
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 

การคัดเลือกผูขอรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน

และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ 

เพื่อดำเนินโครงการจัดทำแผนแมบทการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ป 

------------------------------------ 

๑. หลักการและเหตุผล  

 พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุ

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๒ (๓) สงเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี

เปาหมายมุ งเนนใหนักศึกษา ผู ปฏิบัติงาน และบุคลากรที ่เกี ่ยวของในกิจการกระจายเสียง โทรทัศน 

โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครอบคลุมในทุกมิติ

ของการปฏิบัติงาน สรางความพรอมใหสามารถกาวเขาสูอาชีพงานดานนี้ไดอยางมีทักษะและเทาทันตอการ

เปลี่ยนแปลง เพิ่มจำนวนบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ใหเพียงพอกับความตองการของตลาดแรงงาน และเพื่อใหการจัดสรรเงินจากกองทุนเกิดความ

เหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง มีกรอบทิศทาง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังน้ัน การสงเสริมใหเกิด

บุคลากรดานกิจการกระจายเสียง โทรทัศน โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถรองรับความ

ตองการของตลาดแรงงาน จึงเปนสิ่งที่มีความจำเปนอยางย่ิง  

 ในการนี้ สํานักงาน กสทช. จึงไดกําหนดใหมีการดําเนินการ “จัดทําแผนแมบทการสงเสริมและ

พัฒนาบุคลากรดาน กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระยะ ๕ ป” เพ่ือกำหนดทิศทางการสงเสริมและพัฒนาศกัยภาพบุคลากรทั้งที่อยูในสายวิชาชีพกิจการกระจาย

เสียง กิจการ โทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรที่จะเตรียมความพรอมใน

การเขาสู สายอาชีพกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให

เปน บุคลากรที ่มีศักยภาพ ความรูและสามารถนําความรูมาใชประโยชนในการประกอบอาชีพไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 สํานักงาน กสทช. โดยสํานักกองทุนวิจัยและพัฒนาจะดําเนินการคัดเลือกผูขอรับการสงเสริม

สนับสนุนเงินกองทุน ประเภทที่ ๒ เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของ กองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ ดังกลาวขางตน ตอไป 

  

 



๒. ความเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนแมบท หรือแผนยุทธศาสตร กสทช.  

 พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ 

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๒ (๓) กําหนดวัตถุประสงคของกองทุนวิจัยและ 

พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา 

บุคลากรดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓. วัตถุประสงค 

 ๓.๑ เพื่อจัดทําฐานขอมูลสถาบัน/หนวยงาน ที่จัดการเรียนการสอนในสายงานดานกิจการ กระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานขอมูล/สถิติบุคลากร ที่อยูใน

สายงานดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๓.๒ เพื ่อวิเคราะหพยากรณความตองการในตลาดแรงงานดานกิจการกระจายเสียง กิจการ 

โทรทัศนกิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปขางหนา และเสนอแนะแนวทางการ 

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดังกลาวอยางย่ังยื่น 

 ๓.๓ เพื่อจัดทํารางแผนแมบทการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง กิจการ 

โทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ป 

 ๓.๔ เพ่ือจัดทำขอเสนอรูปแบบหรือกลไกการพัฒนาบุคลากรดานดานกิจการกระจายเสียง กิจการ 

โทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางกองทุนวิจัยและพัฒนา สถาบันวิทยาการ 

และสำนักที่มีความเก่ียวของในดานการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช. 

๔. ขอบเขตการดำเนินงาน 

 ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ 

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ ที่ไดรับการคัดเลือก (ผูรับทุน) จะตองนําเงินทุนที่

ไดรับการสงเสริมและสนับสนุน ไปดําเนินการโครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาบุคลากรดานกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ป โดยมี

ภาระหนาที่รับผิดชอบตามขอบเขตการดําเนนิงาน ดังนี้ 

 ๔.๑ สํารวจ รวบรวม วิเคราะหหลักสูตรการเรียนการสอนในสายงานดานกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศนกิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยเทียบเคียงกับหลักสูตรการ 

เรียนการสอนของสถาบันการศึกษาชั้นนําของตางประเทศ อยางนอย ๒ ประเทศ และจัดทําฐานขอมูลความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดานของแตละสถาบันการศกึษาในประเทศไทย โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยน ความเห็น

จากหนวยงานเกี่ยวของเพื่อใหเกิดการยอมรับ ทั้งนี้อยางนอยตองสำรวจ รวบรวม และจัดทำฐานขอมูล

หลักสูตร ดังน้ี 



  ๔.๑.๑ ดานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน อาทิเชน นิเทศศาสตร สื ่อสารมวลชน 

วารสารศาสตร เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร วิศวกรรมเครื่องกล เปนตน 

  ๔.๑.๒ ดานกิจการโทรคมมนาคม อาทิเชน วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟา 

วิศวกรรมเครื่องกล เศรษฐศาสตร กฎหมายโทรคมนาคม เปนตน 

  ๔.๑.๓ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเชน วิศวกรรมคอมพิวเตอร เทคโนโลยีดิจิทัล 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล เปนตน 

 ๔.๒ สํารวจ รวบรวม จัดทําฐานขอมูล/สถิติบุคลากรที่อยู ในสายงานดานกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศนกิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้อยางนอยตองสำรวจ รวบรวม และ

จัดทำฐานขอมูลบุคลากร ดังนี้ 

   ๔.๒.๑ ดานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน ๑) บุคลากรที่มีความเกี่ยวของในสถานี อาทิ 

การจัดผังรายการ การตรวจสอบเนื้อหากอนออกอากาศ เทคนิค ๒) บุคลากรที่มีความเกี่ยวของในภาคการ

ผลิตเนื้อหารายการ อาทิ นักขาว นักแสดง ผูกำกับการแสดง คนเขียนบท คนตัดตอ ๓) บุคลากรที่มีความ

เก่ียวของในภาคโฆษณา อาทิ นักประชาสัมพันธ คริเอทีฟ เปนตน 

  ๔.๒.๒ ดานกิจการโทรคมนาคม ไดแก ๑) บุคลากรในองคกรกำกับดูแลดานกิจการ

โทรคมนาคม ๒) บุคลากรในองคกรท่ีมีความเก่ียวของกับกิจการโทรคมนาคมและการสื่อสาร เปนตน 

  ๔.๒.๓ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก บุคลากรในองคกรที่มีความเก่ียวของกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือองคกรที่มีความเก่ียวของดานเทคโนโลยีดิจิทัล เปนตน 

 ๔.๓ สํารวจ รวบรวม จัดทําฐานขอมูลนักศึกษาและการใหทุนการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และ 

ระดับอุดมศึกษา ในสายงานดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนกิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

 ๔.๔ สํารวจ วิเคราะหประมวลผล และพยากรณความตองการของอุตสาหกรรม ตลาดแรงงาน ใน

ดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนกิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ป ขางหนา  

 ๔.๕ ศึกษา วิเคราะหจากการทบทวนเอกสาร และนโยบายที่เกี่ยวของ เชน แผนยุทธศาสตรชาติ 

แผนแมบทตางๆ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ๔.๖ จัดรับฟงความคิดเห็นกลุมยอย และจัดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ กอนและหลังการจัดทํา 

รางแผนแมบทการสงเสริมและการพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการ 

โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ป เพื่อเสนอแนะแนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

บุคลากรดังกลาวอยางย่ังย่ืน  



 ๔.๗ จัดทํารางแผนแมบทการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง กิจการ 

โทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปโดยจัดแบงขอมูล อยางนอยเปน ๔ สวน 

ดังน้ี 

  ๔.๗.๑ แผนการสงเสริม/พัฒนาบุคลากรกอนเขาสู สายวิชาชีพดานกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ จนถึงสามารถเขาทํางานในสถาน 

ประกอบการ 

  ๔.๗.๒  แผนการสงเสริม/พัฒนาบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพในสายงานดานกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  ๔.๗.๓ จัดทำแนวทางหรือกลไกการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตใน

ดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๔.๗.๔  จัดทํารางขอตกลงความรวมมือระหวางสถานศึกษา สถานประกอบการ และ

กองทุน ในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขาสูสายอาชีพกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๔.๘ ศึกษาและวิเคราะหอำนาจหนาที่ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ สถาบันวิทยาการ รวมถึงสวนงาน

อ่ืนภายในสำนักงาน กสทช. ที่มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร เพ่ือจัดทำขอเสนอรูปแบบหรือกลไกการ

ทำงานรวมกันในดานการพัฒนาบุคลากรดานดานกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน กิจการโทรคมนาคม 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ผูรับทุนโครงการจัดทําแผนแมบทการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง กิจการ 

โทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปตองรับผิดชอบดําเนินงานตามขอบเขต 

ของงานที่กําหนดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการและตามพันธะผูกพันตามสัญญารับทุนจากกองทุน 

วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ 

ภายในกําหนดเวลา ๑๒ เดือน (๑ ป) 

๖. การจัดสรรเงินทุนสงเสริมและสนับสนุน 

 คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของ กสทช. จัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพื่อสงเสริม

และสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง กิจการ 

โทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปในวงเงินทั้งสิ้นไมเกิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท (สิบสองลานบาทถวน)  (รวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว) 

 

 



๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๗.๑ สํานักงาน กสทช. มีแนวทางพัฒนาบุคลากรและกําลังแรงงานเพ่ือตอบสนองความตองการของ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๗.๒ ผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีกําลังแรงงานท่ีมีศักยภาพตรงกับความตองการอยางเพียงพอ 

 ๗.๓ กําลังแรงงานในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ มีความรูและทักษะตรงตามความตองการของตลาดและไดรับคาตอบแทนจากการทํางานที่สูงขึ้น 

๘. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 ๘.๑ มีฐานขอมูลความเชี ่ยวชาญเฉพาะดานของแตละสถาบันการศึกษาในประเทศไทย มี

ฐานขอมูล/สถิติบุคลากรที่อยูในสายงานดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีฐานขอมูลนักศึกษาและการใหทุนการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา

ในสายงานดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนกิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๘.๒ มีแนวทางหรือกลไกการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู ตลอดชีวิตในดานกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๘.๓  มแีผนแมบทการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการ

โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ป 

 ๘.๔  มีขอตกลงความรวมมือระหวางสถานศึกษา สถานประกอบการ และกองทุนในการสงเสริม

และพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขาสูสายอาชีพกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๘.๕ มีขอเสนอรูปแบบหรือกลไกการทำงานรวมกันในดานการพัฒนาบุคลากรดานดานกิจการ

กระจายเสียง กิจการ โทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหวางกองทุนวิจัยและ

พัฒนา สถาบันวิทยาการ รวมถึงสำนักที่มภีารกิจดานการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช. 

๙. คุณสมบัติผูขอรับการสงเสริมสนับสนุน 

 ผูมีสิทธิขอรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ 

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ เพื่อดําเนินการโครงการจัดทําแผนแมบทการ 

พัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระยะ ๕ ป จะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้   

  

 



 ๙.๑ คุณสมบัติทั่วไป  

  ๙.๑.๑ หนวยงานของรัฐ  

  ๙.๑.๒ สถานศึกษา  

  ๙.๑.๓ วิสาหกิจเริ่มตน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

  ๙.๑.๔ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ที่ม ีวัตถุประสงคในการ

ดําเนินกิจการเพื่อประโยชนสาธารณะโดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ ทั้งนี้ ตองมี วัตถุประสงคและการ

ดําเนินงานท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน 

 ๙.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 

  ๙.๒.๑ ตองมีบุคลากรผูมีความรู ความชํานาญ และประสบการณในการดําเนินงานทาง

วิชาการและทางวิชาชีพในสายงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไมนอยกวา ๒ ป 

  ๙.๒.๒ ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียน

ชื่อแลว หรือไมเปนผูที ่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง

ราชการ  

 ๙.๓ กรณีผูขอรับการสงเสริมสนับสนุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติที่กําหนด ดังกลาว

ขางตน ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนในการพิจารณายกเวนผอนผัน โดยคํานึงถึงความรู 

ความชํานาญ ประสบการณและความพรอมในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ 

๑๐. การยื่นขอรับการสงเสริมและสนับสนุน 

 ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากกองทุนวิจัยเพื่อสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณโครงการ

จัดทําแผนแมบทการพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปตองศึกษา ทําความเขาใจ และปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ หรือ

ขอบังคับอื่นใดที่สํานักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการบริหารกองทนุ ประกาศกําหนด และยื่นจัดทําขอเสนอ

ขอรับการสงเสริมและสนับสนุน ดังนี้ 

 ๑๐.๑ จัดทําขอเสนอดานรายละเอียดการดําเนินโครงการ อยางนอยตองมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ๑๐.๑.๑ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูยื่นขอรับการสงเสรมิและสนับสนุน 

  ๑๐.๑.๒ ขอเสนอทางดานเทคนิค โดยอยางนอยตองมีหัวขอและรายละเอียดตอไปนี้ 

   (๑) แผนการดําเนินงาน ตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิด แนวทางและวิธีการ

ดําเนินงาน (Methodology) และขั้นตอนการทํางานรวมถึงกรอบระยะเวลา



ดําเนินงานในแตละกิจกรรมที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการในแตละ

ขอ เพ่ือใหไดผลตามที่ระบุไวในขอเสนอโครงการ (TOR) 

   (๒) การบริหารโครงการ ตองมีรายละเอียดเกี ่ยวกับรูปแบบโครงสรางการ

ดําเนินงานของโครงการพรอมภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน (Man-Month) 

   (๓) บุคลากร ตองเสนอบุคลากรในตําแหนงตางๆ ที ่รวมปฏิบัติงาน พรอมสง

รายละเอียดคุณวุฒิ ประสบการณการทํางาน และผลงาน พรอมลงรายมือชื่อ

เจาของประวัติ และวัน เดือน ป 

   (๔) ผลงานและประสบการณของหนวยงานและของคณะผู ด ําเนินโครงการ 

ทั้งหมด 

 ๑๐.๒ ขอเสนอทางดานเงินทุนที่ขอรับการสงเสรมิและสนับสนุน โดยใหจัดทําขอเสนอคาใชจายรวม

ของโครงการที่สอดคลองกับขอเสนอทางดานเทคนิค อยางนอยตองมีรายละเอียดการแจกแจงคาใชจายเพื่อ

ประกอบการพิจารณาดวย อนึ่งขอเสนอดานราคาจะตองมีความสอดคลองกับหลักเกณฑตามที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 

 ๑๐.๓ ขอเสนออื่น ๆ ตามแนวคิดและวิธีดําเนินงานโครงการของผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุน

จากเงินกองทุน (ถามี) 

๑๑. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกผูไดรับทุน 

 ๑๑.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุน จะพิจารณาคัดเลือกขอเสนอของผูขอรับทุนฯ ตามประกาศ 

คณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขการใชจายเงิน กองทุนวิจัยและพัฒนา 

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ หมวด ๒ การจาย

เงินกองทุน ประเภทที่ ๒ โดยวิเคราะหความเหมาะสม คุณภาพและประสิทธิภาพของขอเสนอทางเทคนิค

เปรียบเทียบกับความเหมาะสมของขอเสนอดานเงินทุนที่ขอรับการสงเสริมและสนับสนุน โดยคํานึงถึง 

ความสําเร็จของโครงการ 

 ๑๑.๒ กรณีจําเปนเพื่อประโยชนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือของ กสทช. 

จะเชิญผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน มาชี้แจงหรือใหขอเท็จจริงเพิ่มเติมในรายละเอียด

ขอเสนอ และหรือใหสงขอมูลเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน 

 ๑๑.๓ คณะกรรมการบริหารกองทุน สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในขอบเขตงานสวนใด สวน

หนึ่งหรือทั้งหมด และอาจพิจารณาจัดสรรทุนในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด ตาม

ความเหมาะสม หรืออาจจัดสรรเงินสนับสนุนใหกับผูขอรับการสนับสนุนจํานวนรายเดียวหรือมากกวา หนึ่ง

รายก็ได รวมทั้งไมพิจารณา และหรือยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนในโครงการที่กําหนด โดยไมตองแจง ใหผูมี



สิทธิรับทุนทราบ ทั ้งนี้เพื่อประโยชนของรัฐเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของคณะกรรมการฯ  เปน

เด็ดขาด ผูมีสิทธิขอรับทุนจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได 

 ๑๑.๔ คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยเลขานุการกองทุนหรือบุคคลที ่เลขานุการกองทุน 

มอบหมายจะแจงผลการพิจารณาคัดเลือกผูไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนเปนหนังสือใหทราบ

โดยตรงตอไป 

๑๒. การทำสัญญารับทุนวิจัยและพฒันา 

 ๑๒.๑ ผูไดรับการคัดเลือกใหเปนผูไดรับเงินทุนโครงการ (ผูรับทุน) ตองทําสัญญารับทุนวิจัยและ

พัฒนากับสํานักงาน กสทช. (ผูใหทุน) ตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด ภายใน ๑๕ วัน 

นับถัดจากวันท่ีไดหนังสือแจงผลการพิจารณาคัดเลือก 

 ๑๒.๒ กรณีผูไดรับการคัดเลือกมีเหตุจําเปนไมสามารถเขาทําสัญญาไดภายในเวลาที่กําหนดตาม ขอ 

๑๒.๑ ใหชี้แจงแสดงเหตุผลความจําเปนในการขอขยายเวลาทําสัญญาเปนหนังสือ แตทั้งนี้ไมเกินสิบหา วันนับ

แตวันที่ไดรับหนังสือแจง ทั้งนี้ เปนอํานาจของประธานกรรมการบริหารกองทุนที่จะพิจารณาอนุมัติ ใหขยาย

เวลาได 

๑๓. การสงมอบผลงาน 

 ผู ร ับทุนตองสงมอบผลงาน ดําเนินงานใหเป นไปตามสัญญาและมีหนาที ่จ ัดทํารายงาน 

ความกาวหนาของการดําเนินโครงการจัดทําแผนแมบทการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจาย 

เสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ป โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

โครงการฯ ดังตอไปนี้ 

 ๑๓.๑ รายงานความกาวหนาของโครงการ 

  ๑๓.๑.๑ รายงานฉบับที ่ ๑ รายงานแผนการดําเน ินงาน (Project Plan) อยางนอย

ประกอบดวยรูปแบบ/วิธีการดําเนินงาน ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน โดยแผนการดําเนินงาน

จะตองมีความชัดเจนสมบูรณและนําไปปฏิบัติไดจริง ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากไดทําสัญญาการรับทุนวิจัย

และพัฒนา ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพและแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๑๐ ชุด 

  ๑๓.๑.๒ รายงานฉบับที่ ๒ รายงานผลการศึกษาเบื้องตน (Inception Report) อยางนอย

ประกอบดวย รายงานผลการสํารวจ รวบรวมวิเคราะหหลักสูตรการเรียนการสอนตามขอบเขตการดําเนินงาน

ในขอ ๔.๑ รายงานผลการสํารวจ รวบรวม จัดทําฐานขอมูลตามขอบเขตการดําเนินงานในขอ  ๔.๑-๔.๓ และ

พยากรณความตองการของอุตสาหกรรมในขอ ๔.๔ และวิเคราะหทบทวนเอกสารและนโยบายที่เกี่ยวของใน

ขอ ๔.๕ ภายใน  ๑๒๐ วัน นับถัดจากไดทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพและ

แฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๑๐ ชุด 



  ๑๓.๑.๓ รายงานฉบับที่ ๓ รายงานผลการศึกษาระดับกลาง (Interim Report) ซึ่งอยาง 

นอยตองประกอบดวย เนื้อหาการขยายผลจากรายงานฉบับที่ ๒ รายงานผลการจัดรับฟงความคิดเห็นกลุม 

ยอย และรายงานผลการจัดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ทั ้งกอนและหลังการจัดทํารางแผนแมบทการ 

สงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปภายใน  ๒๗๐ วัน นับถัดจากไดทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา ใน 

ลักษณะเอกสารสิ่งพิมพและแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๑๐ ชุด 

  ๑๓.๑.๔ รายงานฉบับที ่ ๔ รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) ซ ึ ่งอย างนอยตอง 

ประกอบดวย แผนแมบทการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการ

โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปฉบับสมบูรณพรอมเอกสารหลักฐาน ภายใน ๓๖๕ วัน นับ

ถัดจากไดทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา ในลักษณะเอกสารส่ิงพิมพและแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc 

และ .pdf) จํานวน ๑๐ ชุด 

 ๑๓.๒ รายงานผลที่ไดรับจากการใชจายเงินทุนตอสํานักงาน กสทช. ตามแบบและระยะเวลาที่

สํานักงานกําหนด 

๑๔. การจายเงินทุน 

 สํานักงาน กสทช. จะจายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ

กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ ใหผูรบัทุนสงเสริมและสนับสนุนตามโครงการจัดทําแผนแมบท

การพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระยะ ๕ ปโดยมีรายละเอียดการแบงจายเงินทุน ดังนี้ 

  ๑๔.๑ งวดที่ ๑ กําหนดจายรอยละ ๒๐ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อ

ผูรับทุน ไดรายงานความกาวหนาของโครงการฉบับที่ ๑ ตามขอ ๑๓.๑.๑ และคณะกรรมการพิจารณาผลงาน

ตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว 

  ๑๔.๒ งวดที่ ๒ กําหนดจายรอยละ ๒๐ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อ

ผูรับทุนไดรายงานความกาวหนาของโครงการฉบับท่ี ๒ ตามขอ ๑๓.๑.๒ และคณะกรรมการพิจารณาผลงาน

ตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว 

  ๑๔.๓ งวดที่ ๓ กําหนดจายรอยละ ๓๐ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อ

ผูรับทุนไดรายงานความกาวหนาของโครงการฉบับท่ี ๓ ตามขอ ๑๓.๑.๓ และคณะกรรมการพิจารณาผลงาน

ตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว 

  ๑๔.๔ งวดที่ ๔ กําหนดจายรอยละ ๓๐ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อ

ผูรับทุนไดรายงานความกาวหนาของโครงการฉบับที่ ๔ ตามขอ ๑๓.๑.๔ และคณะกรรมการพิจารณาผลงาน

ตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว 



๑๕. การติดตามและประเมินผลงาน 

 ๑๕.๑ สํานักงาน กสทช. จะแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา 

เพื่อตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงาน และตรวจรับรองรายงานความกาวหนา เพื่อประกอบการพิจารณา

อนุมัติจายเงินแกผูรับทุนตอไป 

 ๑๕.๒ ตลอดระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการผูร ับทุนตองใหความรวมมือและอํานวยความ 

สะดวกแกคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะกรรมการพิจารณาผลงานตามสัญญารับทุนวิจัยและ พัฒนา 

หรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ในการเขาตรวจเยี่ยมชมและหรือติดตามความกาวหนาของ ดําเนินงานตาม

โครงการ ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. มีอํานาจเรียกใหผูรับทุนมาชี้แจงหรือสงขอมูลเอกสารใด ๆ ประกอบการ

ติดตามและประเมินผลงานได 

๑๖. ขอสงวนสิทธิในผลงาน และหรือเงื่อนไขตาง ๆ ในการสงมอบผลงานตำมโครงการ 

 ทรัพยสินทางปญญาในผลงานใหเปนของผูใหทุนแตเพียงผูเดียว เวนแตมีการตกลงกันเปนอ่ืน 


