ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
การคัดเลือกผูขอรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ
เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางความเทาเทียมทาง
ดิจิทัลของผูใชงาน และกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup)
-----------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
ดวยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง คมกําหนดยุทธศาสตรที่สําคัญ อยางหนึ่ง คือ
พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลโดยจะใหความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนวัย
ทํางานทุกสาขาอาชีพ ทั้ง บุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน ใหมีความสามารถในการสรางสรรคและใช
เทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และการพัฒ นาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยตรง ใหมีความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ในระดับมาตรฐานสากลเพื่อนําไปสูการ
สร า งและจ า งงานที่ มี คุ ณ ค า สู ง ในยุ ค เศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ใ ช เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เป น ป จ จั ย หลั ก ในการ
ขับเคลือ่ น
การพัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จําเปนตองมีเพิ่มความเทา
เทียมทางดิจิทัล (Digital Equilty) ในการเขาถึงและโอกาสที่เทาเทียมกันสําหรับเครื่องมือทรัพยากรและ
บริการดิจิทัล เพื่อเพิ่มพูนความรูความตระหนักและทักษะดานดิจิทัล เพื่อใหเกิดความยอมรับและผสาน
ความแตกตางทางดิจิทัล (Digital Inclusion) ตลอดจน สรางแรงจูง ใจในการพัฒนาทักษะและการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในยุค Technological
Disruption ที่เทคโนโลยีเขามาเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรกรรมและการแปรรูป อุตสาหกรรม และธุรกิจสาขา
ตาง ๆ มากขึ้น ซึ่งรูปแบบการดําเนินงานทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมก็จะเปลี่ยนไป
สําหรับประเทศไทยในยุค Technological Disruption นั้น ถึงแมวาจะมีผูบริโภคสวนหนึ่ง
ไดรับประโยชนจากเทคโนโลยีใหม ๆ ที่พัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว ขณะเดียวกันในปจจุบันก็ยังมีผูบริโภคบาง
กลุมที่ไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีไดอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง นับตั้งแตเกิดโรคระบาดโควิด-19
ความไมเทาเทียมหรือความเหลื่อมล้ําดังกลาวเกิดความชัดเจนมากขึ้นเพราะรูปแบบการดําเนินชีวิตและการ
ดําเนินธุรกิจมาสูชองทางออนไลนมากขึ้น ซึ่งทายที่สุดแลวปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลจะนําไปสูความ
เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมตอไป
สําหรับภาคการผลิต และแรงงานไทย แมวาภาคอุตสาหกรรมไดรับการผลักดันในการนํา
เทคโนโลยีดิจิทิลมาใชง านเต็มรูปแบบ แตในภาคเกษตรกรรมไทย ที่มีแรงงานคิดเปนรอยละ ๓๘ ของ
แรงงานทั้งหมดในประเทศไทย แตกลับสรางผลิตภัณฑมวลรวมไดนอยกวารอยกวา ๑๐ เนื่องจากเกษตรกร
ยังใชวิธีทําการเกษตรแบบเดิม มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยไมมากนัก อยางไรก็ดี ปญหาความเหลื่อม
ล้ําทางดิจิทัลสามารถแกไขหรือบรรเทาลงไดหากภาครัฐหรือองคกรกํากับดูแลมีนโยบายในการลดความ
เหลื่อ มล้ํา ที่ดีเพี ยงพอ ทั้ง ทางดานอุ ปสงคและอุปทาน โดยนโยบายทางดานอุปสงค โดยใหประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูและพัฒนาทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล และบริการ
โทรคมนาคมในระบบ ๕G เชน วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) วิสาหกิจเริ่มตน
(Startup) หรือภาคประชาชน หากเกิดความเขาใจเรียนรูในการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในองคกร
เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธในการแขงขัน มีการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน การพัฒนาสินคาและบริการ

๒
รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร ใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป ยอมชวยลดปญ หาความ
เหลื่อมล้ําทางดิจิทัลและลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมทายที่สุด
ดั ง นั้ น จึ ง ได กํ า หนดให มี ก ารดํ า เนิ น “โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการใช ป ระโยชน จ าก
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางความเทาเทียมทางดิจิทัลของผูใชงาน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup)” เพื่อสนับสนุนดําเนินการพัฒ นาทักษะการใชประโยชน
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล ใหประชาชนทั่วไปไดเกิดการยอมรับ เรียนรู และตระหนักถึงการใชงานเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยางมั่นคงปลอดภัย และสงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน
(Startup) นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชรวมสําหรับการดําเนินธุรกิจ ในการนี้ สํานักงาน กสทช. โดยสํานักงาน
กองทุนวิจัยและพัฒนาจะดําเนินการคัดเลือกผูขอรับการสงเสริมสนับสนุนเงินกองทุน ประเภทที่ ๒ เพื่อ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะดังกลาวขางตนตอไป
๒. ความเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนแมบท หรือแผนยุทธศาสตร กสทช.
๒.๑ พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๒ โดยมีวัตถุประสงคทีเกี่ยวของ ดังนี้
มาตรา ๕๒ (๒) สง เสริมและสนับสนุนการพัฒ นาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนา
ดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการรูเทาทันสื่อ
เทคโนโลยีดานการใชคลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ
ผูสูงอายุ หรือผูดอยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมตอเนื่อง
มาตรา ๕๒ (๓) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดําเนินการขององคกรซึ่งทําหนาที่
จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน
๒.๒ แผนแม บ ทกิ จ การโทรคมนาคม ฉบั บ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ยุ ท ธศาสตร ที่ ๖
สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เพื่อสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีไปใชในการเสริมสรางระบบ
นิเวศดิจิทัล ผานกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ
๒.๓ แผนยุทธศาสตร สํานักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที่ ๓
เสริมสรางความเขมแข็งดานดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ภายใตกลยุทธสนับสนุนการยกระดับ
ขี ด ความสามารถในการเข า ถึ ง และการใช ป ระโยชน จ ากบริ ก ารกิ จ การกระจายเสี ย ง โทรทั ศ น และ
โทรคมนาคมของประชาชน และใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อ เพิ่ มทัก ษะการใช ประโยชน จากเทคโนโลยีดิ จิทั ลของประชาชน ใหเ กิด การยอมรั บ
เรียนรู และตระหนักถึงการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมั่นคงปลอดภัย
๓.๒ เพื่อสง เสริมการพัฒ นาทั กษะของบุคลากร และอํานวยความสะดวกให กับการวิจัยและ
พัฒ นาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัล ในกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจ
เริ่มตน (Startup) ใหมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
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๓.๓ เพื่อพัฒนาและขยายเครือขาย และสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ และภาคเอกชนใหเขา
มามีสวนรวมเพื่อสรางความเทาเทียมทางดิจิทัล
๔. ขอบเขตการดําเนินงาน
ผูขอรับการสง เสริ มและสนับ สนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒ นากิ จการกระจายเสีย ง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ ที่ไดรับการคัดเลือก (ผูรับทุน) จะตองนําเงินทุน
ที่ไดรับการสงเสริมและสนับสนุน ไปดําเนินการโครงการพัฒนาทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อ สรา งความเทาเทียมทางดิจิทั ลของผูใ ชง าน และวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และ
วิสาหกิจเริ่มตน (Startup) โดยมีภาระหนาที่รับผิดชอบตามขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้
๔.๑ เสนอกรอบแนวคิดในการศึกษา วิธีการ และแผนการดําเนินงาน เพื่อเปนแนวทางกิจกรรม
และการดําเนินงานภายใตโครงการ
๔.๒ ประชุมหารือรวมกับหนวยงานสง เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และ
วิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ภาครัฐ ภาคสถาบันการเงิน และภาคธุรกิจในสวนที่เกี่ยวของ ของแตละภูมิภาค
เพื่อจัดทําแนวทางความรวมมือในการดําเนินโครงการ และบูรณะโครงการไมใหเกิดความซ้ําซอน
๔.๓ ศึกษาวิจัยเชิง วิเคราะหจากการทบทวนเอกสารและนโยบายที่เกี่ยวของของประเทศไทย
และประเทศตาง ๆ อีกไมนอยกวา ๓ ประเทศ โดยมีเนื้อหาอยางนอย ประกอบดวย
๔.๓.๑ สงเสริมและเพิ่มทักษะในระดับบุคคลผูใชงาน แนวทางการเสริมสรางความรู ความ
เชื่อมั่น และปริมาณการทําธุรกรรมตางๆ บนแพลตฟอรมดิจิทัล และสรางความนาเชื่อถือใหกับผูใชงานดวย
การสงเสริมการคุมครองผูบริโภค
๔.๓.๒ สงเสริมและเพิ่มทักษะในระดับชุมชนและการรวมกลุม เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกตใชสําหรับการประกอบอาชีพและโอกาสทางรายได
๔.๓.๓ สงเสริมและเพิ่มทักษะบุคลากรในภาคธุรกิจ ใหมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
และรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมเพื่อใชในการสงเสริมศักยภาพทางการตลาดของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup)
๔.๔ คัดเลือกกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ที่
สามารถสรางศักยภาพ และขยายตลาดไดอยางยั่งยืน เพื่อยกระดับในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช
อยางนอย ๔ กลุม ไดแก กลุม เทคโนโลยีเพื่ อการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร เทคโนโลยีเพื่อการ
ท อ งเที่ ย วและบริ ก าร และเทคโนโลยี เ พื่ อ สุ ข ภาพ ให ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ภ าคเหนื อ พื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และพื้นที่ภาคใต
๔.๕ จัดสัมมนากลุมยอย เพื่อรับฟงขอเสนอแนะและความตองการสําหรับการสงเสริมและเพิ่ม
ทักษะของบุคลากร ในการสงเสริมและเพิ่มทักษะใหมีความรูเกี่ยวกับการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลและ
รูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม (Drone AI IoT Big Data และ 5G) เพื่อใชในการสงเสริมศักยภาพ
ทางการผลิต แปรรูป และการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน
(Startup) จํานวน ๕ ครั้ง ครั้ง ละไมนอยกวา ๕๐ ราย จําแนกตามพื้นที่กรุง เทพฯ และปริมณฑล พื้น ที่
ภาคเหนือ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และพื้นที่ภาคใต
๔.๖ สํารวจความตองการพัฒนาทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนทั่วไป
สําหรับการสรางความเชื่อมั่นและตระหนักถึงการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมั่นคงปลอดภัย โดยการวิจัย

๔
เชิงปริมาณ (quantitative research method) เปนหลัก ดวยการสํารวจ (field survey) จํานวนไมนอย
กวา ๒,๐๐๐ กลุมตัวอยางทั่วประเทศ ในรูปแบบออนไลน
๔.๗ จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยที่สามารถรองรับเทคโนโลยี 5G เพื่อเสริมทักษะสําหรับผูเขารวม
อบรมพัฒนาทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางความเทาเทียมทางดิจิทัลของผูใชงาน
และเสริมสรางความตระหนักรูทางทักษะดานดิจิทัลใหแกชุมชน
๔.๘ จัดอบรมพัฒนาทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางความเทาเทียมทาง
ดิจิทัลของผูใชงาน และกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup)
- จัดทําแนวทางการอบรมพัฒนาทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสราง
ความเทาเทียมทางดิจิทัลของผูใชงาน และกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจ
เริ่มตน (Startup) จํานวน ๒ แนวทาง แตละแนวทาง ดังนี้
๑) สํ า หรั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และประชาชนทั่ ว ไป โดยมี เ นื้ อ หาอย า งน อ ย
ประกอบดวย การใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล ความรูเบื้องตนดานเศรษฐกิจดิจิทัล ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร และการรูเทาทันเทคโนโลยีดิจิทัล
๒) ผูประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน
(Startup) โดยมีเนื้อหาอยางนอย ประกอบดวย การใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล ความรูเบื้องตน
เกี่ ย วกับ ความปลอดภั ย ทางไซเบอร การประยุก ต ใ ชเ ทคโนโลยี ดิ จิทั ล และรู ป แบบเทคโนโลยีดิ จิ ทั ล ที่
เหมาะสม (Drone AI IoT Big Data และ 5G) ในกลุมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
เทคโนโลยีเพื่อการทองเที่ยวและบริการ และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ
ทั้ง นี้ สามารถปรับปรุง เนื้อหาไดตามผลการจัดสัมมนากลุมยอย และผลสํารวจความ
ตองการพัฒนาทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล
- จัด หาวิ ท ยากร ที่ มี ความเชี่ ยวชาญ ในการอบรมพั ฒ นาทั กษะการใชป ระโยชน จ าก
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางความเทาเทียมทางดิจิทัลของผูใชงาน และกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup)
๔.๙ พัฒนาแพลตฟอรมหรือระบบตนแบบนวัตกรรมจากการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุม
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร เทคโนโลยีเพื่อการทองเที่ยวและบริการ และเทคโนโลยี
เพื่อ สุข ภาพ ของผูป ระกอบกิจ การวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย อม (SMEs) และวิ สาหกิจ เริ่ มต น
(Startup)
๔.๑๐ จัดกิจกรรมและสนับสนุนการแขงขันดานนวัตกรรมในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลใน
กลุมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร เทคโนโลยีเพื่อการทองเที่ยวและบริการ และ
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ของผูประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจ
เริ่มตน (Startup)
๔.๑๑ สนับสนุนและนําผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุมตาง ๆ ใหสามารถตอยอดออกสู
สังคมในเชิงพาณิชย และสามารถแขงขันในธุรกิจที่เกี่ยวของ
๔.๑๒ อํานวยความสะดวกและประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ และภาคเอกชนใหเขามามี
สวนรวม เพื่อใหเกิดการใชง านเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และ
วิสาหกิจเริ่มตน (Startup)
๔.๑๓ ประเมินผล สรุปผล และประเมินผลสัมฤทธิ์ภาพรวมของโครงการตามตัวชี้วัดที่กําหนด
๔.๑๔ ดําเนินการ จัดทําแผนการบริหารและดูแลรักษาหลังสิ้นสุดโครงการ

๕
๕. ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับทุนโครงการพัฒนาทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางความเทาเทียมทาง
ดิจิทัลของผูใชงาน และกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup)
ตองรับผิดชอบดําเนินงานตามขอบเขตของงานที่กําหนดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการและตาม
พันธะผูกพันตามสัญญารับทุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ ภายในกําหนดเวลา ๗๒๐ วัน (๒๔ เดือน)
๖. การจัดสรรเงินทุนสงเสริมและสนับสนุน
คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของ กสทช. จัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพื่อสงเสริม
และสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางความเทา
เทียมทางดิจิทัลของผูใชง าน และกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน
(Startup) ในวงเงินทั้งสิ้นไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) (รวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจน
ภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว)
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๒ ประชาชนทั่วไปไดตระหนักถึงการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมั่นคงปลอดภัย
๗.๓ ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup)
ไดรับความรูทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น และสามารถนําไปพัฒนานวัตกรรมเพื่อประกอบอาชีพได
๓.๔ สรางการมีสวนรวมระหวางชุมชน และเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐ และภาคเอกชนให
ดานการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ
๘. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๑ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
(๑) จํานวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เขารวมการอบรมพัฒนาทักษะการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางความเทาเทียมทางดิจิทัลของผูใชงานของแตละพื้นที่ พื้นที่ละไม
นอยกวา ๒๐๐ คน ทั้งลักษณะอบรมกลุมยอย และอบรมออนไลน
(๒) จํานวนผูประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจ
เริ่มตน (Startup) เขารวมการอบรมพัฒ นาทัก ษะการใช ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิ ทัล สํ าหรับกลุ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ของแตละพื้นที่ พื้นที่ละไมนอย
กวา ๑๐๐ ราย ทั้งลักษณะอบรมกลุมยอย และอบรมออนไลน
(๓) มีแพลตฟอรมหรือระบบตนแบบนวัตกรรมจากการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุม
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร เทคโนโลยีเพื่อการทองเที่ยวและบริการ และเทคโนโลยี
เพื่อ สุข ภาพ ของผูป ระกอบกิจ การวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย อม (SMEs) และวิ สาหกิจ เริ่ มต น
(Startup) อยางนอย ๔ แพลตฟอรม
(๔) มีผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุมตาง ๆ ใหสามารถตอยอดในเชิง พาณิชย
อยางนอย ๑ ผลงาน
๘.๒ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ
(๑) ประชาชนมีค วามเชื่ อ มั่น และตระหนั ก ถึ ง การใช ง านเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลอย า งมั่ น คง
ปลอดภัย

๖
(๒) ผูประกอบกิจ การวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอ ม (SMEs) และวิส าหกิจเริ่มต น
(Startup) มีแนวทางการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการสรางรายไดและประกอบอาชีพ
๙. คุณสมบัติผูขอรับการสงเสริมสนับสนุน
ผูมีสิทธิขอรับการสง เสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ เพื่อดําเนินการโครงการพัฒ นาทักษะการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางความเทาเทียมทางดิจิทัลของผูใชงาน และกลุมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) จะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๙.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๙.๑.๑ เป น ผู ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมกระจายเสี ย ง อุ ต สาหกรรมโทรทั ศ น
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง
๙.๑.๒ เปนหนวยงานของรัฐ ไดแก
(๑) ราชการส ว นกลาง ราชการสว นภูมิ ภาค ราชการส ว นท อ งถิ่ น ที่มี ก ารจั ด
ระเบียบบริหารราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือตามกฎหมายอื่น
(๓) หนวยงานอื่นของรัฐ
(๔) หนวยงานภายในของหนวยงานรัฐตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
๙.๑.๓ เปนสถานศึกษา ไดแก สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
๙.๑.๔ เปนสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค
ในการดําเนินกิจการเพื่อประโยชนสาธารณะโดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ โดย
มีวัตถุประสงค และการดําเนินงานที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน
๙.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
๙.๑.๕ ตองมีบุคลากรผูมีความรู ความชํานาญ และประสบการณในการดําเนินงานที่
เกี่ยวของไมนอยกวา ๒ ป
๙.๑.๖ ตองไมเปน ผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ
๙.๓ กรณีผูขอรับการสง เสริมสนับสนุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติที่กําหนดดังกลาว
ขางตน ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการพิจารณายกเวน ผอนผัน โดยคํานึงถึง
ความรู ความชํานาญ ประสบการณและความพรอมในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ
๑๐. การยื่นขอรับการสงเสริมและสนับสนุน
ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากกองทุนวิจัยเพื่อสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณโครงการ
พัฒนาทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางความเทาเทียมทางดิจิทัลของผูใชงาน และกลุม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ตองศึกษา ทําความเขาใจ และ
ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ หรือขอบังคับอื่นใดที่สํานักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการบริหาร
กองทุน ประกาศกําหนด และยื่นจัดทําขอเสนอขอรับการสงเสริมและสนับสนุน ดังนี้
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๑๐.๑ จัดทําขอเสนอดานรายละเอียดการดําเนินโครงการ อยางนอยตองมีรายละเอียด ดังนี้
๑๐.๑.๑ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูยื่นขอรับการสงเสริมและสนับสนุน
๑๐.๑.๒ ขอเสนอทางดานเทคนิค โดยอยางนอยตองมีหัวขอและรายละเอียดตอไปนี้
(๑) แผนการดําเนินงาน ตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิด แนวทางและวิธีการ
ดําเนินงาน (Methodology) และขั้นตอนการทํางานรวมถึงกรอบระยะเวลา
ดําเนินงานในแตละกิจกรรมที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการในแต
ละขอ เพื่อใหไดผลตามที่ระบุไวในขอเสนอโครงการ (TOR)
(๒) การบริ ห ารโครงการ ตอ งมี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ รู ป แบบโครงสร า งการ
ดําเนินงานของโครงการพรอมภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณ
งาน (Man-Month)
(๓) บุคลากร ตองเสนอบุคลากรในตําแหนง ตางๆ ที่รวมปฏิบัติงาน พรอมสง
รายละเอียดคุณวุฒิ ประสบการณการทํางาน และผลงาน พรอมลงรายมือ
ชื่อเจาของประวัติ และวัน เดือน ป
(๔) ผลงานและประสบการณข องหน วยงานและของคณะผู ดํา เนิ นโครงการ
ทั้งหมด
๑๐.๒ ขอเสนอทางดานเงินทุนที่ขอรับการสงเสริมและสนับสนุน โดยใหจัดทําขอเสนอคาใชจาย
รวมของโครงการที่สอดคลองกับขอเสนอทางดานเทคนิค อยางนอยตองมีรายละเอียดการแจกแจงคาใชจาย
เพื่ อ ประกอบการพิ จารณาด ว ย อนึ่ ง ข อเสนอดา นราคาจะตอ งมี ความสอดคล องกั บ หลัก เกณฑ ต ามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
๑๐.๓ ข อ เสนออื่ น ๆ ตามแนวคิ ด และวิ ธี ดํ า เนิ น งานโครงการของผู ข อรั บ การส ง เสริ ม และ
สนับสนุนจากเงินกองทุน (ถามี)
๑๑. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกผูไดรับทุน
๑๑.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุน จะพิจารณาคัดเลือกขอเสนอของผูขอรับทุนฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใชจายเงิน กองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ หมวด ๒ การจาย
เงินกองทุน ประเภทที่ ๒ โดยวิเคราะหความเหมาะสม คุณภาพและประสิทธิภาพของขอเสนอทางเทคนิค
เปรียบเทียบกับความเหมาะสมของขอเสนอดานเงิน ทุนที่ขอรับการสง เสริมและสนับสนุน โดยคํานึง ถึง
ความสําเร็จของโครงการ
๑๑.๒ กรณีจําเปนเพื่อประโยชนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือของ กสทช.
จะเชิญผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน มาชี้แจงหรือใหขอเท็จจริงเพิ่มเติมในรายละเอียด
ขอเสนอ และหรือใหสงขอมูล เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน
๑๑.๓ คณะกรรมการบริหารกองทุน สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในขอบเขตงานสวนใด
สวนหนึ่งหรือทั้งหมด และอาจพิจารณาจัดสรรทุนในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
ตามความเหมาะสม หรืออาจจัดสรรเงินสนับสนุนใหกับผูขอรับการสนับสนุนจํานวนรายเดียวหรือมากกวา
หนึ่งรายก็ได รวมทั้งไมพิจารณา และหรือยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนในโครงการที่กําหนด โดยไมตองแจง
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ใหผูมีสิทธิรับทุนทราบ ทั้งนี้เพื่อประโยชนของรัฐเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของคณะกรรมการฯ
เปนเด็ดขาด ผูมีสิทธิขอรับทุนจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได
๑๑.๔ คณะกรรมการบริ หารกองทุ น โดยเลขานุ การกองทุ น หรื อบุ ค คลที่เ ลขานุก ารกองทุ น
มอบหมาย จะแจงผลการพิจารณาคัดเลือกผูไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนเปนหนังสือใหทราบ
โดยตรงตอไป
๑๒. การทําสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา
๑๒.๑ ผูไดรับการคัดเลือกใหเปนผูไดรับเงินทุนโครงการ (ผูรับทุน) ตองทําสัญญารับทุนวิจัยและ
พั ฒ นากั บ สํ า นั ก งาน กสทช. (ผู ใ ห ทุ น ) ตามแบบสั ญ ญาที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น กํ า หนด
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดหนังสือแจงผลการพิจารณาคัดเลือก
๑๒.๒ กรณีผูไดรับการคัดเลือกมีเหตุจําเปนไมสามารถเขาทําสัญญาไดภายในเวลาที่กําหนดตาม
ขอ ๑๒.๑ ใหชี้แจงแสดงเหตุผลความจําเปนในการขอขยายเวลาทําสัญญาเปนหนังสือ แตทั้งนี้ไมเกินสิบหา
วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง ทั้งนี้ เปนอํานาจของประธานกรรมการบริหารกองทุนที่จะพิจารณาอนุมัติ
ใหขยายเวลาได
๑๓. การสงมอบผลงาน
ผู รั บ ทุ น ต อ งส ง มอบผลงาน ดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปตามสั ญ ญาและมี ห น า ที่ จั ด ทํ า รายงาน
ความกาวหนาของการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางความ
เทาเทียมทางดิจิทัลของผูใชงาน และกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน
(Startup) ดังตอไปนี้
๑๓.๑ รายงานความกาวหนาของโครงการ
๑๓.๑.๑ รายงานฉบับที่ ๑ รายงานผลการศึกษาเบื้องตน อยางนอยประกอบดวยแผนการ
ดําเนินโครงการโดยละเอียด ไดแก รูปแบบ/วิธีการดําเนินงาน ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงานโดย
แผนการดําเนินงานจะตองมีความชัดเจนสมบูรณและนําไปปฏิบัติไดจริง และผลการประชุมหารือรวมกับ
หนวยงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ภาครัฐ ภาค
สถาบันการเงิน และภาคธุรกิจในสวนที่เกี่ยวของ ของแตละภูมิภาคเพื่อจัดทําแนวทางความรวมมือในการ
ดําเนินโครงการ และบูรณะโครงการไมใหเกิดความซ้ําซอน ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากไดทําสัญญาการรับ
ทุนวิจัยและพัฒนาในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพและแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๗ ชุด
๑๓.๑.๒ รายงานฉบับที่ ๒ รายงานความกาวหนาฉบับที่ ๑ ภายใน ๒๔๐ วันนับถัดจาก
ไดทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนาในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพและแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ
.pdf) จํานวน ๗ ชุดทั้งนี้ รายงานความกาวหนาฉบับที่ ๑ อยางนอยประกอบดวย
- รายงานผลการศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะหจากการทบทวนเอกสารและนโยบายที่
เกี่ยวของของประเทศไทย และประเทศตาง ๆ อีกไมนอยกวา ๓ ประเทศ
- รายงานผลการจัดสัมมนากลุมยอย เพื่อรับฟงขอเสนอแนะและความตองการ
สําหรับการสง เสริมและเพิ่มทักษะของบุคลากรในภาคธุรกิจใหมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และ
รูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมเพื่อใชในการสง เสริมศักยภาพทางการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup)
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- รายงานผลการสํ า รวจความต อ งการพั ฒ นาทั ก ษะการใช ป ระโยชน จ าก
เทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนทั่วไป สําหรับการสรางความเชื่อมั่นและตระหนักถึงการใชงานเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยางมั่นคงปลอดภัย
๑๓.๑.๓ รายงานฉบับที่ ๓ รายงานความกาวหนาฉบับที่ ๒ ภายใน ๓๙๐ วันนับถัดจากได
ทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนาในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพและแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ
.pdf) จํานวน ๗ ชุดทั้งนี้ รายงานความกาวหนาฉบับที่ ๒ อยางนอยประกอบดวย
- รายงานแผนการพัฒ นาแพลตฟอรมหรือ ระบบตนแบบนวั ตกรรมจากการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร เทคโนโลยีเพื่อการ
ทองเที่ยวและบริการ และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ของผูประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup)
- รายงานแผนการจัดกิจกรรมและสนับสนุนการแขงขันดานนวัตกรรมในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลของผูประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจ
เริ่มตน (Startup) และแผนการนําผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุมตาง ๆ ใหสามารถตอยอดออก
สูสังคมในเชิงพาณิชย และสามารถแขงขันในธุรกิจที่เกี่ยวของ
- แนวทางการอํานวยความสะดวกและประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ และ
ภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวม เพื่อใหเกิดการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup)
๑๓.๑.๔ รายงานฉบับที่ ๔ รายงานความกาวหนาฉบับที่ ๓ ภายใน ๕๔๐ วันนับถัดจากได
ทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนาในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพและแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ
.pdf) จํานวน ๗ ชุดทั้งนี้ รายงานความกาวหนาฉบับที่ ๓ อยางนอยประกอบดวย
- รายงานความก า วหน า ผลการจั ด อบรมพั ฒ นาทั ก ษะการใช ป ระโยชน จ าก
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางความเทาเทียมทางดิจิทัลของผูใชงาน และกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup)
- รายงานความกาวหนาการพัฒนาแพลตฟอรมหรือระบบตนแบบนวัตกรรมจาก
การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร เทคโนโลยีเพื่อ
การทองเที่ยวและบริการ และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ของผูประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup)
- รายงานความก า วหน า ผลการจั ด กิ จ กรรมและสนั บ สนุ น การแข ง ขั น ด า น
นวัตกรรมในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลของผูประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup)
๑๓.๑.๕ สงมอบแพลตฟอรมหรือระบบตนแบบนวัตกรรมจากการประยุกตใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล และรายงานฉบับที่ ๕ รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) ภายใน ๗๒๐ วันนับถัดจากไดทํา
สัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนาในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพและแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf)
จํานวน ๗ ชุดทั้งนี้ รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) อยางนอยประกอบดวย
- รายงานสรุปผลการจัดอบรมพัฒนาทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อสรางความเทาเทียมทางดิจิทัลของผูใชงาน และกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และ
วิสาหกิจเริ่มตน (Startup)

๑๐
- รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมและสนับสนุนการแขงขันดาน นวัตกรรมในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลของผูป ระกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจ
เริ่มตน (Startup)
- รายงานสรุปผลการนําผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุมตาง ๆ ให
สามารถตอยอดออก สูสังคมในเชิงพาณิชย และสามารถแขงขันในธุรกิจที่เกี่ยวของ
- ประเมินผล สรุปผล และประเมินผลสัมฤทธิ์ภาพรวมของโครงการตามตัวชี้วัดที่
กําหนด
- ดําเนินการจัดทําแผนการบริหารและดูแลรักษาหลังสิ้นสุดโครงการ
๑๓.๒ รายงานผลที่ไดรับจากการใชจายเงินทุนตอสํานักงาน กสทช. ตามแบบและระยะเวลาที่
สํานักงานกําหนด
๑๔. การจายเงินทุน
สํานักงาน กสทช. จะจายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ ใหผูรับทุนสงเสริมและสนับสนุนตามโครงการยกระดับและ
ปรับปรุงหองปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสัง คมดิจิทัลโดยมีรายละเอียด
การแบงจายเงินทุนดังนี้
๑๔.๑ งวดที่ ๑ กําหนดจายรอยละ ๑๐ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับทุน
ไดรายงานผลการศึกษาเบื้องตน ตามขอ ๑๓.๑.๑ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตามสัญญารับทุนวิจัย
และพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว
๑๔.๒ งวดที่ ๒ กําหนดจายรอยละ ๒๐ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับทุน
ไดรายงานความกาวหนาของโครงการฉบับที่ ๑ ตามขอ ๑๓.๑.๒ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตาม
สัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว
๑๔.๓ งวดที่ ๓ กําหนดจายรอยละ ๓๐ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับทุน
ไดรายงานความกาวหนาของโครงการฉบับที่ ๒ ตามขอ ๑๓.๑.๓ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตาม
สัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว
๑๔.๔ งวดที่ ๔ กําหนดจายรอยละ ๒๐ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับทุน
ไดรายงานความกาวหนาของโครงการฉบับที่ ๓ ตามขอ ๑๓.๑.๔ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตาม
สัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว
๑๔.๕ งวดที่ ๕ กําหนดจายรอยละ ๒๐ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับทุน
ได รายงานความกาวหนาของโครงการฉบับที่ ๕ ตามขอ ๑๓.๑.๕ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตาม
สัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว
๑๕. การติดตามและประเมินผลงาน
๑๕.๑ สํานักงาน กสทช. จะแตง ตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลงานตามสัญ ญารับทุนวิจัยและ
พัฒนา เพื่อตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงาน และตรวจรับรองรายงานความกาวหนา เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมัติจายเงินแกผูรับทุนตอไป
๑๕.๒ ตลอดระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการผูรับทุนตองใหความรวมมือและอํานวยความ
สะดวกแกคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะกรรมการพิจารณาผลงานตามสัญญารับทุนวิจัยและ

๑๑
พัฒ นา หรือ เจ าหนา ที่ที่ ไ ด รับ มอบหมาย ในการเขา ตรวจเยี่ ยมชมและหรือ ติด ตามความก าวหน าของ
ดําเนินงานตามโครงการ ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. มีอํานาจเรียกใหผูรับทุนมาชี้แจงหรือสงขอมูลเอกสารใด ๆ
ประกอบการติดตามและประเมินผลงานได
๑๖. ขอสงวนสิทธิในผลงาน และหรือเงื่อนไขตาง ๆ ในการสงมอบผลงานตามโครงการ
อื่น

๑๖.๑ ทรัพยสินทางปญญาในผลงานใหเปนของผูใหทุนแตเพียงผูเดียว เวนแตมีการตกลงกันเปน
…………………………………………………..

