตำมโครงกำร 
๑๖.๑ ทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานให้เป็นของผู้ให้ทุนแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่มีการตกลงกันเป็นอ่ืน 
๑๖.๒ ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม  

ซึ่งผู้รับทุนน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน หากผู้รับทุนท าผิดละเมิดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามอันเป็นเหตุ
ให้ผู้ให้ทุนเกิดความเสียหาย ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอันพึงมีต่อผู้ให้ทุนตามความเป็นจริง 


