
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
การคัดเลือกผู!ขอรับการส#งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน2สาธารณะ 
เพ่ือดําเนินโครงการผลิตสารคดีเพ่ือสร�างความเข�าใจและส�งเสริมการอยู�ร�วมกันในพหุสังคม 

 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
  พหุนิยม หรือ Pluralism คือ แนวคิดท่ีกล#าวถึงความหลากหลายของกลุ#มคน สังคม และวัฒนธรรม เช#น 
ความหลากหลายทางสังคมของชนชั้น อาชีพ ความคิด อุดมคติ วิถีชีวิต ให!ความสําคัญแก#ความแตกต#างและ
บทบาทท่ีถูก “ละเลย” และ “ละเมิด” ซ่ึงมีท้ังในระดับปGจเจก และสังคม ทําให!เกิดความคิดและกระบวนการใน
การสร!างความเคารพในสิทธิของกลุ#มต#างๆ เช#น กลุ#มสตรี กลุ#มอนุรักษ2ธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม กลุ#มแนวคิดทาง
การเมือง กลุ#มศาสนากลุ#มชาติพันธุ2 กลุ#มความหลากหลายทางเพศ กลุ#มอาชีพ ฯลฯ ท้ังนี้ ทฤษฎีและกรอบความคิด
พหุนิยม มุ#งไปท่ีการรับรู!และความมีศักด์ิศรีของมนุษย2 (recognition and dignity) และถูกนํามากําหนดเปSนกรอบ
นโยบายแห#งรัฐจากยุคเริ่มต!นห!วงทศวรรษท่ี ๑๙๖๐ – ๑๙๗๐ เปSนต!นมา 
 ในยุคดิจิทัลท่ีมีเครื่องมือการแพร#กระจายข!อมูลข#วสารไปถึงประชาชนอย#างรวดเร็ว สําหรับเรื่องของ      
พหุนิยมในสื่อ ซ่ึงเปSนประเด็นพ้ืนฐานด!านสิทธิการสื่อสารท่ีได!รับความสนใจและการย้ําเน!นในระดับนานาชาติและ
ระดับภูมิภาค มาระยะหนึ่งแล!ว แต#ยังคงเปSนเรื่องท่ีสังคมไทยจะต!องเรียนรู! เข!าใจ เพราะพหุนิยม คือ สภาวะท่ี
ความหลากหลายสามารถดํารงอยู#ร#วมกันอย#างไม#ขัดแย!งกัน และโดยมีเป]าหมายในระดับสังคมร#วมกันอย#าง
กลมกลืน เพราะฉะนั้น เราจึงมักพบเห็นแนวคิดเรื่องนี้ซ!อนทับกับเรื่องของความหลากหลายอยู#เสมอ โดยพหุนิยม/
ความหลากหลายในเนื้อหาของสื่อท่ีนําเสนอสู#ประชาชน อาทิ  
 - ความหลากหลายในวัตถุประสงค2ของรายการ เช#น เพ่ือการศึกษา เพ่ือความบันเทิง เพ่ือรายงานข#าวสาร 
เปSนต!น  
 - ความหลากหลายในประเภทรายการ เช#น รายการบันเทิง รายการข#าวสาร รายการสารคดี รายการข#าว 
รายการเพลง เปSนต!น 
 - ความหลากหลายในประเด็นเนื้อหารายการ เช#น การศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม 
วิทยาศาสตร2 เทคโนโลยี สิ่งแวดล!อม การเกษตร สุขภาพ กีฬา เปSนต!น 
 - ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม เปSนความหลากหลายตามกลุ#มต#างๆ ในสังคม เช#น กลุ#มเด็ก กลุ#มเพศ 
กลุ#มพิการ กลุ#มเชื้อชาติ กลุ#มภาษา กลุ#มศาสนา เปSนต!น  
 - ความหลากหลายในการแสดงความคิดเห็นจากมุมมองของฝcายต#างๆ ท่ีเก่ียวข!องกับประเด็นท่ีนําเสนอ 
เช#น ฝcายท่ีเห็นด!วย ฝcายท่ีไม#เห็นด!วย ฝcายท่ีได!ประโยชน2 ฝcายท่ีเสียประโยชน2 เปSนต!น 

ความสําคัญของการสร!างพหุนิยมในสื่อมีท้ังมิติการสร!างความหลากหลายในอุปทานของสื่อ ซ่ึงสามารถ
ส#งผลให!มีตลาดแห#งข#าวสารและความคิดเห็นท่ีเปdดกว!าง ผู!บริโภคสามารถเข!าถึงสื่อและมีทางเลือกท่ีหลากหลาย 
ตอบสนองต#อความต!องการ ในอีกมิติหนึ่งท่ีมีความสําคัญ คือ การใช!สื่อเพ่ือการสร!างให!สังคมรู!จักและเคารพใน
ความหลากหลาย เพ่ือเปSนส#วนหนึ่งในการแก!ไขปGญหาความขัดแย!งรุนแรงด!านต#างๆ ของสังคม 
 กสทช. เปSนหน#วยงานหลักในการทําหน!าท่ีออกใบอนุญาตการใช!คลื่นความถ่ีและกํากับดูแลการประกอบ
กิจการ จึงเปSนหน#วยงานหนึ่งของประเทศท่ีมีภารกิจในการแก!ไขปGญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนผ#านมิติการทํางานด!าน



 

 

สื่อ ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผ#านมา กสทช. มีการดําเนินงานในหลายรูปแบบ ท้ังในลักษณะของการจัดต้ัง
คณะอนุกรรมการ การต้ังคณะทํางาน การศึกษาวิจัย การพัฒนาองค2ความรู! และการฝfกอบรม โดยหน#วยงานท่ี
เก่ียวข!องได!บูรณาการกิจกรรมและโครงการต#างๆ เข!าด!วยกัน โดยได!ให!ความสําคัญกับในมิติของการกํากับเนื้อหา
รายการซ่ึงมุ#งเน!นการพัฒนาองค2ความรู!เพ่ือใช!สําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร ควบคู#ไปกับการส#งเสริม       
องค2ความรู! และการสร!างแนวทางปฏิบัติให!กับผู!ประกอบกิจการ โดยเฉพาะอย#างยิ่งการเฝ]าระวัง และรู!ทันเนื้อหา  
ท่ีล#อแหลม ท่ีอาจถูกนําไปใช!เปSนส#วนหนึ่งของเครื ่องมือของกลุ #มผลประโยชน2 หรือกลุ #มที ่มีแนวคิดสุดโต#ง         
เพื่อปลุกระดมชักจูงกลุ#มบุคคลที่เปSนเป]าหมาย โดยเฉพาะกลุ#มเยาวชน ให!มีแนวคิดต#อต!าน ขัดแย!ง นําไปสู#การ
สร!างความรุนแรงในสังคม ซ่ึงพบว#าการแก!ไขปGญหา “การละเลย” และ “การละเมิด” บุคคล กลุ#มบุคคล ท่ีมี 
“ความแตกต#าง” โดยไม#ได!เคารพใน “ความหลากหลาย” อาจเปSนส#งผลในระยะยาว ให!เกิดความขัดแย!ง รุนแรงใน
สังคม ซ่ึงลําพังบทบาทด!านการกํากับดูแลสื่อด!วยการเฝ]าระวังและกํากับดูแลเนื้อหาท่ีเปSนการฝcาฝhนกฎหมายและ
จริยธรรมซ่ึงเปSนภารกิจหลักเพียงด!านเดียวยังไม#สามารถสร!างผลลัพธ2ท่ีมีประสิทธิภาพได!อย#างเต็มท่ี จึงจําเปSน
อย#างยิ่งท่ีจะต!องส#งเสริมพลังเชิงบวกของสื่อให!สามารถผลิตเนื้อหาเชิงสร!างสรรค2บนพ้ืนฐานของแนวคิดพหุนิยม 
โดยได!กําหนดให!มีโครงการผลิตสารคดีเพ่ือสร!างความเข!าใจและส#งเสริมการอยู#ร#วมกันในพหุสังคม เพ่ือให!เปSน
เครื่องมือในการสร!างความเข!าใจท่ีถูกต!องท้ังต#อคนในพ้ืนท่ีเองและต#อประชาชนท่ัวไป ในมิติต#างๆ ท่ีหลากหลาย 
เช#น การนําเสนอข!อเท็จจริงเก่ียวกับ คุณภาพชีวิต ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของสังคมพหุวัฒนธรรม     
ท้ังในประเทศและต#างประเทศ นําไปสู#การประยุกต2ใช!องค2ความรู!สู#ชุมชน สังคม และประเทศ ท่ีมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมส#งผลต#อการอยู#ร#วมกันอย#างสันติ อย#างเปSนรูปธรรมต#อไป   
 
๒. ความเช่ือมโยงและสอดคล�องกับแผนแม�บท หรือแผนยุทธศาสตร, กสทช. 
 ๒.๑ พระราชบัญญัติองค2กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๒ (๑) กําหนดวัตถุประสงค2ของกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคม ให!ประชาชนได!รับบริการด!านกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคมอย#างท่ัวถึง  

๒.๒ แผนแม#บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๘) กําหนดให!มี
ยุทธศาสตร2การกํากับดูแลด!านเนื้อหา การคุ!มครองผู!บริโภค และการส#งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยมี
วัตถุประสงค2 ๒. เพ่ือส#งเสริมให!มีเนื้อหาท่ีมีคุณภาพ หลากหลาย และสร!างสรรค2 โดยมีแนวทางการดําเนินการใน
การให!ความรู! สร!างความเข!าใจ และสนับสนุนให!มีการผลิตเนื้อหาท่ีมีคุณภาพ สร!างสรรค2 หลากหลาย และเปSน
ประโยชน2ต#อสาธารณะ 

 
๓. วัตถุประสงค, 
 ๓.๑ เพ่ือส#งเสริมและสนับสนุนให!มีการผลิตรายการโทรทัศน2 ท่ีสร!างความเข!าใจและส#งเสริมการอยู#
ร#วมกันในพหุสังคม 

๓.๒ เพ่ือส#งเสริมให!เกิดการใช!สื่อในเชิงสร!างสรรค2บนพ้ืนฐานของแนวคิดพหุนิยมในมิติต#างๆ นําไปสู#การ
ประยุกต2ใช!องค2ความรู!สู#ชุมชน สังคม และประเทศ ท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมส#งผลต#อการอยู#ร#วมกันอย#าง
สันติ อย#างเปSนรูปธรรมต#อไป 

๓.๓ เพ่ือส#งเสริมและสนับสนุนการอยู#ร#วมกันอย#างสันติสุขของประชาชน ชุมชน และสังคมในพ้ืนท่ีภายใต!
หลักการเอกภาพบนความหลากหลาย แตกต#างแต#ไม#แตกแยก 



๔. ขอบเขตการดําเนินงาน 
 ๔.๑ ขอรับการสนับสนุนต!องนําเสนอแนวความคิด (Concept) แผนการดําเนินงาน รวมถึงช#องทางการ
ออกอากาศรายการ รูปแบบรายการ และตัวอย#างรายการ โดยนําเสนอเนื้อหาเปSน ๒ ส#วนด!วยกัน คือ 

 ๑) เรื่องราวท่ีเก่ียวกับแนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู#ร#วมกันอย#างสันติ การมีส#วนร#วมของคน
และสังคมต#อการพัฒนาชุมชนท่ีมีความหลากหลาย การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ภูมิภาค และประเทศอย#างยั่งยืนบนความ
หลากหลาย การเชื่อมโยงระหว#างคน ชุมชน และสังคมประเทศ ฯลฯ 

 ๒) แนวคิด / แนวทางการอยู#ร#วมกันบนความหลากหลายของต#างประเทศ ท่ีสามารถนํามาเปSน
ข!อมูล ข!อเท็จจริง หรือส#งเสริมการพัฒนาแนวคิดเรื่องพหุนิยมในมิติต#างๆ ของสังคมไทย โดยให!เปSนการถ#ายทํา
และเกิดการเรียนรู!จากประเทศนั้นจริง 

๔.๒ ดําเนินการผลิตสารคดีเพ่ือสร!างความเข!าใจและส#งเสริมการอยู#ร#วมกันในพหุสังคม โดยอยู#ในรูปแบบ
รายการความยาวประมาณ ๒๕ นาที จํานวน ๔๕ ตอน ซ่ึงเปSนรายการท่ีมีเนื้อหาตามข!อ ๔.๑ มีกลุ#มเป]าหมาย คือ 
ประชาชนท่ัวไป ท้ังนี้ รายการท่ีผลิตต!องมีการจัดทําคําบรรยาย (Subtitle) เปSนภาษาอังกฤษ พร!อมด!วยบริการคํา
บรรยายแทนเสียง (Closed Caption) และบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) เพ่ือให!กลุ#มคนพิการ
ทางการได!ยิน และคนพิการทางการเห็นสามารถเข!าถึงหรือรับรู!และใช!ประโยชน2จากรายการได! และเนื้อหารายการ
ท้ังหมดต!องได!รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานการดําเนินโครงการตามสัญญารับทุนวิจัยและ
พัฒนาก#อนดําเนินการเผยแพร# 

ท้ังนี้ จะต!องมีการถอดบทเรียนของต#างประเทศท่ีเก่ียวข!องกับเนื้อหาของรายการตามโครงการ โดยมีการ
เดินทางเพ่ือถ#ายทํา หรือในกรณีจําเปSนท่ีไม#สามารถเดินทางถ#ายทําได!อาจประสานให!เกิดการถ#ายทําโดยทีมงานใน
ต#างประเทศ เพ่ือให!เกิดการเรียนรู!และปรับใช!ให!เกิดประโยชน2ต#อสังคมไทย 

๔.๓ นำเน ื้อหาท่ีดำเน ินการผล ิตแล !วตามข !อ ๔.๒ เผยแพร #ผ #านส ื่อโทรท ัศน 2ท่ีให !บร ิการเป ็นการท่ัวไป  (ท ีว ี
ด ิจ ิตอล) และส ื่ออ ินเทอร 2เน ็ตท่ีเป ็นท่ีรู !จ ักอย #างแพร #หลาย เช #น Line, Youtube และ Facebook ท้ังน ี้ เพ่ือให!
ประชาชนสามารถเข !าถ ึงได !อย #างท่ัวถ ึงและในวงกว!าง ท้ังในประเทศไทยและต#างประเทศโดยช#องทางในการ
เผยแพร #น ั้นอาจเป ็นการจ ัดหาโดยผ ู !ร ับท ุนและ/หร ือเป ็นการได !ร ับความร #วมม ือในการเผยแพร #เน ื้อหา 

๔.๔ สรุปองค2ความรู!เก่ียวกับการสร!างความเข!าใจและส#งเสริมการอยู#ร#วมกันในพหุสังคม จากรายการ โดย
จัดทําและเผยแพร#ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส2 

 
๕. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ระยะเวลาภายใน ๓๖๕ วัน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญา 
  
๖. การจัดสรรเงินทุนส�งเสริมและสนับสนุน 
 คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของ กสทช. จัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพ่ือส#งเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณโครงการผลิตสารคดีเพ่ือสร!างความเข!าใจและส#งเสริมการอยู#ร#วมกันในพหุสังคม จํานวน 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล!านบาทถ!วน)  
 
๗. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ  

๗.๑ เกิดรายการโทรทัศน2 ประเภทสารคดีเพ่ือสร!างความเข!าใจและส#งเสริมการอยู#ร#วมกันในพหุสังคม 



 

 

๗.๒ เกิดความเข!าใจอันดีของคนท่ีเข!าใจและเคารพความหลากหลาย อันจะนําไปสู#ความสมัครสมาน
สามัคคีท่ีขยายวงกว!างในอนาคต และเกิดการอยู#ร#วมกันอย#างสันติสุขระหว#างประชาชน ชุมชน และสังคมเกิดความ
เข็มแข็ง 
 
๘. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๘.๑ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 
  (๑) มีรายการท่ีสร!างความรู! ความเข!าใจ ความตระหนักเก่ียวกับการสร!างความเข!าใจและส#งเสริม
การอยู#ร#วมกันในพหุสังคม อย#างน!อย ๑ รายการ 
  (๒) มีการออกอากาศรายการดังกล#าวทางช#องโทรทัศน2ระบบดิจิทัลอย#างน!อย ๑ สถานี 
  (๓) มีจํานวนการเข!ารับชมทางช#องโทรทัศน2ระบบดิจิทัล มีค#าเฉลี่ยเรทต้ิงของรายการ ไม#น!อยกว#า 
๐.๐๕ ตลอดระยะเวลาการออกอากาศ หรือมีจํานวนการเข!ารับชมสื่อออนไลน2ของรายการท่ีได!รับการส#งเสริมและ
สนับสนุนรวมกันไม#น!อยกว#า ๒ ล!าน View 
  (๔) มีสรุปองค2ความรู!เก่ียวกับการสร!างความเข!าใจและส#งเสริมการอยู#ร#วมกันในพหุสังคมจาก
รายการ จํานวน ๑ เรื่อง 

๘.๒ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ2 
- ร!อยละ ๗๐ ของประชาชนกลุ#มตัวอย#างท่ีได!รับชมรายการมีความรู!เท#าทันสื่อ 

 
๙. ค ุณสมบัติผู�ขอรับการส�งเสร ิมสนับสน ุน 

ผ ู !ม ีส ิทธิขอร ับการส #งเสร ิมสนับสน ุนจากเง ินกองท ุนว ิจ ัยและพ ัฒนาก ิจการกระจายเส ียง ก ิจการโทรท ัศน 2 
และก ิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน 2สาธารณะ เพ ื่อดําเน ินโครงการเสร ิมสร !างความรู !แก #ประชาชนเพ่ือให !มี
ความสามารถในการรู!เท#าท ันส ื่อในกิจการกระจายเส ียงและโทรทัศน 2 จะต !องมีค ุณสมบัต ิ ด ังต #อไปน ี้ 

  ๙.๑ คุณสมบัต ิท่ัวไป ข!อใดข!อหนึ่งดังต#อไปนี้ 
  ๙.๑.๑ เป ็นผ ู !ประกอบการในอ ุตสาหกรรมกระจายเส ียง อ ุตสาหกรรมโทรท ัศน 2 อ ุตสาหกรรม
โทรคมนาคม อ ุตสาหกรรมเทคโนโลย ีสารสนเทศ และอ ุตสาหกรรมต #อเน ื่อง 
  ๙.๑.๒  เปSนหน #วยงานของรัฐ ได !แก # 
   (๑)  ราชการส #วนกลาง ราชการส #วนภ ูม ิภาค ราชการส #วนท !องถ่ินท่ีม ีการจ ัดระเบ ียบ
บริหารราชการตามกฎหมายว #าด !วยระเบียบบริหารราชการแผ #นด ิน 

(๒)  รัฐว ิสาหกิจตามกฎหมายว #าด !วยว ิธ ีการงบประมาณ หร ือตามกฎหมายอ ื่น 
(๓)  หน #วยงานอ ื่นของรัฐ 
(๔)  หน #วยงานภายในของหน #วยงานรัฐตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 

  ๙.๑.๓ เปSนสถานศึกษา ได !แก # สถานศึกษาตามกฎหมายว #าด !วยการศ ึกษาแห#งชาต ิ 
   - ต !องม ีการเร ียนการสอนในสาขาสื่อสารมวลชน สาขาน ิเทศศาสตร2 สาขาวารสาร-
ศาสตร2 หรือสาขาอ ื่นท่ีเก ี่ยวข!อง 
  ๙.๑.๔ เป ็นสมาคม ม ูลน ิธ ิ หร ือน ิต ิบ ุคคลอ่ืนท่ีจ ัดต ั้งข้ึนตามกฎหมายไทยท่ีม ีวัตถ ุประสงค 2ในการ
ดำเน ินก ิจการเพื่อประโยชน 2สาธารณะโดยไม #แสวงหากําไรในทางธ ุรก ิจ โดยม ีว ัตถ ุประสงค2 และการดำเน ินงานท่ี
สอดคล !องก ับวัตถ ุประสงค 2ของกองท ุน และต !องเป ็นองค 2กรวิชาช ีพ ท่ีเก ี่ยวกับกิจการกระจายเส ียงและกิจการ
โทรทัศน 2 



๙.๒ คุณสมบัต ิเฉพาะ 
 ๙.๒.๑ ต!องมีบุคลากรผู!มีความรู! ความชํานาญ และประสบการณ2ในการดําเนินงานท่ีเก่ียวข!องกับ

การผลิตรายการท่ีเก่ียวข!องกับการสร!างความเข!าใจและส#งเสริมการอยู#ร#วมกันในพหุสังคม หรือท่ีเก่ียวข!อง 
 ๙.๒.๒ ต!องเปSนผู!เคยมีผลงานในการออกอากาศช#องรายการโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
 ๙.๒.๓ ต!องไม#เปSนผู!ท่ีถูกระบุชื่อไว!ในบัญชีรายชื่อผู!ท้ิงงานของทางราชการและได!แจ!งเวียนชื่อแล!ว 

หรือไม#เปSนผู!ท่ีได!รับผลของการสั่งให!นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปSนผู!ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
๙.๓ กรณีผู!ขอรับการส#งเสริมสนับสนุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีกําหนดดังกล#าวข!างต!น            

ให! อยู#ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการพิจารณายกเว!น ผ#อนผัน โดยคํานึงถึงความรู! ความ
ชํานาญ ประสบการณ2และความพร!อมในการดําเนินการตามวัตถุประสงค2ของโครงการ 

๙.๓ กรณ ีผ ู !ขอร ับการส #งเสร ิมสน ับสน ุนม ีค ุณสมบ ัต ินอกเหน ือจากค ุณสมบ ัต ิท่ีกำหนดด ังกล #าวข !างต !น 
ให !อย ู #ในด ุลพ ิน ิจของคณะกรรมการบร ิหารกองทุ นฯ ในการพ ิจารณายกเว !น ผ #อนผ ัน โดยคำน ึงถ ึงความรู! ความ
ชำนาญ ประสบการณ2และความพร !อมในการดำเน ินการตามว ัตถุประสงค2ของโครงการ 
 
๑๐. การย่ืนขอรับการส�งเสริมและสนับสนุน 
 ผู!ขอรับการส#งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนวิจัยเพ่ือส#งเสริมและสนับสนุนงบประมาณโครงการผลิตสาร
คดีเพ่ือสร!างความเข!าใจและส#งเสริมการอยู#ร#วมกันในพหุสังคมต!องศึกษาทําความเข!าใจ และปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ หลักเกณฑ2 หรือข!อบังคับอ่ืนใดท่ีสํานักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกาศกําหนด 
และยื่นจัดทําข!อเสนอขอรับการส#งเสริมและสนับสนุน ดังนี้ 
 ๑๐.๑ จัดทําข!อเสนอด!านรายละเอียดการดําเนินโครงการ อย#างน!อยต!องมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑๐.๑.๑ เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข!องกับผู!ยื่นขอรับการส#งเสริมและสนับสนุน 
  ๑๐.๑.๒ ข!อเสนอทางด!านเทคนิค โดยอย#างน!อยต!องมีหัวข!อและรายละเอียดต#อไปนี้ 
   (๑) แผนการดําเนินงาน ต!องมีรายละเอียดเก่ียวกับแนวคิด แนวทางและวิธีการ
ดําเนินงาน และข้ันตอนการทํางานรวมถึงกรอบระยะเวลาดําเนินงานในแต#ละกิจกรรมท่ีสอดคล!องกับวัตถุประสงค2
ของโครงการในแต#ละหัวข!อ เพ่ือให!ได!ผลตามท่ีระบุไว!ในข!อเสนอโครงการ (TOR) 
   (๒) การบริหารโครงการ ต!องมีรายละเอียดเก่ียวกับรูปแบบโครงสร!างการดําเนินงานของ
โครงการพร!อมภาระหน!าท่ี ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน (Man-Month) 
   (๓) บุคลากร ต!องเสนอบุคลากรในตําแหน#งต#างๆ ท่ีร#วมปฏิบัติงาน พร!อมส#งรายละเอียด
คุณวุฒิ ประสบการณ2การทํางาน และผลงาน พร!อมลงลายมือชื่อเจ!าของประวัติและวัน เดือน ป� 
   (๔) ผลงานและประสบการณ2ของหน#วยงานและของคณะผู!ดําเนินโครงการท้ังหมด 
 ๑๐.๒ ขอเสนอทางด!านเงินทุนท่ีขอรับการส#งเสริมและสนับสนุน โดยจัดทําข!อเสนอค#าใช!จ#ายรวมของ
โครงการท่ีสอดคล!องกับข!อเสนอทางด!านเทคนิค อย#างน!อยต!องมีรายละเอียดการแจกแจงค#าใช!จ#ายเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาด!วย อนึ่งข!อเสนอด!านราคาจะต!องมีความสอดคล!องกับหลักเกณฑ2ตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 
 ๑๐.๓ ข!อเสนออ่ืนๆ ตามแนวคิดและวิธีดําเนินงานโครงการของผู!ขอรับการส#งเสริมและสนับสนุนจาก
เงินกองทุน (ถ!ามี) 
 
 



 

 

๑๑. หลักเกณฑ,การพิจารณาคัดเลือกผู�ได�รับทุน 
 ๑๑.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุน จะพิจารณาคัดเลือกข!อเสนอของผู!ขอรับทุนฯ ตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่อง หลักเกณฑ2 วิธีการ และเง่ือนไขการใช!จ#ายเงิน การติดตาม และการประเมินผล
เงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน2สาธารณะ 
หมวด ๒ หลักเกณฑ2 วิธีการ และเง่ือนไขการใช!จ#ายเงินกองทุน ประเภทท่ี ๒ โดยวิเคราะห2ความเหมาะสม คุณภาพ
และประสิทธิภาพของข!อเสนอทางเทคนิค เปรียบเทียบกับความเหมาะสมของข!อเสนอด!านเงินทุนท่ีขอรับการ
ส#งเสริมและสนับสนุน โดนคํานึงถึงความสําเร็จของโครงการ 
 ๑๑.๒ กรณีจําเปSนเพ่ือประโยชน2การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือของ กสทช. จะเชิญ   
ผู!ขอรับการส#งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน มาชี้แจงหรือให!ข!อเท็จจริงเพ่ิมเติมในรายละเอียดข!อเสนอและ
หรือให!ส#งข!อมูล เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาได!ตามความจําเปSน 
 ๑๑.๓ คณะกรรมการบริหารกองทุน สงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในขอบเขตงานส#วนใดส#วนหนึ่ง
หรือท้ังหมด และอาจพิจารณาจัดสรรทุนในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดตามความ
เหมาะสม หรืออาจจัดสรรเงินสนับสนุนให!กับผู!ขอรับการสนับสนุนจํานวนรายเดียวหรือมากกว#าหนึ่งรายก็ได!
รวมท้ังไม#พิจารณา และหรือยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนในโครงการท่ีกําหนด โดยไม#ต!องแจ!งให!ผู!มีสิทธิรับทุน
ทราบ ท้ังนี้เพ่ือประโยชน2ของรัฐเปSนสําคัญ และถือว#าการตัดสินของคณะกรรมการฯ เปSนเด็ดขาด ผู!มีสิทธิขอรับทุน
จะเรียกร!องค#าเสียหายใดๆ มิได! 
 ๑๑.๔ คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยเลขานุการกองทุนหรือบุคคลท่ีเลขานุการกองทุนมอบหมาย 
จะแจ!งผลการพิจารณาคัดเลือกผู!ได!รับการส#งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนเปSนหนังสือให!ทราบโดยตรงต#อไป 
 
๑๒. การทําสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา 
 ๑๒.๑ ผู!ได!รับการคัดเลือกให!เปSนผู!ได!รับเงินทุนโครงการ (ผู!รับทุน) ต!องทําสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนากับ 
สํานักงาน กสทช. (ผู!ให!ทุน) ตามแบบสัญญาท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ี
ได!หนังสือแจ!งผลการพิจารณาคัดเลือก 
 ๑๒.๒ กรณีผู!ได!รับการคัดเลือกมีเหตุจําเปSนไม#สามารถเข!าทําสัญญาได!ภายในเวลาท่ีกําหนดตามข!อ ๑๒.๑ 
ให!ชี้แจงแสดงเหตุผลความจําเปSนในการขอขยายเวลาทําสัญญาเปSนหนังสือ แต#ท้ังนี้ไม#เกินสิบห!าวันนับแต#วันท่ี
ได!รับหนังสือแจ!ง ท้ังนี้ เปSนอํานาจของประธานกรรมการบริหารกองทุนท่ีจะพิจารณาอนุมัติให!ขยายเวลาได! 
 
๑๓. การส�งมอบผลงาน 
 ผู!รับทุนต!องส#งมอบผลงาน ดําเนินงานให!เปSนไปตามสัญญาและมีหน!าท่ีจัดทํารายงานความก!าวหน!าของ
การดําเนินโครงการผลิตสารคดีเพ่ือสร!างความเข!าใจและส#งเสริมการอยู#ร#วมกันในพหุสังคม 
 
๑๔. การจ�ายเงินทุน  

สํานักงาน กสทช. จะจ#ายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน2สาธารณะ ให!ผู!รับทุนส#งเสริมและสนับสนุนโครงการ เม่ือดําเนินการเปSนไปตามสัญญา
ท่ีกําหนด 



ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. จะหักเงินประกันร!อยละ ๕ ของเงินท่ีได!รับการส#งเสริมและสนับสนุน เพ่ือเปSน
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และสํานักงาน กสทช. ขอสงวนสิทธิไม#คืนเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ดังกล#าว หากตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว!ตามสัญญาไม#เปSนไปตามเป]าหมาย 

 
๑๕. การติดตามและประเมินผลงาน 

๑๕.๑ สํานักงาน กสทช. จะแต#งต้ังคณะกรรมการตรวจและกํากับดูแลการดําเนินงานตามสัญญารับทุน
วิจัยและพัฒนา เพ่ือตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงาน และตรวจรับรองรายงานความก!าวหน!า เพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุมัติจ#ายเงินแก#ผู!รับทุนต#อไป 

๑๕.๒ ตลอดระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการผู!รับทุนต!องให!ความร#วมมือและอํานวยความสะดวกแก#
คณะกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะกรรมการตรวจและกํากับดูแลการดําเนินงานตามสัญญารับทุนวิจัยและ
พัฒนา หรือเจ!าหน!าท่ีท่ีได!รับมอบหมาย ในการเข!าตรวจเยี่ยมชมและหรือติดตามความก!าวหน!าของการดําเนินงาน
ตามโครงการ ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. มีอํานาจเรียกให!ผู!รับทุนมาชี้แจงหรือส#งข!อมูลเอกสารใดๆ ประกอบการ
ติดตามและประเมินผลงานได! 

 
๑๖. ข�อสงวนสิทธิในผลงาน และหรือเง่ือนไขต�างๆ ในการส�งมอบผลงานตามโครงการ 

ทรัพย2สินทางปGญญาในผลงานให!เปSนของผู!ให!ทุนแต#เพียงผู!เดียว เว!นแต#มีการตกลงกันเปSนอ่ืน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 


