ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การเผยแพรขาวประชาสัมพันธของ สกสว. ประจําปงบประมาณ 2565
(1 ธันวาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
• หนวยงานรับผิดชอบ

หนวยขอมูลและสํานักงานผูอํานวยการ (U1)
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
• หลักการและเหตุผล

ด ว ยหน ว ยข อมู ลและสํ า นักงานผู  อํานวยการ ดานยุทธศาสตรการสื่อสาร มีพัน ธกิจ สําคัญ ประจําป
งบประมาณ 2565 ในการสื่อสารตอประชาชนและผูกําหนดนโยบาย เพื่อสรางการรับรูและความเขาใจในบทบาท
หนาที่ของ สกสว., กสว. และกองทุนสงเสริม ววน. ตามลําดับ โดยมีเนื้อหาสาระที่ตองการสื่อสาร อาทิ นโยบาย
ขอมูลการจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานในระบบ ววน. ตลอดจนสื่อสารความรู และขอมูลอันเปนประโยชน
ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการสื่อสารเพือ่ สรางสังคมฐานความรูและนวัตกรรมของประเทศ นอกจากนั้น สืบเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทจาก สกว. มาเปน สกสว. และมีการประกาศใชตราสัญลักษณใหม จึงมีความจําเปนที่จะตอง
สื่อสารภาพลักษณของแบรนดใหมขององคกร ใหประชาคมในระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ตลอดจนสาธารณชนไดรับทราบและเกิดการจดจํา
ซึ่งในสวนของการเผยแพรเนื้อหาขาวประชาสัมพันธของ สกสว. (Content) ตามที่กลาวขางตน ไปยัง
สือ่ มวลชนเพื่อการรายงานขาวในระดับสาธารณะตอไปนั้น หนวยขอมูลและสํานักงานผูอํานวยการดานยุทธศาสตร
การสื่อสาร มีความจําเปนตองจัดจางผูประกอบการที่มีความชํานาญ มีประสบการณ และมี Connection กับ
สื่อมวลชนเพื่อเผยแพรขาวประชาสัมพันธใหไดประสิทธิผล และเพื่อใหการสื่อสารขอมูลขาวสารขององคกรบรรลุ
ตามเปาประสงค และถึงกลุมเปาหมายที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
• วัตถุประสงคที่คาดวาจะไดรับ

1) ผูกําหนดนโยบาย ประชาคมวิจัย หนวยงานในระบบ ววน. ตลอดจนประชาชน ไดรับทราบขอมูลจาก
สกสว. ทั้งในประเด็นการสื่อสารขอมูลดานแผน นโยบาย การจัดสรรงบประมาณ การดําเนินการกองทุน
ววน. การสงเสริมระบบ ววน. ตลอดจนขอมูลดานการนําผลงานไปใชประโยชน ซึ่งเปนการสรางความ
เขาใจตรงกันที่ถูกตอง และหนุนเสริมการทํางานของทุกภาคสวนในระบบ ววน. ไดอยางมีศักยภาพ
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2) การสื่อสารขอมูลของ สกสว. สรางการรับรูที่มีผลกระทบ (Impact) ในเชิงบวกตอทัศนคติของบุคคลและ
หนวยงานกลุมเปาหมาย
3) สรางการจดจํา (Brand Recognition)
• กลุมเปาหมาย

1) ผูกําหนดนโยบาย
2) หนวยงานในระบบ ววน.
3) ประชาชน
• คุณสมบัติของผูเสนอราคา

1) ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางดําเนินงานที่ประกวดราคาจาง
2) ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ ไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3) ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสําใหละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
4) ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราครายอื่นที่เขามาเสนอราคาใหแกสถาบัน ณ
วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน
การประกวดราคาจางครั้งนี้
5) ผูเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อวาเปนคูสัญญาที่
ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6) ผูเสนอราคาตองมีบุคลากรและหรือที่ปรึกษาซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญอยางนอยใน ดานการประชาสัมพันธและ
ดานสื่อสารมวลชน ไมนอยกวาดานละ 1 ราย โดยแสดงหลักฐานเปนหนังสือยินยอมรวมโครงการของ
ผูเชี่ยวชาญ หรืออื่นใดที่สามารถยื่นยันตอคณะกรรมการพิจารณาผลได
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• ขอบเขตการดําเนินงาน

1) พิสูจนอักษร (Proof) เนื้อหาขาวที่ สกสว. สงไปใหทุกครั้ง โดยพิจารณาจากความถูกตองของขอมูล
ในแงของการสะกดคํา
2) เผยแพรขาวประชาสัมพันธของ สกสว. จํานวนไมนอยกวา 15 ขาวตอเดือน (เนื้อหาขาวผลิตโดย สกสว.)
โดยทําการสงไปยังสื่อมวลชนทั้งและสื่อสารผานชองทางสื่อตางๆ ไมนอยกวาขาวละ 5 สื่อ ภายใน
ขอบเขตรายชื่อสื่อดังนี้
(*ไมนับจํานวนขาวที่ไดลงในเว็บไซตขาวฝากหรือสื่อ นอกเหนือรายชื่อที่ปรากฎใน TOR ฉบับนี้)
ก) สื่อหนังสือพิมพชั้นนํา ประกอบดวย
- ประชาชาติธุรกิจ
- ขาวสด
- ฐานเศรษฐกิจ
- เดลินิวส
- กรุงเทพธุรกิจ
- มติชน
- แนวหนา
- ไทยรัฐ
ข) สํานักขาวออนไลน (เว็บไซตและเฟซบุก) ประกอบดวย
- โพสตทูเดยออนไลน
- The Standard
- เดลินิวสออนไลน
- The Matter
- กรุงเทพธุรกิจออนไลน
- ไทยรัฐออนไลน
- สยามรัฐออนไลน
- ขาวสดออนไลน
- อิศรา
- ผูจัดการ MRGOnline
- ประชาไท ฯลฯ
- มติชนออนไลน
3) ทําหนาที่ในการเชิญและการันตีจํานวนสื่อมวลชน เพื่อเขารวมกิจกรรมสําคัญขององคกร สกสว.จํานวน
10 - 12 ครั้ง (ภายในระยะเวลา 10 เดือน) โดยสามารถใหขอมูลรายชื่อสื่อและจํานวนสื่อที่จะเขา
รวมงานนั้นๆของ สกสว.ไดลวงหนาไมนอยกวา 2 วัน กอนวันจัดงานจริง และตองเปนสื่อมวลชนใน
ขอบเขตของรายชื่อสื่อดังนี้
(*ไมนับจํานวนขาวที่ไดลงในเว็บไซตขาวฝากหรือสื่อ นอกเหนือรายชื่อที่ปรากฏใน TOR ฉบับนี้)
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ก) สื่อโทรทัศน ประกอบดวย
- ชอง 3
- ชอง Workpoint
- ชอง 5
- ชอง ไทยรัฐ
- ชอง 7
- ชอง True4U
ข) สื่อหนังสือพิมพชั้นนํา ประกอบดวย
- ขาวสด
- เดลินิวส
- มติชน
- แนวหนา

- ชอง One
- ชอง เนชั่นทีวี

- ประชาชาติธุรกิจ
- ฐานเศรษฐกิจ
- กรุงเทพธุรกิจ
- ไทยรัฐ

ค) สํานักขาวออนไลน (เว็บไซตและเฟซบุก) ประกอบดวย
- โพสตทูเดยออนไลน
- The Standard
- The Matter
- เดลินิวสออนไลน
- ไทยรัฐออนไลน
- กรุงเทพธุรกิจออนไลน
- ขาวสดออนไลน
- สยามรัฐออนไลน
- ผูจัดการ MRGOnline
- อิศรา
- มติชน
- ประชาไท ฯลฯ
โดยทําการรวบรวมลิงกขาว ไฟลขาว คลิปขาวที่ไดสื่อสารในกิจกรรมแตละครั้ง สงมอบให สกสว. หลังวัน
งานภายในไมเกิน 2 - 7 วัน
4) ในกรณีที่เนื้อหาขาวนั้นๆ มีความจําเปนตองมีการปรับแกไขหลังจากมีการเผยแพรไปแลว สามารถติดตอ
ประสานงานกับสื่อมวลชนเพื่อแกไขขาว โดยกําหนดใหมีการปรับแกไดไมเกิน 1 ครั้ง/ขาว
5) ดําเนินการเพิ่มยอดการเขาถึงโพสตของเฟสบุกที่อยูภายใตการดูแลของ สกสว. (Boost Post) ตามที่
สกสว. เห็นสมควร โดยกําหนดใหมีการบูสตทั้งสิ้น 30 ครั้ง (ครั้งละ 1,000 บาท) ภายในระยะเวลาของ
สัญญาจัดซื้อจัดจาง (10 เดือน)
6) แปลขาวจากภาษาไทย เปนภาษาอังกฤษ (ตนฉบับจาก สกสว.) เดือนละ 3 ขาว (ความยาว ขาวละ 2-3
หนากระดาษ A4 พิมพดวยตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16)
• ระยะเวลาการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2565
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• งบประมาณทั้งโครงการ

1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน)
• เงื่อนไขการรับงาน
1. พิจารณาจากจํานวนสื่อที่เผยแพรขาว จํานวนขาวที่ไดรับการแปลเปนภาษาอังกฤษ
และการปรับแกขาวกรณีมีความผิดพลาด
2. ในกรณีมีการดําเนินงานพิเศษใดๆเพิ่มเติมขอใหใชราคาตามกรอบรายละเอียดงานขางตน
• เงื่อนไขการสงมอบงาน
1) สงมอบรายงานสรุปการประชาสัมพันธประจําเดือน ฉบับอิเล็กทรอนิกสให สกสว. ภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป
2) สงมอบรายงานสรุปการประชาสัมพันธ ระยะเวลา 5 เดือนแรก (1 ธันวาคม 2564 – 30 เมษายน 2565)
ฉบับเอกสาร ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
3) สงมอบรายงานสรุปการประชาสัมพันธ ระยะเวลา 5 เดือนหลัง (1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2565)
ฉบับเอกสาร ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565
ในกรณีการเผยแพรขาวจากการจัดกิจกรรมสําคัญขององคกร สกสว. ที่ไดรับการประสานงาน
4) สงมอบรายชื่อสื่อและจํานวนสื่อที่การันตีเขารวมงานลวงหนาไมนอยกวา 2 วัน กอนวันจัดงานจริง
5) สงมอบ ลิงกขาว ไฟลขาว หรือคลิปขาวที่มีการเผยแพรแลวของกิจกรรมสําคัญ แตละครั้ง สงมอบให
สกสว. หลังวันงาน ภายใน 2 - 7 วัน หลังจากนั้น ใหสงรายงานสรุปการประชาสัมพันธ จากกิจกรรมครั้ง
นั้น ภายในไมเกิน 15 วัน หลังสิ้นสุดการจัดงาน
• การชําระเงิน แบงชําระเปน 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชําระเงิน 50% ของวงเงินคาจางทั้งหมด ภายใน 15 วัน หลังจากที่ไดรับรายงานสรุปการ
ประชาสัมพันธ ระยะเวลา 5 เดือนแรก
งวดที่ 2 ชําระเงิน 50% ของวงเงินคาจางทั้งหมด ภายใน 15 วัน หลังจากที่ไดรับรายงานสรุปการ
ประชาสัมพันธ ระยะเวลา 5 เดือนหลัง
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• อัตราคาปรับ

หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คิดคาปรับในอัตรารอยละ 0.10 ของราคางานจางทั้งหมดตอวัน
• เกณฑการพิจารณาคัดเลือกเพิ่มเติม
1) ประสบการณการทํางาน และตัวอยางผลงานการทํางาน
2) ความเชี่ยวชาญในการแปลขาวเปนภาษาอังกฤษ
3) ความสัมพันธอันดีในระดับคอนเนคชั่นสวนตัวกับบรรณาธิการสื่อมวลชนตางๆ
4) การรับรองจํานวนสื่อที่จะสามารถเผยแพรขาวของ สกสว. ในแตละครั้งไดตามเงื่อนไขที่ระบุ
5) ความรู ความเขาใจในเนื้อหาขององคกร สกสว. ที่จะตองสื่อสาร
6) ความยืดหยุนในการทํางาน กรณีตองมีการประสานงานเรงดวน
*หมายเหตุ
ขอใหผูสนใจดําเนินการเผยแพรขาวประชาสัมพันธของ สกสว. ประจําปงบประมาณ 2565 นําเสนอ
แนวทางการทํางาน Lead Time ตลอดจนรายละเอียดตางๆ ตามเกณฑการพิจารณา กับคณะกรรมการคัดเลือก
โดยใชเวลานําเสนอทีมละ 20 นาที ตามวันเวลาที่นัดหมาย ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติม ได ที่
น.ส.วรรณสม สีสังข โทร.0836994415 อีเมล Wansom@tsri.or.th
จัดทําโดย
หนวยขอมูลและสํานักงานผูอํานวยการดานยุทธศาสตรการสื่อสาร
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
15 พฤศจิกายน 2564

คณะกรรมการจัดทํา ToR
1. นางสาวขวัญลดา จันทรทรงกลด
2. นางสาวเกษราภรณ คงควร
3. นางสาววรรณสม สีสังข
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