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 ข้อก ำหนดของงำน (Term of Reference: TOR)  

กำรจัดจ้ำงนักวิชำกำรเพื่อรวบรวม วิเครำะห์ และกำรสังเครำะห์ข้อมูลผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นเพื่อจัดท ำเป็น

รำยงำนไตรมำส รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสภำผู้ชมและผู้ฟังรำยกำร 

องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย ประจ ำปี พ.ศ. 2563 

1. ควำมเป็นมำ 

   เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการผลิตรายการขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะและสังคม ตลอดจนสะท้อนความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย  มาตรา 45 แห่ง

พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551  จึงก าหนดให้มีสภาผู้ชม

และผู้ฟังรายการซึ่งคณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งจ านวนไม่เกินห้าสิบคน ประกอบไปด้วยตัวแทนของประชาชนใน

ภูมิภาคและกลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลาย และมีความสมดุล เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและค าแนะน าจากประชาชนในวง

กว้างต่อการผลิตรายการขององค์การ   ดังนั้นเพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติในข้อ 7 แห่งระเบียบ ส.ส.ท.ว่าด้วย

หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา และการด าเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. 2560 จึงก าหนดบทบาท หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของสภาผู้ชมฯ ไว้ 7 ประการ โดยมี 2 ประการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงานความคิดเห็นและ
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสภาผู้ชมฯ ไว้คือ (1) จัดท ารายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีผลมาจาก

การรวบรวมการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในภูมิภาคและในวงกว้าง โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้

ครอบคลุมประเด็นที่สะท้อนถึงคุณภาพมาตรฐานจริยธรรมขององค์การ และผลกระทบจากการน าเสนอรายการ     

ทุกไตรมาส และประจ าปี เพ่ือส่งมอบให้คณะกรรมการบริหารน าเสนอคณะกรรมการนโยบาย (2) จัดท ารายงานการ

ด าเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการประจ าปี และการถอดบทเรียนการท างานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ     

ในรอบปีพร้อมข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลสนับสนุนจากข้อมูลที่รวบรวมได้ เพ่ือส่งมอบให้คณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมการนโยบาย 

         ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น   สภาผู้ชมและ

ผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. จึงมีความประสงค์จะจัดจ้างนักวิชาการท าหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจัดท า

รายงานการรับฟังความคิดเห็นและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี และรายงานประเมินผลการด าเนินงาน              

สภาผู้ชมฯ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากเวทีรับฟังความคิดเห็นทุกประเภท

ให้ครอบคลุมประเด็นที่สะท้อนถึงคุณภาพ มาตรฐานจริยธรรมองค์การและผลกระทบจากการน าเสนอ
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รายการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลการจัดท ารายงานความคิดเห็น และข้อเสนอแนะรายไตรมาส รายงานผลการ

ด าเนินงานและการถอดบทเรียนประจ าปี 2563 

           2.2  เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการจัดท ารายงานการรับฟังความคิดเห็นรายไตรมาส  รายงานผลการด าเนินงาน 

และการถอดบทเรียนการท างานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการประจ าปี 2563 

           2.3  เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลการด าเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ ฟังรายการประจ าปี 2563 ตามกรอบ

วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 

3. ขอบเขตงำน  

3.1 ร่วมประชุมกับคณะท างานด้านวิชาการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน             

การรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการกลาง 

หรือที่ประชุมสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการตามความเหมาะสม 

3.2 ประสานงานกับสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน และข้อมูลการรับฟังความ

คิดเห็นจากส่วนกลาง ภูมิภาค และกลุ่มต่าง ๆ ทั้งข้อมูลทุติยภูมิที่เป็นเอกสาร และข้อมูลปฐมภูมิที่เก็บรวบรวม

จากพ้ืนที่การด าเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 

3.3 ลงพื้นที่เพ่ือเก็บรวมรวมข้อมูลกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ทั้งเวทีรับฟัง

ความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการผลิตรายการและเวทีรับฟังความคิดเห็นเชิงสถานการณ์และบริบทพ้ืนที่ 6 

กลุ่มประเด็นที่จัดขึ้นในพ้ืนที่ 5 ภูมิภาคอย่างน้อยภูมิภาคละ 2 เวท ี

3.4 วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลผลการรับฟังความคิดเห็นของสภาผู้ชมฯ และเครือข่ายต่อการน าเสนอ

ข้อมูลข่าวสารของ ส.ส.ท. ที่ผ่านช่องทางต่างๆ (On Air, On line & Radio) และการขับเคลื่อนประเด็นเพ่ือ

การเรียนรู้ของสังคมตามสถานการณ์และบริบทพ้ืนที่ (On ground) เพ่ือใช้จัดท ารายงานการรับฟังความ

คิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินงานของ ส.ส.ท.เป็นรายไตรมาส และรายงานผลการ

ด าเนินงานและการถอดบทเรียนประจ าปี 2563  

3.5 จัดท ารายงานการรับฟังความคิดเห็นรายไตรมาส และรายงานผลการการด าเนินงานและการถอด

บทเรียนการด าเนินงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการประจ าปี 2563 เสนอต่อสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เพ่ือใช้

เป็นข้อมูลในการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. 

3.6 จัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการปี 2563 

3.7 พัฒนา และจัดท า Presentation หรือสื่อการน าเสนอรายงานความคิดเห็นไตรมาสและรายงานประจ าปี

เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการนโยบายในรูปแบบที่ทันสมัยและน่าสนใจ 
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4.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  

  ระยะเวลา 12  เดือน  (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 –วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564) 

5.  ผลงำนน ำส่ง 

5.1 รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรายไตรมาสปี 2563 จ านวน 4 ไตรมาส โดยน าส่ง

รายงานไตรมาสละ 10 เล่ม พร้อมแผ่นอิเล็คโทรนิกส์บันทึกข้อมูลจ านวน 3 แผ่น 

5.2 รายงานผลการด าเนินงาน และการถอดบทเรียนการท างานของสภาผู้ชมฯ ประจ าปี 2563 โดยน าส่ง

รายงานจ านวน 10 เล่ม พร้อมแผ่นอิเล็คโทรนิกส์บันทึกข้อมูลจ านวน 3 แผ่น 

5.3 รายงานประเมินผลการด าเนินงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการประจ าปี 2563 พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนาการด าเนินงานสภาผู้ชมฯ โดยน าส่งรายงานจ านวน 10 เล่มพร้อมแผ่นอิเล็คโทรนิกส์บันทึกข้อมูลจ านวน 

3 แผ่น 

5.4 Presentation หรือสื่อการน าเสนอรายงานความคิดเห็นรายไตรมาสและประจ าปี 

6.  งบประมำณ  

            จ านวนเงิน  300,000  บาท (สามแสนบาทถ้วน)   โดยงบประมาณนี้รวมค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าตอบแทน  ค่าใช้จ่าย

ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าจัดท ารายงาน ค่าติดต่อประสานงาน ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่พึงมี  

อันเกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ตามขอบเขตในข้อก าหนดของงานฉบับนี้ 

7. คุณสมบัตินักวิชำกำร 

7.1 เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ 

7.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7.3 ไม่เป็นบุคคลที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 

ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลผู้ทิ้งงาน เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ

ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

          7.4 มีความสามารถและประสบการณ์ในงานด้านการศึกษาวิจัย งานด้านสื่อสารมวลชน และการท างานกับภาค 

          ประชาสังคม โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และอ้างอิงได้ 
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8. วิธีกำรสมัคร 

 ส่งเอกสารข้อเสนอการสมัครเป็นนักวิชาการพร้อมหลักฐานประวัติการท างานและผลงานอ้างอิงมาทางจดหมาย 

หรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที ่

 

 

 

 

            

 

 

9. วิธีกำรคัดเลือก 

9.1 คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาข้อมูลเอกสารข้อเสนอ โดยอาจเรียนเชิญสัมภาษณ์ และให้ข้อมูล 

เพ่ิมเติมทางโทรศัพท์ หรือ น าเสนอโดยวาจาต่อคณะกรรมการคัดเลือก 

9.2 ผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นสิ้นสุด 

10. ผู้รับผิดชอบ    

      สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และฝ่ายประสานความร่วมมือและสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 

 

 

 

 

 

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

 

           ฝ่ำยประสำนควำมร่วมมือและสนับสนุนสภำผู้ชมและผู้ฟังรำยกำร     

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210   

หมายเลขโทรศัพท์ 02 790  2411-13 , 02 790 2415  และ 02 790 2402      

           หรือ ส่งเอกสารข้อเสนอการสมัครพร้อมหลักฐานและผลงาน ที ่Email: sapa@thaipbs.or.th   

           รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มกรำคม 2563 เวลา 18.00 น. 
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