
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
การคัดเลือกผูขอรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ 
เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางความเทาเทียมทาง

ดิจิทัลของผูใชงาน และกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  
และวิสาหกิจเร่ิมตน (Startup) 
------------------------------------ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

 ดวยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนดยุทธศาสตรท่ีสําคัญอยางหนึ่ง คือ 
พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลโดยจะใหความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนวัย
ทํางานทุกสาขาอาชีพ ท้ังบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน ใหมีความสามารถในการสรางสรรคและใช
เทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยตรง ใหมีความรูความสามารถ และความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ในระดับมาตรฐานสากลเพื่อนําไปสูการ
สรางและจางงานท่ีมีคุณคาสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนปจจัยหลักในการ
ขับเคล่ือน  

 การพัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จําเปนตองมีเพิ่มความเทา
เทียมทางดิจิทัล (Digital Equilty) ในการเขาถึงและโอกาสท่ีเทาเทียมกันสําหรับเครื่องมือทรัพยากรและ
บริการดิจิทัล เพื่อเพิ่มพูนความรูความตระหนักและทักษะดานดิจิทัล เพื่อใหเกิดความยอมรับและผสาน
ความแตกตางทางดิจิทัล (Digital Inclusion) ตลอดจน สรางแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะและการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในยุค Technological 
Disruption ท่ีเทคโนโลยีเขามาเปล่ียนแปลงภาคเกษตรกรรมและการแปรรูป อุตสาหกรรม และธุรกิจสาขา
ตาง ๆ มากข้ึน ซึ่งรูปแบบการดําเนินงานท้ังในเชิงเศรษฐกิจและสังคมก็จะเปล่ียนไป 

 สําหรับประเทศไทยในยุค Technological Disruption นั้น ถึงแมวาจะมีผูบริโภคสวนหนึ่ง
ไดรับประโยชนจากเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีพัฒนาข้ึนอยางรวดเร็ว ขณะเดียวกันในปจจุบันก็ยังมีผูบริโภคบาง
กลุมท่ีไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีไดอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง นับต้ังแตเกิดโรคระบาดโควิด-19 
ความไมเทาเทียมหรือความเหล่ือมลํ้าดังกลาวเกิดความชัดเจนมากข้ึนเพราะรูปแบบการดําเนินชีวิตและการ
ดําเนินธุรกิจมาสูชองทางออนไลนมากข้ึน ซึ่งทายท่ีสุดแลวปญหาความเหล่ือมลํ้าทางดิจิทัลจะนําไปสูความ
เหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคมตอไป  

 สําหรับภาคการผลิต และแรงงานไทย แมวาภาคอุตสาหกรรมไดรับการผลักดันในการนํา 
เทคโนโลยีดิจิทิลมาใชงานเต็มรูปแบบ แตในภาคเกษตรกรรมไทย ท่ีมีแรงงานคิดเปนรอยละ ๓๘ ของ
แรงงานท้ังหมดในประเทศไทย แตกลับสรางผลิตภัณฑมวลรวมไดนอยกวารอยกวา ๑๐ เนื่องจากเกษตรกร
ยังใชวิธีทําการเกษตรแบบเดิม มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยไมมากนัก อยางไรก็ดี ปญหาความเหล่ือม
ลํ้าทางดิจิทัลสามารถแกไขหรือบรรเทาลงไดหากภาครัฐหรือองคกรกํากับดูแลมีนโยบายในการลดความ
เหล่ือมลํ้าท่ีดีเพียงพอ ท้ังทางดานอุปสงคและอุปทาน โดยนโยบายทางดานอุปสงค โดยใหประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูและพัฒนาทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล และบริการ
โทรคมนาคมในระบบ ๕G เชน วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) วิสาหกิจเริ่มตน 
(Startup) หรือภาคประชาชน หากเกิดความเขาใจเรียนรูในการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชในองคกร
เพื่อปรับเปล่ียนกลยุทธในการแขงขัน มีการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน การพัฒนาสินคาและบริการ 



๒ 

 

รวมท้ังการพัฒนาบุคลากร ใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปล่ียนไป ยอมชวยลดปญหาความ
เหล่ือมลํ้าทางดิจิทัลและลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคมทายท่ีสุด 

 ดังนั้น จึงไดกําหนดใหมีการดําเนิน “โครงการพัฒนาทักษะการใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางความเทาเทียมทางดิจิทัลของผูใชงาน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) และวิสาหกิจเร่ิมตน (Startup)” เพื่อสนับสนุนดําเนินการพัฒนาทักษะการใชประโยชน
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล ใหประชาชนท่ัวไปไดเกิดการยอมรับ เรียนรู และตระหนักถึงการใชงานเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยางมั่นคงปลอดภัย และสงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน 
(Startup) นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชรวมสําหรับการดําเนินธุรกิจ ในการนี้ สํานักงาน กสทช. โดยสํานักงาน
กองทุนวิจัยและพัฒนาจะดําเนินการคัดเลือกผูขอรับการสงเสริมสนับสนุนเงินกองทุน ประเภทท่ี ๒ เพื่อ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะดังกลาวขางตนตอไป 

๒. ความเช่ือมโยงและสอดคลองกับแผนแมบท หรือแผนยุทธศาสตร กสทช. 
๒.๑ พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๒ โดยมีวัตถุประสงคทีเกี่ยวของ ดังนี้ 
 มาตรา ๕๒ (๒) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรส่ือสาร การวิจัยและพัฒนา

ดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม รวมท้ังความสามารถในการรูเทาทันส่ือ
เทคโนโลยีดานการใชคล่ืนความถ่ี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ 
ผูสูงอายุ หรือผูดอยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

 มาตรา ๕๒ (๓) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดําเนินการขององคกรซึ่งทําหนาท่ี
จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน 

๒.๒ แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร ท่ี ๖ 
สนับสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 
สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เพื่อสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีไปใชในการเสริมสรางระบบ
นิเวศดิจิทัล ผานกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ  

๒.๓ แผนยุทธศาสตร สํานักงาน กสทช. ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตรท่ี ๓ 
เสริมสรางความเขมแข็งดานดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ภายใตกลยุทธสนับสนุนการยกระดับ
ขีดความสามารถในการเขาถึงและการใชประโยชนจากบริการกิจการกระจายเสียง โทรทัศน และ
โทรคมนาคมของประชาชน และใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพื่อเพิ่มทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชน ใหเกิดการยอมรับ 

เรียนรู และตระหนักถึงการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมั่นคงปลอดภัย 
๓.๒ เพื่อสงเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากร และอํานวยความสะดวกใหกับการวิจัยและ

พัฒนาท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัล ในกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจ
เริ่มตน (Startup) ใหมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 



๓ 

 

๓.๓ เพื่อพัฒนาและขยายเครือขาย และสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ และภาคเอกชนใหเขา
มามีสวนรวมเพื่อสรางความเทาเทียมทางดิจิทัล 

๔. ขอบเขตการดําเนินงาน 
ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ ท่ีไดรับการคัดเลือก (ผูรับทุน) จะตองนําเงินทุน
ท่ีไดรับการสงเสริมและสนับสนุน ไปดําเนินการโครงการพัฒนาทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อสรางความเทาเทียมทางดิจิทัลของผูใชงาน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และ
วิสาหกิจเริ่มตน (Startup) โดยมีภาระหนาท่ีรับผิดชอบตามขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี ้ 

๔.๑ เสนอกรอบแนวคิดในการศึกษา วิธีการ และแผนการดําเนินงาน เพื่อเปนแนวทางกิจกรรม
และการดําเนินงานภายใตโครงการ 

๔.๒ ประชุมหารือรวมกับหนวยงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และ
วิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ภาครัฐ ภาคสถาบันการเงิน และภาคธุรกิจในสวนท่ีเกี่ยวของ ของแตละภูมิภาค
เพื่อจัดทําแนวทางความรวมมือในการดําเนินโครงการ และบูรณะโครงการไมใหเกิดความซ้ําซอน 

๔.๓ ศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะหจากการทบทวนเอกสารและนโยบายท่ีเกี่ยวของของประเทศไทย 
และประเทศตาง ๆ อีกไมนอยกวา ๓ ประเทศ โดยมีเนื้อหาอยางนอย ประกอบดวย  

 ๔.๓.๑ สงเสริมและเพิ่มทักษะในระดับบุคคลผูใชงาน แนวทางการเสริมสรางความรู ความ
เช่ือมั่น และปริมาณการทําธุรกรรมตางๆ บนแพลตฟอรมดิจิทัล และสรางความนาเช่ือถือใหกับผูใชงานดวย
การสงเสริมการคุมครองผูบริโภค 
 ๔.๓.๒ สงเสริมและเพิ่มทักษะในระดับชุมชนและการรวมกลุม เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกตใชสําหรับการประกอบอาชีพและโอกาสทางรายได 

 ๔.๓.๓ สงเสริมและเพิ่มทักษะบุคลากรในภาคธุรกิจ ใหมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
และรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสมเพื่อใชในการสงเสริมศักยภาพทางการตลาดของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup)  

๔.๔ คัดเลือกกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ท่ี
สามารถสรางศักยภาพ และขยายตลาดไดอยางยั่งยืน เพื่อยกระดับในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช 
อยางนอย ๔ กลุม ไดแก กลุมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร เทคโนโลยีเพื่อการ
ทอ ง เ ท่ียวและบริ การ และ เทคโน โลยี เพื่ อ สุขภาพ ให ครอบคลุมพื้ น ท่ีภาคเหนือ  พื้น ท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นท่ีภาคกลางและภาคตะวันออก และพื้นท่ีภาคใต  

๔.๕ จัดสัมมนากลุมยอย เพื่อรับฟงขอเสนอแนะและความตองการสําหรับการสงเสริมและเพิ่ม
ทักษะของบุคลากร ในการสงเสริมและเพิ่มทักษะใหมีความรูเกี่ยวกับการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลและ
รูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสม (Drone AI IoT Big Data และ 5G) เพื่อใชในการสงเสริมศักยภาพ
ทางการผลิต แปรรูป และการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน 
(Startup) จํานวน ๕ ครั้ง ครั้งละไมนอยกวา ๕๐ ราย จําแนกตามพื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล พื้นท่ี
ภาคเหนือ พื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นท่ีภาคกลางและภาคตะวันออก และพื้นท่ีภาคใต  

๔.๖ สํารวจความตองการพัฒนาทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนท่ัวไป 
สําหรับการสรางความเช่ือมั่นและตระหนักถึงการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมั่นคงปลอดภัย โดยการวิจัย



๔ 

 

เชิงปริมาณ (quantitative research method) เปนหลัก ดวยการสํารวจ (field survey) จํานวนไมนอย
กวา ๒,๐๐๐ กลุมตัวอยางท่ัวประเทศ ในรูปแบบออนไลน 

๔.๗ จัดหาเครื่องมือท่ีทันสมัยท่ีสามารถรองรับเทคโนโลยี 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)  สําหรับนัก เรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป โดยมี เนื้อหาอย างนอย 
ประกอบดวย การใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล ความรูเบ้ืองตนดานเศรษฐกิจดิจิทัล ความรูเบ้ืองตน
เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร และการรูเทาทันเทคโนโลยีดิจิทัล  

 ๒) ผูประกอบกิจการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน 
(Startup) โดยมีเนื้อหาอยางนอย ประกอบดวย การใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล ความรูเบ้ืองตน
เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลและรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
เหมาะสม (Drone AI IoT Big Data และ 5G) ในกลุมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร 
เทคโนโลยีเพื่อการทองเท่ียวและบริการ และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ 

 ท้ังนี้ สามารถปรับปรุงเนื้อหาไดตามผลการจัดสัมมนากลุมยอย และผลสํารวจความ
ตองการพัฒนาทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล  

-  จัดหาวิทยากร ท่ีมีความเช่ียวชาญ ในการอบรมพัฒนาทักษะการใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางความเทาเทียมทางดิจิทัลของผูใชงาน และกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) 

๔.๙ พัฒนาแพลตฟอรมหรือระบบตนแบบนวัตกรรมจากการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุม
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร เทคโนโลยีเพื่อการทองเท่ียวและบริการ และเทคโนโลยี
เพื่อสุขภาพ ของผูประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน 
(Startup)  

๔.๑๐ จัดกิจกรรมและสนับสนุนการแขงขันดานนวัตกรรมในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลใน
กลุมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร เทคโนโลยีเพื่อการทองเท่ียวและบริการ และ
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ของผูประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจ
เริ่มตน (Startup)  

๔.๑๑ สนับสนุนและนําผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุมตาง ๆ ใหสามารถตอยอดออกสู
สังคมในเชิงพาณิชย และสามารถแขงขันในธุรกิจท่ีเกี่ยวของ 

๔.๑๒ อํานวยความสะดวกและประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ และภาคเอกชนใหเขามามี
สวนรวม เพื่อใหเกิดการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และ
วิสาหกิจเริ่มตน (Startup) 

๔.๑๓ ประเมินผล สรุปผล และประเมินผลสัมฤทธิ์ภาพรวมของโครงการตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนด 
๔.๑๔ ดําเนินการ จัดทําแผนการบริหารและดูแลรักษาหลังส้ินสุดโครงการ 



๕ 

 

๕. ระยะเวลาดําเนินการ 
ผูรับทุนโครงการพัฒนาทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางความเทาเทียมทาง

ดิจิทัลของผูใชงาน และกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) 
ตองรับผิดชอบดําเนินงานตามขอบเขตของงานท่ีกําหนดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการและตาม
พันธะผูกพันตามสัญญารับทุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ ภายในกําหนดเวลา ๗๒๐ วัน (๒๔ เดือน)  

๖. การจัดสรรเงินทุนสงเสริมและสนับสนุน 
คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของ กสทช. จัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพื่อสงเสริม

และสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางความเทา
เทียมทางดิจิทัลของผูใชงาน และกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน 
(Startup) ในวงเงินท้ังส้ินไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) (รวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจน
ภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว)   

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๗.๒ ประชาชนท่ัวไปไดตระหนักถึงการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมั่นคงปลอดภัย  
๗.๓ ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) 

ไดรับความรูทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มข้ึน และสามารถนําไปพัฒนานวัตกรรมเพื่อประกอบอาชีพได 
๓.๔ สรางการมีสวนรวมระหวางชุมชน และเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐ และภาคเอกชนให

ดานการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ 

๘. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
๘.๑ ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
 (๑) จํานวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป เขารวมการอบรมพัฒนาทักษะการใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางความเทาเทียมทางดิจิทัลของผูใชงานของแตละพื้นท่ี พื้นท่ีละไม
นอยกวา ๒๐๐ คน ท้ังลักษณะอบรมกลุมยอย และอบรมออนไลน 

 (๒) จํานวนผูประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจ
เริ่มตน (Startup) เขารวมการอบรมพัฒนาทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับกลุม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ของแตละพื้นท่ี พื้นท่ีละไมนอย
กวา ๑๐๐ ราย ท้ังลักษณะอบรมกลุมยอย และอบรมออนไลน 

 (๓) มีแพลตฟอรมหรือระบบตนแบบนวัตกรรมจากการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุม
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร เทคโนโลยีเพื่อการทองเท่ียวและบริการ และเทคโนโลยี
เพื่อสุขภาพ ของผูประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน 
(Startup) อยางนอย ๔ แพลตฟอรม 

 (๔) มีผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุมตาง ๆ ใหสามารถตอยอดในเชิงพาณิชย 
อยางนอย ๑ ผลงาน 

๘.๒ ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ 
 (๑) ประชาชนมีความเช่ือมั่นและตระหนักถึงการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมั่นคง

ปลอดภัย  



๖ 

 

 (๒) ผูประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน 
(Startup) มีแนวทางการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการสรางรายไดและประกอบอาชีพ 

๙. คุณสมบัติผูขอรับการสงเสริมสนับสนุน 

  ผูมีสิทธิขอรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ เพื่อดําเนินการโครงการพัฒนาทักษะการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางความเทาเทียมทางดิจิทัลของผูใชงาน และกลุมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) จะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  

๙.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  
๙.๑.๑ เปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมกระจายเสียง อุตสาหกรรมโทรทัศน 

อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง 

๙.๑.๒ เปนหนวยงานของรัฐ ไดแก  
(๑) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ินท่ีมีการจัด

ระเบียบบริหารราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือตามกฎหมายอื่น 
(๓) หนวยงานอื่นของรัฐ 
(๔) หนวยงานภายในของหนวยงานรัฐตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 

๙.๑.๓ เปนสถานศึกษา ไดแก สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
๙.๑.๔ เปนสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยท่ีมีวัตถุประสงค

ในการดําเนินกิจการเพื่อประโยชนสาธารณะโดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ โดย
มีวัตถุประสงค และการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน 

๙.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
๙.๑.๕ ตองมีบุคลากรผูมีความรู ความชํานาญ และประสบการณในการดําเนินงานท่ี

เกี่ยวของไมนอยกวา ๒ ป 
๙.๑.๖ ตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจง

เวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูท้ิง
งานตามระเบียบของทางราชการ 

๙.๓ กรณีผูขอรับการสงเสริมสนับสนุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีกําหนดดังกลาว
ขางตน ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการพิจารณายกเวน ผอนผัน โดยคํานึงถึง
ความรู ความชํานาญ ประสบการณและความพรอมในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ 

๑๐. การยื่นขอรับการสงเสริมและสนับสนุน 

  ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากกองทุนวิจัยเพื่อสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณโครงการ
พัฒนาทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางความเทาเทียมทางดิจิทัลของผูใชงาน และกลุม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ตองศึกษา ทําความเขาใจ และ
ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ หรือขอบังคับอื่นใดท่ีสํานักงาน 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) และข้ันตอนการทํางานรวมถึงกรอบระยะเวลา
ดําเนินงานในแตละกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการในแต
ละขอ เพื่อใหไดผลตามท่ีระบุไวในขอเสนอโครงการ (TOR) 

(๒)  การบริหารโครงการ ตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบโครงสรางการ
ดําเนินงานของโครงการพรอมภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบ และปริมาณ
งาน (Man-Month) 

(๓)  บุคลากร ตองเสนอบุคลากรในตําแหนงตางๆ ท่ีรวมปฏิบัติงาน พรอมสง
รายละเอียดคุณวุฒิ ประสบการณการทํางาน และผลงาน พรอมลงรายมือ
ช่ือเจาของประวัติ และวัน เดือน ป  

(๔)  ผลงานและประสบการณของหนวยงานและของคณะผูดําเนินโครงการ
ท้ังหมด 

  ๑๐.๒ ขอเสนอทางดานเงินทุนท่ีขอรับการสงเสริมและสนับสนุน โดยใหจัดทําขอเสนอคาใชจาย
รวมของโครงการท่ีสอดคลองกับขอเสนอทางดานเทคนิค อยางนอยตองมีรายละเอียดการแจกแจงคาใชจาย 
เพื่อประกอบการพิจารณาดวย อนึ่งขอเสนอดานราคาจะตองมีความสอดคลองกับหลักเกณฑตามท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

  ๑๐.๓ ขอเสนออื่น ๆ ตามแนวคิดและวิธีดําเนินงานโครงการของผูขอรับการสงเสริมและ
สนับสนุนจากเงินกองทุน (ถามี) 

๑๑. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกผูไดรับทุน 

  ๑๑.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุน จะพิจารณาคัดเลือกขอเสนอของผูขอรับทุนฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใชจายเงิน กองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ หมวด ๒ การจาย
เงินกองทุน ประเภทท่ี ๒ โดยวิเคราะหความเหมาะสม คุณภาพและประสิทธิภาพของขอเสนอทางเทคนิค 
เปรียบเทียบกับความเหมาะสมของขอเสนอดานเงินทุนท่ีขอรับการสงเสริมและสนับสนุน โดยคํานึงถึง
ความสําเร็จของโครงการ 

  ๑๑.๒ กรณีจําเปนเพื่อประโยชนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือของ กสทช. 
จะเชิญผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน มาช้ีแจงหรือใหขอเท็จจริงเพิ่มเติมในรายละเอียด
ขอเสนอ และหรือใหสงขอมูล เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน 

  ๑๑.๓  คณะกรรมการบริหารกองทุน สงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเนื้อหาในขอบเขตงานสวนใด
สวนหนึ่งหรือท้ังหมด และอาจพิจารณาจัดสรรทุนในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
ตามความเหมาะสม หรืออาจจัดสรรเงินสนับสนุนใหกับผูขอรับการสนับสนุนจํานวนรายเดียวหรือมากกวา
หนึ่งรายก็ได รวมท้ังไมพิจารณา และหรือยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนในโครงการท่ีกําหนด โดยไมตองแจง



๘ 

 

ใหผูมีสิทธิรับทุนทราบ ท้ังนี้เพื่อประโยชนของรัฐเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของคณะกรรมการฯ 
เปนเด็ดขาด ผูมีสิทธิขอรับทุนจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได 

  ๑๑.๔ คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยเลขานุการกองทุนหรือบุคคลท่ีเลขานุการกองทุน
มอบหมาย จะแจงผลการพิจารณาคัดเลือกผูไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนเปนหนังสือใหทราบ
โดยตรงตอไป 

๑๒. การทําสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา  

   ๑๒.๑ ผูไดรับการคัดเลือกใหเปนผูไดรับเงินทุนโครงการ (ผูรับทุน) ตองทําสัญญารับทุนวิจัยและ
พัฒนากับสํานักงาน กสทช. (ผู ให ทุน) ตามแบบสัญญาท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด  
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดหนังสือแจงผลการพิจารณาคัดเลือก 

   ๑๒.๒ กรณีผูไดรับการคัดเลือกมีเหตุจําเปนไมสามารถเขาทําสัญญาไดภายในเวลาท่ีกําหนดตาม
ขอ ๑๒.๑ ใหช้ีแจงแสดงเหตุผลความจําเปนในการขอขยายเวลาทําสัญญาเปนหนังสือ แตท้ังนี้ไมเกินสิบหา
วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง ท้ังนี้ เปนอํานาจของประธานกรรมการบริหารกองทุนท่ีจะพิจารณาอนุมัติ
ใหขยายเวลาได  

๑๓. การสงมอบผลงาน 

   ผูรับทุนตองสงมอบผลงาน ดําเนินงานใหเปนไปตามสัญญาและมีหนาท่ี จัดทํารายงาน
ความกาวหนาของการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางความ
เทาเทียมทางดิจิทัลของผูใชงาน และกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน 
(Startup) ดังตอไปนี้  

๑๓.๑ รายงานความกาวหนาของโครงการ 
๑๓.๑.๑ รายงานฉบับท่ี ๑ รายงานผลการศึกษาเบ้ืองตน อยางนอยประกอบดวยแผนการ

ดําเนินโครงการโดยละเอียด ไดแก รูปแบบ/วิธีการดําเนินงาน ข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินงานโดย
แผนการดําเนินงานจะตองมีความชัดเจนสมบูรณและนําไปปฏิบัติไดจริง และผลการประชุมหารือรวมกับ
หนวยงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ภาครัฐ ภาค
สถาบันการเงิน และภาคธุรกิจในสวนท่ีเกี่ยวของ ของแตละภูมิภาคเพื่อจัดทําแนวทางความรวมมือในการ
ดําเนินโครงการ และบูรณะโครงการไมใหเกิดความซ้ําซอน ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากไดทําสัญญาการรับ
ทุนวิจัยและพัฒนาในลักษณะเอกสารส่ิงพิมพและแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๗ ชุด 

๑๓.๑.๒ รายงานฉบับท่ี ๒  รายงานความกาวหนาฉบับท่ี ๑ ภายใน ๒๔๐ วันนับถัดจาก
ไดทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนาในลักษณะเอกสารส่ิงพิมพและแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ 
.pdf) จํานวน ๗ ชุดท้ังนี้ รายงานความกาวหนาฉบับท่ี ๑ อยางนอยประกอบดวย 

- รายงานผลการศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะหจากการทบทวนเอกสารและนโยบายท่ี
เกี่ยวของของประเทศไทย และประเทศตาง ๆ อีกไมนอยกวา ๓ ประเทศ 

- รายงานผลการจัดสัมมนากลุมยอย เพื่อรับฟงขอเสนอแนะและความตองการ
สําหรับการสงเสริมและเพิ่มทักษะของบุคลากรในภาคธุรกิจใหมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และ
รูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสมเพื่อใชในการสงเสริมศักยภาพทางการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) 
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- รายงานผลการสํารวจความตองการพัฒนาทักษะการใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนท่ัวไป สําหรับการสรางความเช่ือมั่นและตระหนักถึงการใชงานเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยางมั่นคงปลอดภัย  

๑๓.๑.๓ รายงานฉบับท่ี ๓ รายงานความกาวหนาฉบับท่ี ๒ ภายใน ๓๙๐ วันนับถัดจากได
ทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนาในลักษณะเอกสารส่ิงพิมพและแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ 
.pdf) จํานวน ๗ ชุดท้ังนี้ รายงานความกาวหนาฉบับท่ี ๒ อยางนอยประกอบดวย  

- รายงานแผนการพัฒนาแพลตฟอรมหรือระบบตนแบบนวัตกรรมจากการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร เทคโนโลยีเพื่อการ
ทองเท่ียวและบริการ และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ของผูประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup)  

- รายงานแผนการจัดกิจกรรมและสนับสนุนการแขงขันดานนวัตกรรมในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลของผูประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจ
เริ่มตน (Startup) และแผนการนําผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุมตาง ๆ ใหสามารถตอยอดออก 
สูสังคมในเชิงพาณิชย และสามารถแขงขันในธุรกิจท่ีเกี่ยวของ 

- แนวทางการอํานวยความสะดวกและประสานความรวมมอืระหวางภาครัฐ และ
ภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวม เพื่อใหเกิดการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup)  

๑๓.๑.๔ รายงานฉบับท่ี ๔ รายงานความกาวหนาฉบับท่ี ๓ ภายใน ๕๔๐ วันนับถัดจากได
ทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนาในลักษณะเอกสารส่ิงพิมพและแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ 
.pdf) จํานวน ๗ ชุดท้ังนี้ รายงานความกาวหนาฉบับท่ี ๓ อยางนอยประกอบดวย  

- รายงานความกาวหนาผลการจัดอบรมพัฒนาทักษะการใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางความเทาเทียมทางดิจิทัลของผูใชงาน และกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) 

- รายงานความกาวหนาการพัฒนาแพลตฟอรมหรือระบบตนแบบนวัตกรรมจาก
การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร เทคโนโลยีเพื่อ
การทองเท่ียวและบริการ และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ของผูประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) 

- รายงานความกาวหนาผลการจัดกิจกรรมและสนับสนุนการแขงขันดาน 
นวัตกรรมในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลของผูประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup)  

๑๓.๑.๕ สงมอบแพลตฟอรมหรือระบบตนแบบนวัตกรรมจากการประยุกตใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล และรายงานฉบับท่ี ๕ รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) ภายใน ๗๒๐ วันนับถัดจากไดทํา
สัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนาในลักษณะเอกสารส่ิงพิมพและแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) 
จํานวน ๗ ชุดท้ังนี้ รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) อยางนอยประกอบดวย  

- รายงานสรปุผลการจัดอบรมพัฒนาทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อสรางความเทาเทียมทางดิจิทัลของผูใชงาน และกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และ
วิสาหกิจเริ่มตน (Startup) 



๑๐ 

 

- รายงานสรปุผลการจัดกิจกรรมและสนับสนุนการแขงขันดาน นวัตกรรมในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลของผูประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจ
เริ่มตน (Startup) 

- รายงานสรุปผลการนําผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุมตาง ๆ ให
สามารถตอยอดออก สูสังคมในเชิงพาณิชย และสามารถแขงขันในธุรกิจท่ีเกี่ยวของ 

- ประเมินผล สรุปผล และประเมินผลสัมฤทธิ์ภาพรวมของโครงการตามตัวช้ีวัดท่ี
กําหนด 

- ดําเนินการจัดทําแผนการบริหารและดูแลรักษาหลังส้ินสุดโครงการ 

๑๓.๒ รายงานผลท่ีไดรับจากการใชจายเงินทุนตอสํานักงาน กสทช. ตามแบบและระยะเวลาท่ี
สํานักงานกําหนด 

๑๔. การจายเงินทุน 

  สํานักงาน กสทช. จะจายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ ใหผูรับทุนสงเสริมและสนับสนุนตามโครงการยกระดับและ
ปรับปรุงหองปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลโดยมีรายละเอียด
การแบงจายเงินทุนดังนี้ 

๑๔.๑ งวดท่ี ๑ กําหนดจายรอยละ ๑๐ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับทุน
ไดรายงานผลการศึกษาเบ้ืองตน ตามขอ ๑๓.๑.๑ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตามสัญญารับทุนวิจัย
และพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว 

๑๔.๒ งวดท่ี ๒ กําหนดจายรอยละ ๒๐ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับทุน
ไดรายงานความกาวหนาของโครงการฉบับท่ี ๑ ตามขอ ๑๓.๑.๒ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตาม
สัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรยีบรอยแลว 

๑๔.๓ งวดท่ี ๓ กําหนดจายรอยละ ๓๐ ของวงเงินทุนสงเสรมิและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับทุน
ไดรายงานความกาวหนาของโครงการฉบับท่ี ๒ ตามขอ ๑๓.๑.๓ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตาม
สัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว 

๑๔.๔ งวดท่ี ๔ กําหนดจายรอยละ ๒๐ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับทุน
ไดรายงานความกาวหนาของโครงการฉบับท่ี ๓ ตามขอ ๑๓.๑.๔ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตาม
สัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรยีบรอยแลว 

๑๔.๕ งวดท่ี ๕ กําหนดจายรอยละ ๒๐ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับทุน
ได รายงานความกาวหนาของโครงการฉบับท่ี ๕ ตามขอ ๑๓.๑.๕ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตาม
สัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว 

๑๕. การติดตามและประเมินผลงาน 

  ๑๕.๑  สํานักงาน กสทช. จะแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลงานตามสัญญารับทุนวิจัยและ
พัฒนา เพื่อตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงาน และตรวจรับรองรายงานความกาวหนา เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมัติจายเงินแกผูรับทุนตอไป 

  ๑๕.๒  ตลอดระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการผูรับทุนตองใหความรวมมือและอํานวยความ
สะดวกแกคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะกรรมการพิจารณาผลงานตามสัญญารับทุนวิจัยและ



๑๑ 

 

พัฒนา หรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ในการเขาตรวจเยี่ยมชมและหรือติดตามความกาวหนาของ
ดําเนินงานตามโครงการ ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. มีอํานาจเรียกใหผูรับทุนมาช้ีแจงหรือสงขอมูลเอกสารใด ๆ 
ประกอบการติดตามและประเมินผลงานได 

๑๖. ขอสงวนสิทธใินผลงาน และหรือเง่ือนไขตาง ๆ ในการสงมอบผลงานตามโครงการ  

  ๑๖.๑ ทรัพยสินทางปญญาในผลงานใหเปนของผูใหทุนแตเพียงผูเดียว เวนแตมีการตกลงกันเปน
อื่น 

………………………………………………….. 


