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

กิจการโทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน2สาธารณะ 
เพ่ือดําเนินโครงการส�งเสริมการรวมกลุ�มของผู�รับใบอนุญาต  

ผู�ผลิตรายการ และผู�ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล  
  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก!ไข 
เพ่ิมเติม มาตรา ๓๙ กําหนดเปBนหลักการให!คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 และกิจการ 
โทรคมนาคมแห#งชาติ (กสทช.) ดําเนินการส#งเสริมการรวมกลุ#มของผู!รับใบอนุญาต ผู!ผลิตรายการ และผู!
ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 เปBนองค2กรในรูปแบบต#าง 
ๆ เพ่ือทําหน!าท่ีจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และควบคุมการประกอบ
อาชีพ หรือวิชาชีพกันเองภายใต!มาตรฐานทางจริยธรรม โดยต!องคํานึงถึงการคุ!มครอง การได!รับรู!ข!อมูล
ข#าวสารสาธารณะของประชาชน และการคุ!มครองผู!บริโภคจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน2 รวมท้ังการคุ!มครองสิทธิและเสรีภาพของผู!ประกอบอาชีพและวิชาชีพขององค2กร โดยให!
จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมข้ึนโดยมีองค2ประกอบและให!คํานึงถึงสัดส#วนท่ีเหมาะสมระหว#าง 
ผู!ประกอบอาชีพและวิชาชีพ นักวิชาการ และผู!ทรงคุณวุฒิภายนอก  
  การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 แม!จะมีหน#วยงานกํากับดูแลหรือมีข!อห!าม
กําหนดไว!อย#างชัดเจนแล!ว สื่อมวลชนยังต!องคํานึงถึงหลักว#าด!วยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพสื่อสารมวลชน แต#ในปJจจุบันกลับพบว#า สื่อมวลชนหรือผู!ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน2ยังกระทําการท่ีเปBนการเอาเปรียบผู!บริโภคในรูปแบบต#าง ๆ อาทิ การโฆษณาสินค!าหรือบริการท่ี
หลอกลวง เกินจริง การโฆษณาแฝงในรูปแบบต#าง ๆ โดยเฉพาะบทความเชิงโฆษณาท่ีครอบงําความคิดของ
ประชาชน การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการนําเสนอข#าวอาชญากรรม การละเมิดสิทธิสตรี เด็ก และ
เยาวชนจากการนําเสนอเนื้อหาละคร ข#าวสารด!วยความรุนแรง ใช!ภาษาท่ีไม#เหมาะสม หยาบคาย หรือ
ลามกอนาจาร นอกจากนี้ในยุคปJจจุบัน ที่ประชาชน ผู!บริโภคสื่อนิยมใช!สื่อออนไลน2มากข้ึน โดยที่ไม#อาจ
แยกแยะได!ว#า ใครเปBนผู!ผลิตสื่อ และใครเปBนผู!บริโภคสื่อได!อย#างชัดเจนอีกต#อไป ประกอบกับในประเทศ
ไทยมีการรวมตัวจัดตั้งกลุ#มองค2กรวิชาชีพของผู!ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน2จํานวนมากมาย
หลากหลายองค2กร แต#ละกลุ#มจัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค2ที่แตกต#างกันไปและไม#ได!มุ#งเน!นการกํากับดูแลกันเอง
อย#างแท!จริง จึงทําให!กลไกการกํากับดูแลกันเองในประเทศไทยไม#ประสบผลสําเร็จเท#าท่ีควร ถึงแม!ว#าใน
ปJจจุบันจะมีการผลักดัน ร#างพระราชบัญญัติส#งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... 
ซ่ึงได!พัฒนาแนวคิดให!ไม#มีการจํากัดสิทธิเสรีภาพการนําเสนอของสื่อมวลชน แต#ยังคงไว!ซ่ึงหลักการกํากับ
ดูแลกันเองของสื่อมวลชนตามเดิม ซ่ึงขณะน้ีอยู#ระหว#างการพิจารณาตามกระบวนการทางนิติบัญญัติ จึงยัง
ไม#เกิดผลในทางปฏิบัติ   
  สํานักงาน กสทช. ได!จัดทําโครงการพัฒนาและส#งเสริมแนวทางการกํากับกันเองขององค2กร
วิชาชีพด!านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน2 ในปR พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยศึกษาการกํากับดูแลกันเองขององค2กร
วิชาชีพในประเทศไทย และแนวทางการกํากับดูแลร#วม เพื่อรวบรวมสภาพปJญหาการกํากับดูแลกันเองและ
การกํากับดูแลร#วมกันด!านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2ที่เกิดข้ึนในประเทศไทยและเสนอแนะ
แนวทางแก!ไขปJญหาอย#างเหมาะสม และสอดคล!องกับนโยบายการปฏิรูปสื่อและแนวทางการกํากับดูแล
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ตามรัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทยหรือกฎหมายที่เก่ียวข!อง และจัดทํา (ร#าง) มาตรฐานองค2กรกํากับ
ดูแลกันเองด!านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2สําหรับประเทศไทย และแนวทางการกํากับดูแล
ร#วมกันด!านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2สําหรับประเทศไทย 
  เพื่อให!เปBนไปตามเจตนารมณ2ของกฎหมายและเตรียมความพร!อมในกระบวนการด!านการ
ส#งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพส่ือมวลชน โดยเฉพาะที่เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน2 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคมแห#งชาติ 
(สํานักงาน กสทช.) จึงได!จัดทํา “โครงการส#งเสริมการรวมกลุ#มของผู!รับใบอนุญาต ผู!ผลิตรายการ และผู!
ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน” ข้ึน เพ่ือพัฒนาบุคลากรด!านกิจกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2ให!มีองค2
ความรู!ที่เก่ียวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน2ตามมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพสื่อมวลชน ท้ังนี้ เพื่อให!การดําเนินการโครงการดังกล#าวเปBนไปด!วยเรียบร!อย และเกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน จึงเห็นควรจัดจ!างบุคคลภายนอกเพ่ือมาดําเนินการโครงการดังกล#าว     
  สํานักงาน กสทช. โดยสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา จะดําเนินการคัดเลือกผู!ขอรับการ
ส#งเสริมสนับสนุนเงินกองทุน ประเภทที่ ๒ เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค2ของ กองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน2สาธารณะ ดังกล#าวข!างต!น
ต#อไป 

๒. ความเช่ือมโยงและสอดคล�องกับแผนแม�บท หรือแผนยุทธศาสตร- กสทช. 

โครงการน้ีมีความเชื่อมโยงและสอดคล!องกับแผนแม#บท ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๘) ท่ี
กําหนดให!มียุทธศาสตร2ด!านการกํากับดูแลด!านเน้ือหา การคุ!มครองผู!บริโภค และการส#งเสริมสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน เพ่ือกํากับดูแลด!านเน้ือหาให!สอดคล!องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี มุ#งเน!น
ไปสู#การพัฒนาและสร!างกลไกในการกํากับดูแลด!านเนื้อหาให!มีประสิทธิภาพ รวมถึงส#งเสริมให!ผู!ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนสามารถทําหน!าที่ตามจริยธรรมแห#งวิชาชีพของตนได!อย#างเต็มท่ี และพระราชบัญญัติ
องค2กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน2 และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๒ (๓) กําหนดวัตถุประสงค2ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคม ในการส#งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด!านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓. วัตถุประสงค- 
๓.๑ เพื่อส#งเสริมให!ผู!รับใบอนุญาต ผู!ผลิตรายการ และผู!ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เก่ียวกับ

กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน2 มีความรู!ความเข!าใจถึงกลไกการกํากับดูแลด!านจริยธรรม
สื่อมวลชนและตระหนักถึงประโยชน2ในการรวมกลุ#มเปBนองค2กรในรูปแบบต#าง ๆ เพื่อทําหน!าท่ีจัดทํา
มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
กันเองภายใต! มาตรฐานทางจริยธรรม 

๓.๒ เพื่อพัฒนาบุคลากรด!านกิจกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2ให!มีองค2ความรู!ท่ีเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน2ตามมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพส่ือมวลชน 
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๓.๓ เพื่อเตรียมความพร!อมผู!ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน2ต#อการปฏิรูปประเทศด!านสื่อสารมวลชน และกฎหมายที่เก่ียวกับการส#งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน    

๔. ขอบเขตการดําเนินงาน 

  ผู!ขอรับการส#งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน2สาธารณะ ที่ได!รับการคัดเลือก (ผู!รับทุน) จะต!องนําเงินทุน
ที่ได!รับการส#งเสริมและสนับสนุน ไปดําเนินการโครงการส#งเสริมการรวมกลุ#มของผู!รับใบอนุญาต ผู!ผลิต
รายการ และผู!ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน โดยมีภาระหน!าที่รับผิดชอบตามขอบเขตการดําเนินงาน ดังน้ี
  ๔.๑ ศึกษาวิเคราะห2หลักการและแนวคิดการส#งเสริมการรวมกลุ#มของผู!รับใบอนุญาต ผู!ผลิต
รายการ และผู!ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 เปBน
องค2กรในรูปแบบต#าง ๆ เพื่อทําหน!าที่จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและ
ควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต!มาตรฐานทางจริยธรรม (มาตรา ๓๙ พ.ร.บ. การ
ประกอบกิจการฯ) ร#างพระราชบัญญัติส#งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ .ศ. .... และ
ศึกษาข!อมูลจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ2 โครงการพัฒนาและส#งเสริมแนวทางการกํากับกันเองขององค2กร
วิชาชีพด!านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน2 เพ่ือจัดทํากลยุทธ2และแผนดําเนินการ ซ่ึงต!องสอดคล!องตาม
แผนแม#บทและนโยบายของ กสทช. อย#างเหมาะสม เพื่อกระตุ!นการรับรู! สร!างความเข!าใจ ให!เกิดองค2
ความรู!และทัศนคติเชิงบวก รวมถึงแสดงให!เห็นถึงความสําคัญของการรวมกลุ#มฯ และ/หรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ี
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค2ที่กําหนดไว! ซ่ึงอย#างน!อยต!องประกอบด!วยหัวข!อดังต#อไปนี ้

    ๔.๑.๑ กลยุทธ2การเตรียมความพร!อมการดําเนินการตามมาตรา ๓๙ แห#งพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ และร#างพระราชบัญญัติส#งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน พ.ศ. .... 
    ๔.๑.๒ แนวคิด รูปแบบ แผนการดําเนินงานในภาพรวม 
    ๔.๑.๓ แนวทางการติดตามประเมินผลและข!อเสนอแนะ 

  ๔.๒ ส#งเสริมให!เกิดการเตรียมความพร!อมในการดําเนินการตามมาตรา ๓๙ แห#งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ และร#างพระราชบัญญัติส#งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน พ.ศ. .... เพื่อคุ!มครองเสรีภาพในการนําเสนอข#าวสาร หรือการแสดงความคิดเห็นของผู!ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชน และการกํากับดูแลผู!ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน องค2กรสื่อมวลชน องค2กรวิชาชีพ และ
องค2กรวิชาชีพสื่อมวลชน ในการปฏิบัติตามจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ตลอดจนส#งเสริมและ
พัฒนาจริยธรรมสื่อมวลชน และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

    ๔.๒.๑ รวบรวมรายชื่อและข!อมูลที่เก่ียวข!องขององค2กรวิชาชีพ เพ่ือจัดทําฐานข!อมูลองค2กร
วิชาชีพเปBนระบบอิเล็กทรอนิกส2 และดําเนินการอ่ืนที่เก่ียวข!องเพื่อสนับสนุนการใช!งานระบบฐานข!อมูล
ดังกล#าวให!เกิดประสิทธิภาพสูงสุด         



๔ 

 

    ๔.๒.๒ จัดให!มีการประชุม/เสวนา/กิจกรรม ร#วมกับผู!แทนองค2กรวิชาชีพตามข!อ ๔.๒.๑ เพื่อ
สร!างองค2ความรู!ที่เก่ียวข!องกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน2ให!เปBนไปตามมาตรฐาน
จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน ระดมความคิดเห็นในการรวมกลุ#มและการกํากับดูแลกันเองขององค2กร
สื่อมวลชน องค2กรวิชาชีพ และองค2กรวิชาชีพสื่อมวลชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู!เก่ียวกับกลไกการกํากับ
ดูแลด!านจริยธรรมสื่อมวลชนภายในองค2กร จํานวน ๕ คร้ัง (ส#วนกลาง ๑ คร้ัง และภูมิภาค ๔ คร้ัง) คร้ังละ 
๕๐ คน จํานวนไม#น!อยกว#า ๑ วัน  โดยต!องรับผิดชอบการจัดการและค#าใช!จ#ายท่ีเกิดข้ึนทุกรายการ  

  ๔.๓ ติดตามดูแลการทําหน!าที่ของผู!ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน องค2กรสื่อมวลชน องค2กรวิชาชีพ 
และองค2กรวิชาชีพสื่อมวลชนให!เปBนไปตามจริยธรรมจรรยาบรรณสื่อมวลชน  (มาตรา ๗ (๓ ))  โดยจัดให!มี
ผู!ดําเนินการ ไม#น!อยกว#า ๓๐ คน (ส#วนกลาง ๑๐ คน และภูมิภาคละ ๕ คน) โดยแต#ละคนมีการดําเนินการ
ไม#น!อยกว#า ๓๐ วัน โดยมุ#งเน!นประเด็นการทํางานที่เก่ียวข!องกับการนําเสนอรายการผ#านช#องทางท่ี
หลากหลาย เช#น จริยธรรมในรายการเล#าข#าว การนําเสนอข#าวซุบซิบดาราท่ีอาจเปBนการละเมิดความเปBน
ส#วนตัว การจัดรายการท่ีส#งผลกระทบต#อศีลธรรมอันดี การนําเสนอท่ีสร!างความเกลียดชังหรือทําให!บุคคล
อ่ืนเส่ือมเสียชื่อเสียง ฯลฯ พร!อมท้ังจัดทํารายงานสรุปผล ท้ังนี้ ตามที่ได!มีการศึกษา และกําหนดประเด็นไว!
แล!วตามข!อ ๔.๑ โดยเสนอให! สํานักงาน กสทช. เห็นชอบก#อนการดําเนินการ 

  ๔.๔ วิเคราะห2และถอดบทเรียนจากการส#งเสริมให!เกิดการเตรียมความพร!อมการดําเนินการตาม
ข!อ ๔.๒ และ ๔.๓ เพ่ือเปBนการสนับสนุนองค2กรวิชาชีพสื่อมวลชนในการเสริมสร!างจริยธรรมสื่อมวลชนและ
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน (มาตรา ๗ (๕ ))   

๔.๕ ออกแบบและดําเนินการประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินโครงการโดยสอดคล!องตาม
ตัวชี้วัดด!านความพึงพอใจของผู!เข!าร#วมโครงการ และความรู!ความเข!าใจของผู!เข!าร#วมโครงการต#อการ
รวมกลุ#มฯ และการนําความรู!ไปใช!ประโยชน2ในการทํางาน เปBนอย#างน!อย รวมทั้ง การประเมินผลด!านอ่ืนๆ 
ที่เปBนประโยชน2ต#อโครงการ 

๔.๖ เผยแพร#ผลการวิเคราะห2และถอดบทเรียนตามข!อ ๔.๔ และผลการประเมินความสําเร็จตาม
ข!อ ๔.๕ ดังต#อไปนี้ 
    ๔.๖.๑ จัดงานเสวนาผ#านสื่อออนไลน2 ให!แก#สมาชิกองค2กรวิชาชีพสื่อมวลชน จํานวน ๑ 
คร้ัง โดยจัดให!มีวิทยากรและผู!ร#วมดําเนินการอภิปรายไม#น!อยกว#า ๔ คน พร!อมจัดทําเอกสารประกอบการ
เสวนาในรูปแบบไฟล2อิเล็กทรอนิกส2 เปBนอย#างน!อย 
     ๔.๖.๒ จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส2เก่ียวกับจริยธรรมส่ือมวลชนและมาตรฐานวิชาชีพ 
สื่อมวลชน และบทสรุปการถอดบทเรียน จํานวนอย#างน!อย ๕๐ หน!า โดยออกแบบให!มีเนื้อหาที่อ#านเข!าใจ
ได!ง#าย มีรูปแบบที่สวยงาม น#าสนใจ มีภาพและกราฟ_กประกอบ และจัดส#งเปBนไฟล2สําหรับเผยแพร#ทางสื่อ
ออนไลน2 และไฟล2สําหรับการจัดพิมพ2  

  ๔.๗ จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามขอบเขตของงาน (Final   Report)   ซ่ึงเปBน
รายงานการศึกษาและการจัดงานตามขอบเขตของงานที่กําหนดท้ังหมด โดยจัดส#งในรูปแบบเอกสารและ
ไฟล2อิเล็กทรอนิกส2 ในวัสดุบันทึก 



๕ 

 

๕. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ผู!รับทุนโครงการส#งเสริมการรวมกลุ#มของผู!รับใบอนุญาต ผู!ผลิตรายการ และผู!ประกอบวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนต!องรับผิดชอบดําเนินงานตามขอบเขตของงานที่กําหนดให!สําเร็จตามวัตถุประสงค2ของ
โครงการและตามพันธะผูกพันตามสัญญารับทุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน2สาธารณะ ภายในกําหนดเวลา ๓๖๕ วัน 

๖. การจัดสรรเงินทุนส�งเสริมและสนับสนุน 

  คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของ กสทช. จัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพื่อส#งเสริม
และสนับสนุนงบประมาณโครงการส#งเสริมจริยธรรมของผู!รับใบอนุญาต ผู!ผลิตรายการ และผู!ประกอบ
วิชาชีพสื่อสารมวลชน ในวงเงินท้ังสิ้นไม#เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห!าล!านบาทถ!วน) (รวมภาษีมูลค#าเพิ่ม
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค#าใช!จ#ายทั้งปวงแล!ว)  

๗. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 

7.๑ ผู!รับใบอนุญาต ผู!ผลิตรายการ และผู!ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เก่ียวกับกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน2 มีความรู!ความเข!าใจถึงกลไกการกํากับดูแลด!านจริยธรรมสื่อมวลชนและ
ตระหนักถึงประโยชน2ในการรวมกลุ#มเปBนองค2กรในรูปแบบต#าง ๆ เพ่ือทําหน!าที่จัดทํามาตรฐานทาง
จริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต!
มาตรฐานทางจริยธรรม 

7.๒ บุคลากรด!านกิจกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2มีองค2ความรู!ที่เก่ียวกับการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน2ตามมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนท่ีสามารถ
นําไปใช!ปฏิบัติงานได!จริง 

7.๓ ผู!ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2มีความเข!าใจและมี
ความพร!อมในการปฏิบัติงานภายใต!กฎหมายที่เก่ียวกับการส#งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน 

7.๔ สํานักงาน กสทช. มีข!อเสนอแนะและองค2ความรู!ที่ได!จากผู!ปฏิบัติงานจริง เพ่ือการเผยแพร#
ให!เกิดประโยชน2ต#อสาธารณะ และปรับปรุงแผนงานตามภารกิจของสํานักงานต#อไป 

๘. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
๘.๑  ด!านความพึงพอใจของผู!เข!าร#วมโครงการ คิดเปBนร!อยละ ๘๕  
๘.๒  ด!านความรู!ความเข!าใจของผู!เข!าร#วมโครงการ 
 ๘.๒.๑ ความรู!ความเข!าใจต#อการรวมกลุ#มฯ ที่เพิ่มข้ึนหลังเข!าร#วมโครงการ คิดเปBนร!อยละ ๗๐ 
 ๘.๒.๒ การนําความรู!ไปใช!ประโยชน2ในการทํางาน คิดเปBนร!อยละ ๘๐ 

๙. คุณสมบัติผู�ขอรับการส�งเสริมสนับสนุน 

  ผู!มีสิทธิขอรับการส#งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน2และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน2สาธารณะ เพื่อดําเนินการโครงการส#งเสริมการรวมกลุ#มของ
ผู!รับใบอนุญาต ผู!ผลิตรายการ และผู!ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน จะต!องมีคุณสมบัติ ดังต#อไปน้ี  



๖ 

 

๙.๑ คุณสมบัติท่ัวไป (เปBนไปตามข!อ ๗ – ข!อ ๘ ของประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน เร่ือง 
หลักเกณฑ2 วิธีการ และเง่ือนไขการใช!จ#ายเงิน กองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

9.1.๑  หน#วยงานของรัฐ 

9.1.๒  สถานศึกษา 

9.1.๓  วิสาหกิจเร่ิมต!น และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย#อม 

9.1.๔  สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอ่ืนที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ท่ีมีวัตถุประสงค2ในการ
ดําเนินกิจการเพ่ือประโยชน2สาธารณะโดยไม#แสวงหากําไรในทางธุรกิจ ทั้งนี้ ต!องมีวัตถุประสงค2และการ
ดําเนินงานที่สอดคล!องกับวัตถุประสงค2ของกองทุน 

๙.๒ คุณสมบัติเฉพาะ  
9.2.๑  มีประสบการณ2ทํางานกับองค2กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน  
9.2.๒  ต!องมีบุคลากรผู!มีความรู! ความชํานาญ และประสบการณ2ในการดําเนินงานท่ี

เก่ียวข!องไม#น!อยกว#า ๒ ปR 
9.2.๓  ต!องไม#เปBนผู!ที่ถูกระบุชื่อไว!ในบัญชีรายชื่อผู!ทิ้งงานของทางราชการและได!แจ!งเวียน

ชื่อแล!ว หรือไม#เปBนผู!ท่ีได!รับผลของการสั่งให!นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปBนผู!ท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

  ๙.๓ กรณีผู!ขอรับการส#งเสริมสนับสนุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีกําหนดดังกล#าว
ข!างต!น ให!อยู#ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการพิจารณายกเว!น ผ#อนผัน โดยคํานึงถึง
ความรู! ความชํานาญ ประสบการณ2และความพร!อมในการดําเนินการตามวัตถุประสงค2ของโครงการ 

๑๐. การย่ืนขอรับการส�งเสริมและสนับสนุน 

  ผู!ขอรับการส#งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนวิจัยเพื่อส#งเสริมและสนับสนุนงบประมาณโครงการ
ส#งเสริมการรวมกลุ#มของผู!รับใบอนุญาต ผู!ผลิตรายการ และผู!ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนต!องศึกษา ทํา
ความเข!าใจ และปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ2 หรือข!อบังคับอ่ืนใดที่สํานักงาน กสทช. หรือ
คณะกรรมการบริหารกองทุน ประกาศกําหนด และยื่นจัดทําข!อเสนอขอรับการส#งเสริมและสนับสนุน ดังน้ี 

  ๑๐.๑ จัดทําข!อเสนอด!านรายละเอียดการดําเนินโครงการ อย#างน!อยต!องมีรายละเอียด ดังน้ี  

    ๑๐.๑.๑  เอกสารหลักฐานเก่ียวกับคุณสมบัติของผู!ยื่นขอรับการส#งเสริมและสนับสนุน 

    ๑๐.๑.๒ ข!อเสนอทางด!านเทคนิค โดยอย#างน!อยต!องมีหัวข!อและรายละเอียดต#อไปน้ี 
(๑) แผนการดําเนินงาน ต!องมีรายละเอียดเก่ียวกับแนวคิด แนวทางและวิธีการ

ดําเนินงาน  (Methodology) และข้ันตอนการทํางานรวมถึงกรอบระยะเวลา
ดําเนินงานในแต#ละกิจกรรมท่ีสอดคล!องกับวัตถุประสงค2ของโครงการในแต#
ละข!อ เพื่อให!ได!ผลตามท่ีระบุไว!ในข!อเสนอโครงการ (TOR)  
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(๒)  การบริหารโครงการ ต!องมีรายละเอียดเก่ียวกับรูปแบบโครงสร!างการ
ดําเนินงานของโครงการพร!อมภาระหน!าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน 
(Man-Month) 

(๓)  บุคลากร ต!องเสนอบุคลากรในตําแหน#งต#าง ๆ ที่ร#วมปฏิบัติงาน พร!อมส#ง
รายละเอียดคุณวุฒิ ประสบการณ2การทํางาน และผลงาน พร!อมลงลายมือ
ชื่อเจ!าของประวัติ และวัน เดือน ปR  

(๔)  ผลงานและประสบการณ2ของหน#วยงานและของคณะผู!ดําเนินโครงการ
ท้ังหมด 

  ๑๐.๒ ข!อเสนอทางด!านเงินทุนท่ีขอรับการส#งเสริมและสนับสนุน โดยให!จัดทําข!อเสนอค#าใช!จ#าย
รวมของโครงการท่ีสอดคล!องกับข!อเสนอทางด!านเทคนิค อย#างน!อยต!องมีรายละเอียดการแจกแจงค#าใช!จ#าย 
เพ่ือประกอบการพิจารณาด!วย อนึ่ง ข!อเสนอด!านราคาจะต!องมีความสอดคล!องกับหลักเกณฑ2ตามท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

  ๑๐.๓ ข!อเสนออ่ืน ๆ ตามแนวคิดและวิธีดําเนินงานโครงการของผู!ขอรับการส#งเสริมและ
สนับสนุนจากเงินกองทุน (ถ!ามี) 

๑๑. หลักเกณฑ-การพิจารณาคัดเลือกผู�ได�รับทุน 

  ๑๑.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุน จะพิจารณาคัดเลือกข!อเสนอของผู!ขอรับทุนฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารกองทุน เร่ือง หลักเกณฑ2 วิธีการ และเง่ือนไขการใช!จ#ายเงิน กองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน2สาธารณะ หมวด ๒ การจ#าย
เงินกองทุน ประเภทที่ ๒ โดยวิเคราะห2ความเหมาะสม คุณภาพและประสิทธิภาพของข!อเสนอทางเทคนิค 
เปรียบเทียบกับความเหมาะสมของข!อเสนอด!านเงินทุนท่ีขอรับการส#งเสริมและสนับสนุน โดยคํานึงถึง
ความสําเร็จของโครงการ 

  ๑๑.๒ กรณีจําเปBนเพ่ือประโยชน2การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือของ กสทช. 
จะเชิญผู!ขอรับการส#งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน มาชี้แจงหรือให!ข!อเท็จจริงเพิ่มเติมในรายละเอียด
ข!อเสนอ และหรือให!ส#งข!อมูล เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาได!ตามความจําเปBน 

  ๑๑.๓  คณะกรรมการบริหารกองทุน สงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในขอบเขตงานส#วนใด
ส#วนหน่ึงหรือทั้งหมด และอาจพิจารณาจัดสรรทุนในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
ตามความเหมาะสม หรืออาจจัดสรรเงินสนับสนุนให!กับผู!ขอรับการสนับสนุนจํานวนรายเดียวหรือมากกว#า
หนึ่งรายก็ได! รวมท้ังไม#พิจารณา และหรือยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนในโครงการท่ีกําหนด โดยไม#ต!องแจ!ง
ให!ผู!มีสิทธิรับทุนทราบ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน2ของรัฐเปBนสําคัญ และให!ถือว#าการตัดสินของคณะกรรมการฯ 
เปBนเด็ดขาด ผู!มีสิทธิขอรับทุนจะเรียกร!องค#าเสียหายใด ๆ มิได! 
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  ๑๑.๔ คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยเลขานุการกองทุนหรือบุคคลที่เลขานุการกองทุน
มอบหมาย จะแจ!งผลการพิจารณาคัดเลือกผู!ได!รับการส#งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนเปBนหนังสือให!ทราบ
โดยตรงต#อไป 
 

๑๒. การทําสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา  

   ๑๒.๑ ผู!ได!รับการคัดเลือกให!เปBนผู!ได!รับเงินทุนโครงการ (ผู!รับทุน) ต!องทําสัญญารับทุนวิจัยและ
พัฒนากับสํานักงาน กสทช. (ผู!ให!ทุน) ตามแบบสัญญาท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด ภายใน ๑๕ 
วัน นับถัดจากวันที่ได!หนังสือแจ!งผลการพิจารณาคัดเลือก 

   ๑๒.๒ กรณีผู!ได!รับการคัดเลือกมีเหตุจําเปBนไม#สามารถเข!าทําสัญญาได!ภายในเวลาท่ีกําหนดตาม
ข!อ ๑๒.๑ ให!ชี้แจงแสดงเหตุผลความจําเปBนในการขอขยายเวลาทําสัญญาเปBนหนังสือ แต#ทั้งน้ีไม#เกินสิบห!า
วันนับแต#วันที่ได!รับหนังสือแจ!ง ทั้งนี้ เปBนอํานาจของประธานกรรมการบริหารกองทุนที่จะพิจารณาอนุมัติ
ให!ขยายเวลาได!  

๑๓. การส�งมอบผลงาน 

   ผู! รับทุนต!องส#งมอบผลงาน ดําเนินงานให! เปBนไปตามสัญญาและมีหน!าท่ี จัดทํารายงาน
ความก!าวหน!าของการดําเนินโครงการจัดทําแผนแม#บทการส#งเสริมและพัฒนาบุคลากรด!านกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน2 กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปR  โดยมุ#งผลสัมฤทธ์ิของงาน
โครงการฯ ดังต#อไปนี้ 

๑๓.๑ รายงานความก!าวหน!าของโครงการ  
๑๓.๑.๑ รายงานฉบับท่ี ๑ ประกอบด!วย ผลการศึกษาหลักการและแนวคิดการส#งเสริม

การรวมกลุ#มของผู!รับใบอนุญาต ผู!ผลิตรายการ และผู!ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เก่ียวกับกิจการ
กระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน2 พร!อมจัดทํากลยุทธ2และแผนดําเนินการ ตามข!อ ๔.๑ ภายใน ๖๐ วัน 
นับถัดจากได!ทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา ในลักษณะเอกสารส่ิงพิมพ2และแฟpมข!อมูลอิเล็กทรอนิกส2 
(.doc และ .pdf) จํานวน ๖ ชุด 

๑๓.๑.๒ รายงานฉบับท่ี ๒ ประกอบด!วย ข!อมูลรายชื่อองค2กรวิชาชีพและข!อมูลท่ีเก่ียวข!อง 
โดยจัดทําเปBนระบบอิเล็กทรอนิกส2 บริหารจัดการฐานข!อมูล และดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวข!อง ตามข!อ ๔.๒.๑ 
ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากได!ทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพ2และ
แฟpมข!อมูลอิเล็กทรอนิกส2 (.doc และ .pdf) จํานวน ๖ ชุด 
  ๑๓.๑.๓ รายงานฉบับท่ี ๓ ประกอบด!วย รายงานผลการจัดประชุม/เสวนา/กิจกรรม 
ร#วมกับผู!แทนองค2กรวิชาชีพตามข!อ ๔.๒.๑ เพ่ือระดมความคิดเห็นจากการรวมกลุ#มและกํากับดูแลกันเอง
ขององค2กรสื่อมวลชน องค2กรวิชาชีพ และองค2กรวิชาชีพสื่อมวลชน รวมท้ังแลกเปลี่ยนเรียนรู!เก่ียวกับกลไก
การกํากับดูแลจริยธรรมสื่อมวลชนภายในองค2กร จํานวน ๕ คร้ัง ตามข!อ ๔.๒.๒ ภายใน ๒๔๐ วัน นับถัด
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จากได!ทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพ2และแฟpมข!อมูลอิเล็กทรอนิกส2 (.doc 
และ .pdf) จํานวน ๖ ชุด 

 ๑๓.๑.๔ รายงานฉบับที่ ๔ รายงานฉบับสมบูรณ2 (Final Report) ประกอบด!วยรายงาน
สรุปผลการดําเนินการ ตามข!อ ๔.๑ – ๔.๕ พร!อมหลักฐานดําเนินการทั้งหมด ภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจาก
ได!ทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพ2และแฟpมข!อมูลอิเล็กทรอนิกส2 (.doc และ 
.pdf) จํานวน ๖ ชุด 

๑๓.๒ รายงานผลท่ีได!รับจากการใช!จ#ายเงินทุนต#อสํานักงาน กสทช. ตามแบบและระยะเวลาท่ี
สํานักงานกําหนด 

๑๔. การจ�ายเงินทุน 

  สํานักงาน กสทช. จะจ#ายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน2สาธารณะ ให!ผู!รับทุนส#งเสริมและสนับสนุนตามโครงการส#งเสริมการ
รวมกลุ#มของผู!รับใบอนุญาต ผู!ผลิตรายการ และผู!ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน โดยมีรายละเอียดการแบ#ง
จ#ายเงินทุน ดังน้ี 

๑๔.๑ งวดท่ี ๑ กําหนดจ#ายร!อยละ ๑๕ ของวงเงินทุนส#งเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเม่ือผู!รับทุน
ได!รายงานความก!าวหน!าของโครงการฉบับที่ ๑ ตามข!อ ๑๓.๑.๑ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตาม
สัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาได!ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร!อยแล!ว  

๑๔.๒ งวดท่ี ๒ กําหนดจ#ายร!อยละ ๒๐ ของวงเงินทุนส#งเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเม่ือผู!รับทุน
ได!รายงานความก!าวหน!าของโครงการฉบับที่ ๒ ตามข!อ ๑๓.๑.๒ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตาม
สัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาได!ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร!อยแล!ว 

๑๔.๓ งวดท่ี ๓ กําหนดจ#ายร!อยละ ๔๕ ของวงเงินทุนส#งเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเม่ือผู!รับทุน
ได!รายงานความก!าวหน!าของโครงการฉบับที่ ๓ ตามข!อ ๑๓.๑.๓ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตาม
สัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาได!ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร!อยแล!ว 

๑๔.๔ งวดท่ี ๔ กําหนดจ#ายร!อยละ ๒๐ ของวงเงินทุนส#งเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเม่ือผู!รับทุน
ได!รายงานความก!าวหน!าของโครงการฉบับที่ ๔ ตามข!อ ๑๓.๑.๔ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตาม
สัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาได!ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร!อยแล!ว 

๑๕. การติดตามและประเมินผลงาน 

  ๑๕.๑  สํานักงาน กสทช. จะแต#งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานตามสัญญารับทุนวิจัยและ
พัฒนา เพื่อตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงาน และตรวจรับรองรายงานความก!าวหน!า เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมัติจ#ายเงินแก#ผู!รับทุนต#อไป  



๑๐ 

 

  ๑๕.๒  ตลอดระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการผู!รับทุนต!องให!ความร#วมมือและอํานวยความ
สะดวกแก#คณะกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะกรรมการพิจารณาผลงานตามสัญญารับทุนวิจัยและ
พัฒนา หรือเจ!าหน!าที่ท่ีได!รับมอบหมาย ในการเข!าตรวจเยี่ยมชมและหรือติดตามความก!าวหน!าของ
ดําเนินงานตามโครงการ ทั้งน้ี สํานักงาน กสทช. มีอํานาจเรียกให!ผู!รับทุนมาชี้แจงหรือส#งข!อมูลเอกสารใด ๆ 
ประกอบการติดตามและประเมินผลงานได! 

๑๖. ข�อสงวนสิทธิในผลงาน และหรือเงื่อนไขต�าง ๆ ในการส�งมอบผลงานตามโครงการ  

  ๑๖.๑  ทรัพย2สินทางปJญญาในผลงานให!เปBนของผู!ให!ทุนแต#เพียงผู!เดียว เว!นแต#มีการตกลงกันเปBน
อ่ืน 
 


