
 

CAT TELECOM    เชิญชวนบุคคลทั่วไป ผูสนใจ เขารวมสงผลงานเขาประกวดใน "โครงการประกวด

แนวคิดการวิจัยและพัฒนา" ซึ่ง CAT TELECOM จัดขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปสามารถสรางสรรค

และพัฒนาแนวคิด และสนับสนุน ใหเกิดเปนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร 

และระบบสารสนเทศ รวมถึงสามารถเสนอแนวคิดการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การใหบริการดานสื่อสารโทรคมนาคม หรือบริการอื่นๆ ของ CAT TELECOM  ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ไดที่ 02 506-3375, 02 506-4315 หรือ http://www.rdcat.cathosting.in.th/ ผูสนใจสามารถสงแนวคิดเขารวม

ได ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2549  โดยสามารถสงดวยตนเองหรือสงทางไปรษณียตามที่อยูดังนี้  

 

เรียน ผูจัดการฝายวิจัยและพัฒนา  

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  

99 ถนนแจงวัฒนะ หลักสี่ กทม. 10210-0298

 

 

 

 

ประกาศผลการตดัสินวันที่ 25 มกราคม 2550  

http://www.rdcat.cathosting.in.th/


 

โครงการประกวดแนวคิดการวิจัยและพัฒนา 
 

 ดวยบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เปนหนวยงานที่ใหบริการดานสื่อสารโทรคมนาคมระดับ 

ประเทศแหงหนึ่ง ที่รับผิดชอบในการใหบริการดานสื่อสารโทรคมนาคม ในประเทศและตางประเทศ  จัดใหมกีาร

สนับสนนุแนวคิดการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลย ี  โดยดาํเนนิโครงการประกวดแนวคิดการวิจัย และพัฒนา   ซึง่ 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) จะไดนําแนวคิดที่ไดรับรางวัล ไปพฒันาตอเปนโครงการวิจัย   
 

1. วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหเกิดการสรางสรรค การพัฒนาแนวคดิและสนับสนนุใหเกิดงานวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ส่ือสารโทรคมนาคม 

2. เพื่อสนับสนนุการเสนอแนวคิดงานดานวชิาการ  ดานสือ่สารโทรคมนาคม     ที่เปนประโยชนตอ 

สังคม   ซึง่ถือเปนการเผยแพรชื่อเสียง บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน)    อีกดานหนึง่ 

3. เพื่อสนับสนนุการเสนอแนวคิด   การนาํเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการเพิ่มประสิทธภิาพการให 

      บริการดานสื่อสารโทรคมนาคม  หรือบริการอื่นๆ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
 

2. เงื่อนไขและแนวทางในการพิจารณาแนวคิดการวิจยั 
1. แนวคิดจะตองเปนดานโทรคมนาคม  คอมพิวเตอร  หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และหากเปนการ 

      เพิ่มประสทิธิภาพใหบริการของ บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน)   หรือเปนแนวทางให 

      เกิดบริการใหมๆ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

2. แนวคิดที่ไดรับรางวัลตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินและบริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เห็นชอบและอนุมัต ิ

3. บริษัทฯจะพิจารณาใหรางวลัสําหรับแนวคิดที่มีการนําไปพัฒนาตอเปนโครงการวิจยัและพัฒนา 

และเปนผลงานวิจยั และพฒันาดีเดน    เมื่อโครงการวจิัยและพัฒนาดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจาํนวนรางวัล  ตามความเหมาะสม 

5. ผลการตัดสินถือเปนสทิธิ์ของบริษัทฯ  อันเปนที่สุด 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการรับผิดชอบในกรณีการสูญหายของแนวคิดที่สงเขาประกวด 

7. แนวคิดที่สงเขาประกวดทั้งหมด  ถือวาผูสงผลงานอนุญาต  ใหทางบริษทัฯ นําไปพัฒนาตอเปน

โครงการวิจยัและพัฒนาไดโดยไมถือวาเปนการละเมิดสทิธิ์ โดยบริษัทฯอาจเสนอใหผูสงผลงาน

นําเสนอเปนโครงการวิจยัและพัฒนา ทัง้นี้การอนุมัติโครงการเปนสิทธิ์ของบริษัทฯซึง่มีวธิีปฏิบัติ

ตางหาก 
 

3. แนวคิดโครงการวิจัยและพัฒนาตองมหีัวขอตางๆ ดังนี้ 
การเสนอแนวคิดอยางนอยหนึง่หนากระดาษ A4 และไมเกินสองหนากระดาษ ประกอบดวย 

1. ชื่อตองชัดเจน ตรงกับเนื้อหา 

2. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ โดยคิดเปนมูลคาไดจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 



 

3. เปาหมาย 

4. วัตถุประสงค 
5. วิธีการวิจัยและพัฒนา 

6. ความเหมาะสมของขอบเขต 

7. ความเปนไปไดที่จะนาํแนวคิดไปทําการวจิัยและพัฒนา 
 

4. คุณสมบัติของผูสมัคร     
พนักงานบริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) และบุคคลทั่วไป 

 

 

5. รางวลัสําหรบัการประกวดแนวคิดการวิจัยและพัฒนา 
จํานวน 10 รางวัล  รางวัลละ 8,000 บาท  (แปดพันบาท) 
 

6. รางวลัสําหรบัแนวคิดที่มกีารนาํไปพฒันาตอเปนโครงการวิจยัและพัฒนา และเปนผลงานวิจยั
และพัฒนาดเีดน 
จํานวน 1 รางวัล  เปนเงนิ  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) สําหรับแนวคิดที่มีการนาํไปพัฒนาตอเปน

โครงการวิจยัและพัฒนา และเปนผลงานวจิัยและพัฒนาดีเดน  โดยผานการพิจารณาของคณะกรรมการ

ตัดสิน และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) เห็นชอบและอนมุัต ิ
 

 

7. เกณฑการตัดสินสาํหรับแนวคิดการวจิัยและพัฒนา 
1. เปนประโยชนในการใชงานจริงของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  (30 %) 

2. การนาํไปสูการผลิตในเชิงพาณิชย (30 %) 

3. ความเปนไปไดในการพฒันาเปนงานวจิัย และพัฒนา (20 %) 

4. หลักการทางดานเทคนิค (20 %) 
 

8. ระยะเวลาการสงแนวคิด  ระหวางวันที่ 15  พฤศจิกายน  2549 – 30  ธันวาคม  2549 
 

9. วันประกาศผลการตัดสิน  วันที่ 25 มกราคม  2550 
 

10. วันประกาศผลงานวิจยัและพัฒนาดีเดน  
บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน)  จะประกาศใหทราบภายหลัง 

 
 

11. สถานทีส่งแนวคิดการวิจยัและพัฒนา   ผูสนใจสามารถสงไดดวยตนเองหรือสงทางไปรษณียตามทีอ่ยู ดังนี้

 ฝายวิจยัและพัฒนา 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน)  

99 ถนนแจงวฒันะ  (อาคารบริหาร 1 ชัน้ 3)   

เขตหลักสี่  กทม. 10210-0298   

โทรศัพท 0-2506-3375   0-2506-4315   (http://www.rdcat.cathosting.in.th) 
 

หมายเหตุ  กรณีที่สงทางไปรษณีย จะยึดตราประทับของวันที่สง ของที่ทําการไปรษณียเปนหลัก โดยบริษัท กสท 

ี่กําหนด โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ในการไมพิจารณาผูที่สงแนวคิดเกินชวงระยะเวลาท
         


	 
	ประกาศผลการตัดสินวันที่ 25 มกราคม 2550   

