
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
การคัดเลือกผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
เพื่อด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงควำมพร้อมและภูมิคุ้มกันทำงสังคมออนไลน์แก่ผู้สูงอำยุ  

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบัน การสื่อสารข้อมูลข่าวสารโดยใช้เทคโนโลยีนั้นเกิดขึ้นอยู่ทุกหนทุกแห่งในชีวิตประจ าวันของ
ผู้คนในสังคม การเติบโตและการพัฒนาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่  เช่น 
โทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์พกพานั้นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนที่สามารถเข้าถึงสื่อ
นานาชนิดได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ ซึ่งในแง่มุมของผู้สูงอายุก็มีอัตราการการเติบโตของสัดส่วนการใช้งาน
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพ่ือเข้าถึงบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันมากขึ้น
เช่นเดียวกัน อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ การศึกษา การเงิน กิจกรรมผ่อนคลาย และด้านอ่ืนๆ ซึ่งผู้ให้บริการก็
มุ่งใช้ช่องทางดังกล่าวเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุโดยตรงเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ผู้สูงอายุมีความสนใจ
เป็นอย่างมากในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือการเข้าสังคม การรับข้อมูล และการอ านวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวัน ในขณะที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่มากเท่าที่ควร ประกอบกับการออกแบบเทคโนโลยีที่
ยังมีช่องว่างระหว่างวัย มีความหลากหลายของเทคโนโลยี และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างรวดเร็วนั้น ท าให้
ต้องมีการศึกษาแนวทางท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมทักษะและทักษะการรู้เท่าทันดิจิทัลส าหรับผู้สูงอายุ 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบันที่มุ่งสู่สังคมแบบดิจิตอล ก าลังกลายเป็นปัญหาที่ส าคัญที่
ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุที่มีอัตราส่วนประชากรสูงมากขึ้น ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
การ ใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นโดยเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ต ท าให้ผู้สูงอายุมีการแสดงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
จากเดิม จนอาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมรวมถึงผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดกับผู้สูงอายุ อัน
อาจเป็นปัญหาในระยะยาวได้  

ส านักงาน กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแลการสื่อสารด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมโดยยึดหลักประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ ตระหนักถึงปัญหาของพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ ในด้านรูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ต พฤติกรรมทางสังคม รวมถึงผลกระทบทางสุขภาพ
อ่ืน ๆ ที่อาจเกิดกับกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้ รวมถึงครอบครัวและชุมชน จึงมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างกระบวนการ
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ อย่างเชื่อมโยงกระบวนการอย่างเป็นองค์รวม ตั้งแต่
การศึกษารูปแบบ สาเหตุ พฤติกรรม และผลกระทบที่เกิดขึ้นในทุกมิติ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัว หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังสถานการณ์ เตือน
ภัยพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุในการพัฒนา ทักษะความฉลาดและภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัลเพ่ือให้เป็นพลเมืองยุคใหม่ที่มี
คุณภาพสามารถใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอย่ างมีประสิทธิภาพบน
พ้ืนฐานความรับผิดชอบ สร้างสรรค์และมีจริยธรรม จึงมีความจ าเป็นที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเข้ามาดูแล
ช่วยเหลือ ป้องกัน ผู้สูงอายุในเรื่องปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ 

 
 
 



2. ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนแม่บท หรือแผนยุทธศาสตร์ กสทช. 

ส านักงาน กสทช. มีแนวทางการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการสนับสนุน การพิทักษ์สิทธิของ
ผู้สูงอายุในการใช้สื่อและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ปลอดภัยเป็นรูปธรรม 
ซึ่งโครงการเสริมสร้างความพร้อมและภูมิคุ้มกันทางสังคมออนไลน์แก่ผู้สูงอายุ  (The Digital Literacy for 
Seniors) นี้ มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่ง
ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างความสุขให้ประชาชนไทย สังคมมีความมั่งคั่ง เสมอภาค
และเป็นธรรม ในด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนโดยให้มีการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้และเท่าเทียม ประกอบกับแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘) ที่ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพด้าน
การสื่อสาร โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในทุก
ช่วงวัยในการรู้เท่าทันข่าวสารและสื่อต่างๆ ในช่องทางที่เก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1. เพ่ือศึกษารูปแบบ สาเหตุ พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ และผลกระทบที่เกิดขึ้นใน
มิติด้านสังคม วัฒนธรรม สุขภาพ และเทคโนโลยี 

3.2. เพ่ือวิเคราะห์และจัดท ามาตรการป้องกันการพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุในทางที่
ไม่เหมาะสม และสร้างภูมิคุ้มกันการได้รับการหลอกลวงและแอบอ้างทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุในการพัฒนาทักษะความฉลาดและภูมิคุ้มกัน
ด้านดิจิทัล 

3.3. เพ่ือพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ 
3.4. เพ่ือทดลองใช้แนวทางในการส่งเสริมทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ 

และน าผลการทดลองมาปรับปรุงแนวทางและมาตรการให้มีความเหมาะสมกับการน าไปใช้จริง 
3.5. เพ่ือประชาสัมพันธ์ภารกิจของส านักงาน กสทช. ในการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการ

สนับสนุน การพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุในการใช้สื่อและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ อย่างเหมาะสม 
สร้างสรรค์ปลอดภัย 
 

4. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

4.1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวรูปแบบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ แนวทางและ
มาตรการ ป้องกันการใช้งานที่ไม่เหมาะสมของผู้สูงอายุ การส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันดิจิทัลส าหรับผู้สูงอายุ 
(The Digital Literacy for Seniors) ผลกระทบที่เกิดจาก พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ ในมิติ
ของผลกระทบทางด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ด้านสังคม และการสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาจาก
พฤติกรรม และการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ  และด าเนินการก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของการนิยาม
การเป็นกลุ่มเปราะบางในการเข้าถึงสื่อของผู้สูงอายุในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน 

4.2. ศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุใน
การพัฒนาทักษะความฉลาดและภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัลที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ทั้งในและ
ต่างประเทศ จ านวน ๔ กรณีศึกษา เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของมาตรการในการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ และผลกระทบที่เกิดขึ้นในมิติด้านสังคม วัฒนธรรม สุขภาพ และเทคโนโลยี 

4.3. ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อและเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุในปัจจุบัน ได้แก่ ผู้สูงอายุ 2 กลุ่ม ในช่วงอายุระหว่าง ๕๐ – ๖๐ ปี และ ๖๑ – 



๗๐ ปี โดยครอบคลุมทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีความสะดวกในการให้สัมภาษณ์เชิงลึก จ านวนกลุ่มละไม่ต่ า
กว่า 10 คน รวมจ านวน 20 คน เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ และผลกระทบที่เกิดข้ึน
ในมติิด้านสังคม วัฒนธรรม สุขภาพ และเทคโนโลยี ในมุมมองของผู้สูงอายุในปัจจุบัน 

4.4. จัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ ใน
มุมมองของสถาบันครอบครัว สถานศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาผู้สูงอายุหรือจิตวิทยาพัฒนาการ หน่วยงาน
ก ากับดูแลสื่อออนไลน์ หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรม
การใช้งาน สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม แรงจูงใจ ประสบการณ์การได้รับการหลอกลวงและแอบอ้างทาง
อินเทอร์เน็ต และความต้องการการส่งเสริมด้านต่างๆ  จ านวน ๑ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๕๐ คน 

4.5. ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และด าเนินการส ารวจรูปแบบพฤติกรรมการ
ใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ เพ่ือจัดท า แนวทางและมาตรการ ป้องกันการใช้งานที่ไม่เหมาะสมของผู้สูงอายุ  
โดยด าเนินการส ารวจกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ที่ เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เช่น ครอบครัว โดย
ครอบคลุม ๔ ภูมิภาค (ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ภูมิภาคละ ๕๐๐ คน รวม 
จ านวน ๒,๐๐๐ คน 

4.6. ด าเนินการวิเคราะห์ผลการส ารวจรูปแบบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ โดยศึกษา
เชิงลึกเพ่ิมเติมในกลุ่มที่มีผลการส ารวจอยู่ในกลุ่มเปราะบาง โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ิมเติมเพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุทางจิตวิทยาในแง่มุมต่างๆ เช่น ปัจจัยด้านวุฒิภาวะ การรู้เท่าทัน ภาวะแวดล้อมใน
ครอบครัว เพ่ือน ามาประกอบการจัดท า แนวทางและมาตรการ ป้องกันการใช้งานที่ไม่เหมาะสมของผู้สูงอายุ 

4.7. จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยกับนักวิชาการ เพ่ือสังเคราะห์ผลที่ได้รับจากการศึกษาพฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ ในมิติด้านสังคม วัฒนธรรม สุขอนามัย และเทคโนโลยี อย่างมีส่วนร่วมโดย
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จ านวนรวมไม่ต่ ากว่า ๕๐ คน 

4.8. วิเคราะห์รูปแบบและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ จากผลการด าเนินการใน ข้อ 
๔.๑ - ๔.๖ เพ่ือน าผลการวิจัยมาพัฒนาเป็นกรอบแนวทางการจัดท ามาตรการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือ
การสนับสนุน การพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุในการใช้สื่อและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ อย่างเหมาะสม   

4.9. ออกแบบแนวทางในการเสริมสร้างความพร้อมและภูมิคุ้มกันทางสังคมออนไลน์แก่ผู้สูงอายุ โดย
ครอบคลุมหัวข้อดังนี้  

4.9.1. การรู้เท่าทันการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ   
4.9.2. การรู้เท่าทันโฆษณาบนช่องทางออนไลน์  
4.9.3. การรู้เท่าทันแอพลิเคชั่น  
4.9.4. การรู้เท่าทันข่าวบนช่องทางออนไลน์  
4.9.5. การรู้เท่าทันเพลง ละคร/ภาพยนตร์ละครและภาพยนตร์บนช่องทางออนไลน์ บน

ช่องทางออนไลน์  
4.9.6. การรู้เท่าทันเกมบนช่องทางออนไลน์  
4.9.7. การรู้เท่าทันการเชิญชวนทางโทรศัพท์มือถือ  
4.9.8. การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ 

4.10. จัดการอบรมน าร่องเพ่ือเสริมสร้างความพร้อมและภูมิคุ้มกันทางสังคมออนไลน์แก่ผู้สูงอายุ 
โดยครอบคลุมทุกภูมิภาค จ าแนกตามการแบ่งภูมิภาคแบบสี่ภาค โดยมีขอบเขตของกลุ่มเป้าหมาย และ
รูปแบบการอบรมอย่างน้อยดังนี้ 

4.10.1. ด าเนินการคัดเลือกผู้แทนกลุ่มผู้สูงอายุโดยแบ่งเป็น ผู้ที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง ๕๐ – 
๖๐ ปี และ ๖๑ – ๗๐ ปี ที่มีลักษณะของการเป็นผู้แทนหรือด าเนินกิจกรรมในชุมชน



เป็นประจ าของแต่ละภูมิภาค เช่น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
กลุ่มสตรีประจ าจังหวัด ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้แทนกลุ่ม
ผู้ประกอบการค้าขาย ภูมิภาคละ ๖๐ คน จ านวน ๔ ภูมิภาค (ภาคกลาง, ภาคเหนือ, 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวม จ านวน ๒๔๐ คน และก าหนดเกณฑ์ใน
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยครอบคลุมคุณลักษณะดังนี้ 

1. วัยวุฒิ อายุระหว่าง ๕๐-๗๐ ปี เป็นผู้สมัครที่ระบุปีเกิด ระหว่าง พ.ศ. 
๒๔๘x-๒๕๐x 

2. ระดับการใช้งานเทคโนโลยี ใช้แบบประเมินตนเองที่ใช้ส าหรับการประเมิน
ระดับความสามารถในการใช้ภาษา เช่น แบบประเมินการอ่านออกเขียนได้ 
แบบประเมินตนเองด้านทักษะการใช้งานเทคโนโลยี โดยต้องมีการ
ออกแบบประเมินที่สามารถจ าแนกเป็นกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มที่มีทักษะ
การใช้งานเบื้องต้นได ้

3. วัตถุประสงค์การใช้งานเทคโนโลยี  
4. อุปกรณ์ท่ีใช้งาน  
5. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี  

4.10.2. จัดการอบรมโดยจ าแนกเป็นสองกลุ่มต่อหนึ่งภูมิภาค คือ กลุ่มช่วงอายุระหว่าง ๕๐ – 
๖๐ ปี และ ๖๑ – ๗๐ ปี จ านวนกลุ่มละไม่ต่ ากว่า ๑๒ ชั่วโมง  

4.10.3. ออกแบบการประเมินความพร้อมและภูมิคุ้มกันทางสังคมออนไลน์ก่อนและหลังการ
เข้าร่วมการอบรม 

4.10.4. ออกแบบรูปแบบการอบรม โดยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้วยเทคนิคเชิงปฏิบัติ 
โดยการใช้สื่อสารสนเทศที่มีความเข้าใจง่าย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ เสริมด้วย
กิจกรรมในชีวิตประจ าวันของผู้เข้ารับการอบรม พร้อมทั้งจัดให้มีวิทยากรพ่ีเลี้ยง
ประจ ากลุ่มย่อย เพ่ือส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผลและความเข้าใจ เพ่ือสามารถน าไปใช้
ต่อในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.10.5. ออกแบบการประเมินการอบรมเพ่ือจัดท าการทบทวนและปรับปรุงกรอบในการอบรม
เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการด าเนินการจัดท าสื่อสร้างสรรค์ต่อไป 

4.11. จัดประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ  ครอบคลุมทุกภูมิภาค
ของประเทศ เช่น การแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานโครงการ การจัดกิจกรรมโรดโชว์ การจัดท า
สื่อมัลติมีเดียเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะ 

4.12. มีกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้น ดังนี้ 
4.12.1. กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาเชิงลึก เพ่ือศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้

สื่อและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุในปัจจุบัน ได้แก่ ผู้สูงอายุ 2 กลุ่ม 
ในช่วงอายุระหว่าง ๕๐ – ๖๐ ปี และ ๖๑ – ๗๐ ปี โดยครอบคลุมทั้งเพศชายและ
เพศหญิง ที่มีความสะดวกในการให้สัมภาษณ์เชิงลึก 

4.12.2. กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจรูปแบบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น
การศึกษาเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ ๖0 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
เช่น สมาชิกในครอบครัว โดยครอบคลุม ๔ ภูมิภาค (ภาคกลาง, ภาคเหนือ,  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ภูมิภาคละ ๕๐๐ คน รวม จ านวน ๒,๐๐๐ คน 



4.12.3. กลุ่มที่มีผลการส ารวจอยู่ในกลุ่มเปราะบาง โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ิมเติมเพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุทางจิตวิทยาในแง่มุมต่างๆ เช่น ปัจจัยด้านวุฒิภาวะ การ
รู้เท่าทัน ภาวะแวดล้อมในครอบครัว เพ่ือน ามาประกอบการจัดท า แนวทางและ
มาตรการ ป้องกันการใช้งานที่ไม่เหมาะสมของผู้สูงอายุ  

4.12.4. กลุ่มเป้าหมายในการอบรมน าร่องเพ่ือเสริมสร้างความพร้อมและภูมิคุ้มกันทางสังคม
ออนไลน์แก่ผู้สูงอายุ มีขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายโดยแบ่งเป็น ผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ
ระหว่าง ๕๐ – ๖๐ ปี และ ๖๑ – ๗๐ ปี ที่มีลักษณะของการเป็นผู้แทนหรือด าเนิน
กิจกรรมในชุมชนเป็นประจ าของแต่ละภูมิภาค เช่น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มสตรีประจ าจังหวัด ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการค้าขาย ภูมิภาคละ ๖๐ คน จ านวน ๔ ภูมิภาค (ภาค
กลาง, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวม จ านวน ๒๔๐ คน และ
ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยครอบคลุมคุณลักษณะดังนี้ 
1. วัยวุฒิ อายุระหว่าง ๕๐-๗๐ ปี เป็นผู้สมัครที่ระบุปีเกิด ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘x-

๒๕๐x 
2. ระดับการใช้งานเทคโนโลยี ใช้แบบประเมินตนเองที่ใช้ส าหรับการประเมิน

ระดับความสามารถในการใช้ภาษา เช่น แบบประเมินการอ่านออกเขียนได้ 
แบบประเมินตนเองด้านทักษะการใช้งานเทคโนโลยี โดยต้องมีการออกแบบ
ประเมินที่สามารถจ าแนกเป็นกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มที่มีทักษะการใช้งาน
เบื้องต้นได ้

3. วัตถุประสงค์การใช้งานเทคโนโลยี  
4. อุปกรณ์ท่ีใช้งาน  
5. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี  

 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับทุนโครงการเสริมสร้างความพร้อมและภูมิคุ้มกันทางสังคมออนไลน์แก่ผู้สูงอายุ  ต้องรับผิดชอบ

ด าเนินงานตามขอบเขตของงานที่ก าหนดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและตามพันธะผูกพันตาม
สัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ภายในก าหนดเวลา ๒๗๐ วัน 

 

6. การจัดสรรเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุน 
คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของ กสทช. จัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพ่ือส่งเสริมและ

สนับสนุนงบประมาณโครงการเสริมสร้างความพร้อมและภูมิคุ้มกันทางสังคมออนไลน์แก่ผู้สูงอายุ  ในวงเงิน
ทั้งสิ้นไม่เกิน ๙,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว) 

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
7.1. เพ่ือให้ส านักงาน กสทช. มีแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการสนับสนุน การ

พิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุในการใช้สื่อและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ อย่างเหมาะสม 
7.2. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกับส านักงาน กสทช. ในการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการ

สนับสนุน การพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุในการใช้สื่อและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุไทย  



7.3. ส านักงาน กสทช. ได้ทราบรูปแบบ สาเหตุ พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในมิติด้านสังคม วัฒนธรรม สุขภาพ และเทคโนโลยี 

7.4. ส านักงาน กสทช. ได้รับมาตรการป้องกันการพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุในทางที่
ไม่เหมาะสม และสร้างภูมิคุ้มกันการได้รับการหลอกลวงและแอบอ้างทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุในการพัฒนาทักษะความฉลาดและภูมิคุ้มกัน
ด้านดิจิทัล 

7.5. ส านักงาน กสทช. ได้ผลการทดลองใช้แนวทางในการส่งเสริมทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ  

7.6. ส านักงาน กสทช. ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจของส านักงาน กสทช. ในการส่งเสริมพัฒนาองค์
ความรู้เพ่ือการสนับสนุน การพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุในการใช้สื่อและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ 
อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ปลอดภัย 
 

8. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
8.1. รายงานการเสริมสร้างความพร้อมและภูมิคุ้มกันทางสังคมออนไลน์แก่ผู้สูงอายุ จ านวน ๑ ฉบับ 
8.2. มาตรการป้องกันการพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุในทางที่ไม่เหมาะสม และสร้าง

ภูมิคุ้มกันการได้รับการหลอกลวงและแอบอ้างทางอินเทอร์เน็ต  
8.3. แผนการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุในการพัฒนา

ทักษะความฉลาดและภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัล 
8.4. สามารถด าเนินการเก็บข้อมูลที่การส ารวจรูปแบบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ 

เพ่ือจัดท า แนวทางและมาตรการ ป้องกันการใช้งานที่ ไม่เหมาะสมของผู้สูงอายุ ครอบคลุม ๔ ภูมิภาค (ภาค
กลาง, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) ภูมิภาคละ ๕๐๐ คน รวม จ านวน ๒,๐๐๐ คน 

8.5. มีกลุ่มนักวิชาการในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพ่ือสังเคราะห์ผลที่ได้รับจากการศึกษา
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ ในมิติด้านสังคม วัฒนธรรม สุขอนามัย และเทคโนโลยี จ านวนรวม
ไม่ต่ ากว่า ๕๐ คน 

8.6. สามารถจัดการอบรมน าร่องเพ่ือเสริมสร้างความพร้อมและภูมิคุ้มกันทางสังคมออนไลน์แก่
ผู้สูงอายุ โดยครอบคลุมทุกภูมิภาค จ าแนกตามการแบ่งภูมิภาคแบบสี่ภาค จ านวน ๒๔๐ คน 
 

9. คุณสมบัติผู้ขอรับกำรส่งเสริมสนับสนุน 
 

ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เพ่ือด าเนินโครงการ เสริมสร้างความพร้อมและ
ภูมิคุ้มกันทางสังคมออนไลน์แก่ผู้สูงอายุ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

๙.๑. คุณสมบัติทั่วไป 
๙.๑.๑ เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกระจายเสียง อุตสาหกรรมโทรทัศน์อุตสาหกรรม 

โทรคมนาคม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
๙.๑.๒ เป็นหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ 

(๑)  ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดระเบียบ บริหาร
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

(๒)  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือตามกฎหมายอื่น 
(๓)  หน่วยงานอื่นของรัฐ 



(๔)  หน่วยงานภายในของหน่วยงานรัฐตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 
๙.๑.๓ เป็นสถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

(๑)  ต้องมีการเรียนการสอนในสาขาสื่อสารมวลชน สาขานิเทศศาสตร์ สาขาวารสาร ศาสตร์ 
หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๙.๑.๔  เป็นสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอ่ืนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการ 
ด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจ โดยมี
วัตถุประสงค์ และการด าเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน และต้องเป็น
องค์กรวิชาชีพ ที่เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๙.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
๙.๒.๑   ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม 
ระเบียบของทางราชการ 

๙.๓ กรณีผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติที่ก าหนดดังกล่าวข้างต้น 
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการพิจารณายกเว้น ผ่อนผัน โดยค านึงถึงความรู้ ความ
ช านาญ ประสบการณ์และความพร้อมในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

10. การยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน 
ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน เพ่ือด าเนินโครงการเสริมสร้างความพร้อมและ

ภูมิคุ้มกันทางสังคมออนไลน์แก่ผู้สูงอายุ  ต้องศึกษา ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 
หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื่นใดที่ส านักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกาศก าหนด และยื่น
จัดท 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 โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเ อียดการแจกแจงค่าใช้จ่าย
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย อนึ่ง ข้อเสนอทางด้านเงินทุนจะต้องมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามที่คณะ
กรรมการบริหารกองทุนประกาศก าหนด 

๑๐.๔ ข้อเสนออ่ืนๆ ของผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน (ถ้ามี) 
 



11. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุน 
๑๑.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุน จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ขอรับทุนฯ ตามประกาศคณะ

กรรมการบริหารกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ หมวด ๒ การจ่ายเงินกองทุน 
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 โดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้มีสิทธิรับทุนทราบ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของรัฐเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการ
ฯ เป็นเด็ดขาด ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 

๑๑.๔ คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยเลขานุการกองทุนหรือบุคคลที่เลขานุการกองทุนมอบหมาย 
จะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนเป็นหนังสือให้ทราบโดยตรงต่อไป 

 

12. การท าสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๒.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับเงินทุนโครงการ (ผู้รับทุน) ต้องมีหนังสือแจ้งติดต่อเพ่ือเข้าท า

สัญญาภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และต้องเร่งท าสัญญาโดยเร็ว 
๑๒.๒ กรณีที่ผู้รับทุนประสงค์ขยายระยะเวลาการท าสัญญาให้ผู้รับทุนมีหนังสือแสดงเหตุผลความ

จ าเป็นต่อเลขานุการกองทุน และให้ประธานกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติ แต่ทั้งนี้การขยาย
ระยะเวลาการท าสัญญาดังกล่าวจะต้องไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง กรณีหากไม่สามารถลง
นามในสัญญาภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้รับทุนสละสิทธิ์ และให้ยกเลิกโครงการทั้งนี้หากการขอรับ
ทุนมีเงื่อนไขให้ผู้รับทุนต้องด าเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขออนุญาต อนุมัติในการด าเนิน
โครงการหรือเป็นกรณีเหตุหรือปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุมของผู้รับทุนที่อาจ 

ท าให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาภายใน ๖๐ วันได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหาร
กองทุนที่จะพิจารณาขยายระยะเวลาตามความเหมาะสม 

 

13. การส่งมอบผลงาน 
ผู้รับทุนต้องส่งมอบผลงาน ด าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาและมีหน้าที่จัดท ารายงานความก้าวหน้า

ของการด าเนินโครงการเสริมสร้างความพร้อมและภูมิคุ้มกันทางสังคมออนไลน์แก่ผู้สูงอายุ 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 ๓๐ วัน นับถัดจากได้ท าสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา  



๑๓.๑.๒ รายงานความก้าวหน้าครั้ งที่  ๑ ในลักษณะเอกสารสิ่ งพิมพ์และไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (.doc และ .pdf) จ านวน ๖ ชุด พร้อมน าส่งผลงานดังนี้ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากได้ท า
สัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา 

(๑) ผลการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุในการพัฒนาทักษะความฉลาดและภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัล
ที่เปน็แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตามรายละเอียดขอ้ ๔.๒ และ 4.3 

(๒) ผลการด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรม
การใช้สื่อและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุในปัจจุบัน ตามรายละเอียดข้อ ๔.4 

(๓) ผลการจัดประชุมกลุ่ มย่อยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ ตามรายละเอียดขอ้ ๔.5 

๑๓.๑.๓ รายงานความก้าวหน้าครั้ งที่  ๒ ในลักษณะเอกสารสิ่ งพิมพ์และไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (.doc และ .pdf) จ านวน ๖ ชุด พร้อมการส ารวจรูปแบบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ
ผู้สูงอายุ ตามรายละเอียดข้อ ๔.6 ด าเนินการศึกษาเชิงลึกเพ่ิมเติมในกลุ่มที่มีผลการส ารวจอยู่ ในกลุ่ม
เปราะบาง ตามรายละเอียดข้อ ๔.7 ด าเนินการประชุมกลุ่มย่อยกับนักวิชาการ ตามรายละเอียดข้อ ๔.8 และ
จัดท าแนวทางในการเสริมสร้างความพร้อมและภูมิคุ้มกันทางสังคมออนไลน์แก่ผู้สูงอายุ ตามรายละเอียดข้อ  
๔.9 ภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากได้ท าสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา  

๑๓.๑.๔ รายงานผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพ์และไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (.doc และ .pdf) จ านวน ๖ ชุด พร้อมน าส่งผลงานดังนี้ ภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากได้ท า
สัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา 

(๑) ด าเนินการจัดการอบรมน าร่องเพ่ือเสริมสร้างความพร้อมและภูมิคุ้มกันทาง
สังคมออนไลน์แก่ผู้สูงอายุ โดยครอบคลุมทุกภูมิภาค ตามรายละเอียดข้อ ๔.11 และจัดท ารายงานประเมิน
การอบรมเพ่ือจัดท า การทบทวนและปรับปรุงกรอบในการอบรมเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการด าเนินการจัดท า
สื่อสร้างสรรคต์่อไป ตามรายละเอียดข้อ ๔.11.5 

(๒) ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการตามรายละเอียดข้อ ๔.12 
๑๓.๒ รายงานผลที่ได้รับจากการใช้จ่ายเงินทุนต่อส านักงาน กสทช. ตามแบบและระยะเวลาที่

ส านักงานก าหนด 
 

14. การจ่ายเงินทุน 
ส านักงาน กสทช. จะจ่ายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ให้ผู้รับทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามโครงการเสริมสร้างความพร้อมและ
ภูมิคุ้มกันทางสังคมออนไลน์แก่ผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดการแบ่งจ่ายเงินทุนตามข้อ ๖. ดังนี้ 

๑๔.๑ งวดที่ ๑ ก าหนดจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญา เมื่อผู้รับ
ทุนได้น าส่งงานตามข้อ ๑๓.๑.๑ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญารับทุนวิจัย
และพัฒนาได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว  

๑๔.๒ งวดที่ ๒ ก าหนดจ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญา เมื่อผู้รับ
ทุนได้น าส่งงานตามข้อ ๑๓.๑.๒ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญารับทุนวิจัย
และพัฒนาได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว  



๑๔.๓ งวดที่ ๓ ก าหนดจ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญา เมื่อผู้รับ
ทุนได้น าส่งงานตามข้อ ๑๓.๑.๓ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญารับทุนวิจัย
และพัฒนาได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว  

๑๔.๔ งวดที่ ๔ ก าหนดจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญา เมื่อผู้รับ
ทุนได้น าส่งงานตามข้อ ๑๓.๑.๔ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญารับทุนวิจัย
และพัฒนาได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว 

 

15. การติดตามและประเมินผลงาน 
๑๕.๑ ส านักงาน กสทช. จะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญารับ

ทุนวิจัยและพัฒนา เพ่ือตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงาน และตรวจรับรองรายงานความก้าวหน้า เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินแกผู่้รับทุนต่อไป 

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

 

16. ข้อสงวนสิทธิในผลงาน และหรือเงื่อนไขต่างๆ ในการส่งมอบผลงานตามโครงการ 
๑๖.๑ ทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานให้เป็นของผู้ให้ทุนแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่มีการตกลงกันเป็นอ่ืน 
๑๖.๒ ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม 
ซึ่งผู้รับทุนน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน หากผู้รับทุนท าผิดละเมิดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามอัน

เป็นเหตุให้ผู้ให้ทุนเกิดความเสียหาย ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอันพึงมีต่อผู้ให้ทุนตามความเป็นจริง 
 

 

 

 

 

 


