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เกณฑ์อ้างอิง (Terms of Reference) 
การจ้างเหมาบริหารจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (กลุ่มเยาวชน) 

ภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม STEAM4NNOVATOR 
 

1. หลักการและเหตุผล  
ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ สนช. ให้ควำมส ำคัญและวำงแผนด ำเนินกำรพัฒนำ

ศักยภำพด้ำนนวัตกรรมในกลุ่มเยำวชน ฝ่ำยพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม จึงได้ด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพ
ด้ำนนวัตกรรม โดยแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ “STEAM4INNOVATOR แผนกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนนวัตกรรม 
ส ำหรับเยำวชนไทยที่ต้องกำรก้ำวไปเป็นนวัตกร” 

ในกำรนี้ทำงสนช. ได้ร่วมกับ สมำคมวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ จัด “โครงกำร
ประกวดรำงวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย 2563” ขึ้นเป็นเวทีระดับประเทศที่มุ่งสร้ำงและต่อยอดกำรพัฒนำ
เยำวชนจำกเวทีกำรประกวดงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมต่ำงๆ โดยเน้นพัฒนำผลงำนให้ถึงปลำยทำง
ของกระบวนกำรนวัตกรรม คือเกิดเป็นผลงำนที่มีศักยภำพออกสู่ตลำดหรือสร้ำงคุณค่ำทำงสังคมได้จริง  
ซึ่งสนช. ได้ช่วยส่งเสริมและจัดค่ำยนวัตกร ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำผู้ประกอบกำร
นวัตกรรม (กลุ่มเยำวชน) และสร้ำงเครือข่ำยของกลุ่มนวัตกรรุ่นเยำว์ ภำยใต้แผนพัฒนำศักยภำพด้ำนนวัตกรรม 
STEAM4INNOVATOR เป็นกำรเพ่ิมมุมมองด้ำนธุรกิจนวัตกรรมและผลักดันผลงำนออกสู่ตลำดหรือสร้ำงคุณค่ำ
ทำงสังคมต่อไปในอนำคต  

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดค่ำยนวัตกรรุ่นเยำว์ อบรมเชิงปฏิบัติกำรตำมแนวทำง STEAM4INNOVATOR แผนพัฒนำ

ศักยภำพด้ำนนวัตกรรมส ำหรับเยำวชนไทยที่ต้องกำรก้ำวไปเป็นนวัตกร โดยออกแบบกระบวนกำรและกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับหลักกำรทั้ง 4 ขั้นตอนได้แก่ Insight (รู้ลึก รู้จริง) Wow! Idea (คิดสร้ำงสรรค์) Business 
model (แผนพัฒนำธุรกิจ) และ Production and Diffusion (กำรผลิตและกำรกระจำย) 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้เยำวชนเข้ำใจเนื้อหำ STEAM4INNOVATOR จำกกำรฝึกปฏิบัติจริง พร้อมน ำทักษะ
และควำมรู้ดังกล่ำวประยุกต์ใช้กับโครงกำรของตนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยมีผู้ เชี่ยวชำญคอยช่วยให้
ค ำแนะน ำอย่ำงใกล้ชิด 

 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียน นักศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ปวช. หรือ นิสิต นักศึกษำ ระดับปริญญำตรี และ ปวส. 

 

4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
4.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
4.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 



Page | 2  

 

4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว
เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 

4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

4.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันประกำศ

ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

4.10  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง 

4.11  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช.ก ำหนด 

4.12  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับ รำยจ่ำย  
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ ตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 

4.13  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำร
จ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ก ำหนด 

4.14  ผู้เสนอรำคำต้องมีประสบกำรณ์และผลงำนที่คล้ำยกับงำนจ้ำงดังกล่ำว จำกหน่วยงำนของรัฐหรือ
เอกชนที่เชื่อถือได้ มูลค่ำ 650,000.-บำท (หกแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) โดยต้องแนบส ำเนำคู่สัญญำจ้ำงหรือส ำเนำ
ใบรับรองผลงำน 

 

5. ลักษณะของการด าเนินงาน 

บริหำรกำรจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม (กลุ่มเยำวชน) ภำยใต้
โครงกำรประกวดรำงวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ระยะเวลำ 4 วัน  
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6. ขอบเขตการด าเนินงาน 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ ผู้รับจ้ำงจะต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภำพทั้งด้ำนควำมคิด 

ออกแบบกระบวนกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรลงมือฝึกอบรม รวมถึงสร้ำงภำพลักษณ์งำนให้เป็นที่น่ำสนใจ 
สร้ำงทัศนคติที่ดีต่อเยำวชนในกำรเป็นนวัตกร ดังนี้ 

6.1 จัดเตรียมแผนกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 6.1.1 จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตลอดกิจกรรม และระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 6.1.2 น ำเสนอรูปแบบพิธีเปิดและพิธีปิดงำน 
 6.1.3 น ำเสนอรูปแบบกำรประสำนงำนกับเยำวชนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 6.1.4 น ำเสนอสถำนที่ส ำหรับจัดกิจกรรมที่เหมำะสม 
 6.1.5 น ำเสนอรูปแบบกำรดูแลควำมปลอดภัยของเยำวชนผู้เข้ำร่วมโคงกำร 
 6.1.6 น ำเสนอรูปแบบและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมทั้งหมด 
 6.1.7 น ำเสนอรูปแบบกำรตกแต่งสถำนที่และกำรใช้พ้ืนที่ในกำรจัดกิจกรรม 
 6.1.8 น ำเสนอบุคลำกรและทีมงำนที่บริหำรกิจกรรม 
 6.1.9 น ำเสนอรูปแบบและเนื้อหำกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรตำมแนวทำง STEAM4INNOVATOR 
 6.1.10 น ำเสนอระบบกำรประเมินผลกำรจัดอบรม 
6.2 ด ำเนินกำรบริหำรงำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม (กลุ่มเยำวชน) ดังนี้ 
 6.2.1 กำรจัดพิธีเปิดงำนและพิธีปิดงำน ประสำนงำนกับสถำนที่ที่จัดพิธีเปิดและพิธีปิดโดยมี 

Gimmick หรือเทคนิคพิเศษที่เหมำะสมกับกำรจัดพิธีเปิดและพิธีปิด รูปแบบพ้ืนที่ ระบบ
แสง สี เสียงตำมที่ สนช. ได้ให้ควำมเห็นชอบ 

 6.2.2 กำรประสำนงำนเยำวชนผู้เข้ำร่วมโครงกำร วิทยำกรและทีมงำนสนช. จ ำนวน 100 – 150 
คน (ทั้ งนี้  จ ำนวนเยำวชนผู้ เข้ำร่วมโครงกำรขึ้นอยู่กับผลกำรคัดเลือกผลงำนจำก
คณะกรรมกำร) 

1) ประสำนงำนให้ขอ้มูลแก่เยำวชนที่ผ่ำนเข้ำร่วมโครงกำร โดยให้รำยละเอียดของงำน
ที่สอดคล้องกับแผนกำรด ำเนินงำน อำทิ ข้อมูลสถำนที่จัดงำน สถำนที่พัก กำร
เดินทำง วันและเวลำจัดงำน กำรนัดหมำยเดินทำง โดยประสำนข้อมูลของเยำวชน
กับ สนช. 

2) อ ำนวยควำมสะดวกแก่เยำวชน อำจำรย์ วิทยำกร และทีมงำนสนช. ตลอดกิจกรรม  
6.2.3 กำรดูแลควำมปลอดภัยของเยำวชนผู้เข้ำร่วมโครงกำร วิทยำกรและทีมงำนสนช. 

1) จัดท ำประกันหมู่ส ำหรับเยำวชนที่เข้ำร่วมโครงกำร วิทยำกรและทีมงำนสนช. 
2) จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยำบำลเบื้องต้นไว้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บุคลำกรทำง

กำรแพทย์หรือห้องปฐมพยำบำล ตลอดระยะเวลำกำรจัดงำน 
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6.2.4 พำหนะส ำหรับกำรเดินทำง 
1) ด ำเนินกำรจัดหำรถบัสส ำหรับเยำวชน รถตู้ส ำหรับวิทยำกร ผู้ประกอบกำรและ

ทีมงำนสนช. ให้เหมำะสมตำมจ ำนวนผู้ร่วมโครงกำรที่ร่วมเดินทำง หรือตำมท่ี สนช. 

ก ำหนด 

2) ด ำเนินกำรจัดหำอำหำร เครื่องดื่ม และของว่ำงระหว่ำงเดินทำง 

6.2.5 จัดหำสถำนที่ กำรตกแต่งสถำนที่และกำรใช้พ้ืนที่ในกำรจัดกิจกรรม 
1) ติดต่อสถำนที่และท่ีพักส ำหรับอบรมเชิงปฏิบัติกำร ในวันที่ สนช. ก ำหนด 

2) จัดเตรียมห้องประชุมส ำหรับด ำเนินกำรจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร โดย

จัดเตรียมห้องประชุม โต๊ะ เก้ำอ้ีและอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้เหมำะสม ประมำณ 100 - 

150 ที่นั่ง 

3) จัดเตรียมระบบอุปกรณ์แสง สี เสียงเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ตลอดงำน 

4) ประสำนให้มีป้ำยชื่อกิจกรรมค่ำยอบรมเชิงปฏิบัติกำรต้อนรับผู้เข้ำร่วมงำน และให้

ข้อมูลเกี่ยวกับก ำหนดกำรรำยละเอียดจัดกิจกรรม 

5) ประสำนกำรจัดห้องน ำเสนอผลงำน โดยจัดเตรียมห้องประชุมย่อยจ ำนวน จ ำนวน 

4 ห้อง และจัดหำ โต๊ะ เก้ำอ้ี ป้ำยหน้ำห้อง ป้ำยตั้งโต๊ะ แบ่งรำยชื่อเยำวชน 

ที่น ำเสนอในแต่ละห้อง และเอกสำรกำรให้คะแนนของกรรมกำร โดยประสำน

ข้อมูลกับ สนช. ให้เหมำะสมกับรูปแบบกำรน ำเสนอผลงำน ประมำณ 10 - 20 ที่

นั่งในแต่ละห้องย่อย 

6) ประสำนกำรจัดเตรียมสถำนที่จัดเลี้ยงอำหำรตลอดระยะเวลำกิจกรรม 

6.2.6 กำรจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรม 
1) จัดเตรียมป้ำยชื่อส ำหรับเยำวชนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

2) จัดเตรียมหรือจัดท ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ เพ่ือใช้ในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร  อำทิ 

กระดำษปำกกำเคมี ปำกกำไวท์บอร์ด โพสอิท และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องใน

กำรใช้จัดกิจกรรมและกำรน ำเสนอผลงำน 

3) จัดหำ ติดตั้ง อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่มีควำมจ ำเป็น อำทิ ไมค์โครโฟน เครื่อง

ขยำยเสียง และอ่ืนๆ ตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด พร้อมมีเจ้ำหน้ำที่ดูแลอ ำนวยควำม

สะดวก รวมถึงรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกิดขึ้น 

4) จัดหำและติดตั้ง ระบบไฟฟ้ำ ไฟส่องสว่ำงทั่วพ้ืนที่ภำยในพ้ืนที่จัดงำนและกิจกรรม 

หรือตำมท่ีผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด รวมถึงรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกิดข้ึน 

6.2.7 กำรจัดเตรียมบุคลำกรและทีมงำนที่บริหำรกิจกรรม 
1) จัดเตรียมพิธีกรที่มีประสบกำรณ์ เพ่ือด ำเนินรำยกำรตั้ งแต่พิธีเปิด กำรด ำเนิน

กิจกรรมตลอดจนพิธีปิดเสร็จสิ้น 
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2) จัดเตรียมกระบวนกร (facilitator) ที่มีประสบกำรณ์ เพ่ือด ำเนินกิจกรรมกลุ่ม 

3) จัดเตรียมเจ้ำหน้ำที่ประจ ำจุดลงทะเบียนเยำวชนผู้เข้ำร่วมโครงกำรตลอดกิจกรรม 

4) จัดเตรียมเจ้ำหน้ำที่ควบคุมขั้นตอนกำรด ำเนินงำนในพิธีเปิดและพิธีปิดทั้งหมด 

5) จัดเตรียมเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกิจกรรม 

6.3 จัดหำทีมงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดหลักสูตรและด ำเนินกำรออกแบบหลักสูตรกิจกรรมที่มี
เนื้อหำสอดคล้องกับกระบวนกำร STEAM4INNOVATOR โดยได้รับควำมเห็นชอบจำก สนช. 

 6.3.1 จัดเตรียมเนื้อหำหลักสูตรในกิจกรรมค่ำยอบรมเชิงปฏิบัติกำร เพ่ือส่งเสริมให้เยำวชนมีทักษะ
พ้ืนฐำนของควำมเป็นนวัตกรเพียงพอในกำรปรับใช้กับโครงกำรของตน โดยเนื้อหำใน
หลักสูตรสอดคล้องกับกระบวนกำรสร้ำงธุรกิจนวัตกรรมทั้ง 4 ขั้นตอนของSTEAM4INNOVATOR 
ได้แก่  Insight (รู้ ลึ ก  รู้ จริ ง )  Wow!  Idea (คิดสร้ ำงสรรค์ ไอเดีย )  Business model 
(แผนพัฒนำธุรกิจ) และ Production & Diffusion (กำรผลิตและกำรกระจำย) อำท ิ

1) กำรสร้ำงแรงบันดำลใจจำกพ้ืนฐำนควำมรู้ โอกำส และกำรมองเห็นปัญหำ 
(Inspiration) 

2) กำรเข้ำใจกลุ่มลูกค้ำ (Target persona) 
3) แนวคิดกำรออกแบบคุณค่ำ (Design Thinking) 
4) วิธีเขียนแผนธุรกิจ (Business Model Canvas) 
5) เทคนิคกำรน ำเสนอ (Pitching) 
6) กำรผลิต กำรขยำยตลำด (Production & Diffusion) 

6.3.2 กำรจัดเตรียมบุคลำกรและทีมงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญพร้ อมแนะน ำกระบวนกำร 
STEAM4INOVATOR ให้เยำวชนเกิดควำมเข้ำใจในเนื้อหำ เพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้กับโครงกำร
ของตนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

6.3.3 กำรประเมินผลกำรจัดหลักสูตรในภำพรวม โดยเก็บข้อมูลข้อคิดเห็นในส่วนกำรจัดกิจกรรม
เนื้อหำกระบวนกำรอบรม STEAM4INNOVATOR จำกเยำวชนผู้เข้ำร่วมโครงกำรพร้อม
ประเมินผลส่ง สนช. 

6.4 ออกแบบและจัดกิจกรรมเชิงเครือข่ำยให้กับกลุ่มเยำวชน 
 6.4.1 ออกแบบและจัดเตรียมกิจกรรมเชิงเครือข่ำยและสันทนำกำรให้กับกลุ่มเยำวชน 
 6.4.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ส ำหรับท ำกิจกรรมเชิงเครือข่ำย รวมถึงเครื่องเสียงส ำหรับท ำสันทนำกำร 
6.5 ออกแบบและด ำเนินกำรจัดเตรียมเสื้อยืดที่มีตรำสัญลักษณ์ของ ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ และ 

STEAM4INNOVATOR จ ำนวน 300 ตัว และของที่ระลึกส ำหรับเยำวชน วิทยำกร จ ำนวน 300 ชิ้น อำทิ กระเป๋ำ 
สมุดจด เข็มกลัด โดยได้รับควำมเห็นชอบจำก สนช. 

6.6 รูปแบบและระยะเวลำของกำรด ำเนินงำน สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม 
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7. ระยะเวลา 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนภำยใน 5 เดือน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ 

 

8. งบประมาณ 
ในวงเงินงบประมำณ 1,300,000 บำท (หนึ่งล้ำนสำมแสนบำทถ้วน) รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว 
 

9. ราคากลางและแหล่งท่ีมา 
9.1 รำคำกลำง 1,285,000.-บำท (หนึ่งล้ำนสองแสนแปดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) 
9.2 แหล่งที่มำของรำคำกลำง : ตำมสัญญำจ้ำงฯ เลขที่ สจ-0048-63 ลงวันที่ 18 ธันวำคม 2562 
  

10. ผลงานที่ต้องส่งมอบ  
10.1 รำยงำนแผนกำรด ำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร STEAM4INNOVATOR ฉบับที่ 1 โดยจัดท ำ

รูปเล่ม 1 ชุด ส ำเนำ 2 ชุด และรูปแบบดีวีดีจ ำนวน 3 ชุด โดยมีรำยละเอียด แนวควำมคิดกำรจัดกิจกรรม 
รูปแบบกำรจัดกิจกรรม รูปแบบกำรจัดเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรงำน ดังนี้ 

1) แผนกำรด ำเนินงำนตลอดกิจกรรม และระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

2) รูปแบบพิธีเปิดและพิธีปิดงำน 

3) รูปแบบกำรประสำนงำนกับเยำวชนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

4) รำยละเอียดของสถำนทีจ่ัดกิจกรรม และห้องพักที่เหมำะสม 

5) รูปแบบกำรดูแลควำมปลอดภัยของเยำวชนผู้เข้ำร่วมโคงกำร 

6) รูปแบบและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรม 

7) วิทยำกร บุคลำกรและทีมงำนที่บริหำรกิจกรรม 

8) รูปแบบและเนื้อหำกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรตำมแนวทำง STEAM4INNOVATOR 

เบื้องต้น 

9) รูปแบบกำรประเมินผลกำรจัดงำน 

10.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร STEAM4INNOVATOR ฉบับที่ 2 โดยจัดท ำ
รูปเล่ม 1 ชุด ส ำเนำ 2 ชุด และรูปแบบดีวีดีจ ำนวน 3 ชุด พร้อมส ำเนำบรรจุลงในแฟลชไดร์ฟ จ ำนวน 2 อันโดย
มีรำยละเอียด แนวควำมคิดกำรจัดกิจกรรม รูปแบบกำรจัดกิจกรรม รูปแบบกำรจัดเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ 
รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรงำน ดังนี้ 

1) เอกสำรสรุปภำพรวมของกำรด ำเนินกิจกรรมในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรตลอดงำน 

2) เอกสำรสรุปเนื้อหำในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรภำยใต้แนวคิด STEAM4INNOVATOR 

เช่น รูปแบบของเนื้อหำที่ใช้อบรม ตัวอย่ำงเครื่องมือที่ใช้ประกอบกำรอบรม และ

รำยละเอียดล ำดับขั้นตอนกิจกรรมเครือข่ำย เป็นต้น 

3) ภำพถ่ำยบรรยำกำศของกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรตลอดงำน 
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4) แบบประเมินควำมเข้ำใจในกระบวนกำรอบรม และสรุปผลกำรประเมินพร้อมทั้ง

ข้อเสนอแนะ 
 

11. การส่งมอบงานและการช าระเงิน 
ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยเงินซึ่งเป็นเงินบำทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้ำง โดยจะจ่ำยค่ำจ้ำงให้ภำยหลังจำกผู้รับจ้ำงได้ส่ง

มอบผลงำนคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
โดยก ำหนดกำรจ่ำยค่ำจ้ำง จ ำนวน 2 (สอง) งวด ดังนี้ 
งวดที ่1 ก ำหนดจ่ำยเงินร้อยละ 40 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบผลงำนในข้อ 10.1 ภำยใน 

2 เดือน นับจำกวันที่ลงนำมในสัญญำและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ เห็นชอบรำยงำน
ดังกล่ำวแล้ว 

งวดที ่2 (สุดท้าย) ก ำหนดจ่ำยเงินร้อยละ 60 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบผลงำนในข้อ 10.2 
ภำยใน 5 เดือน นับจำกวันที่ลงนำมในสัญญำและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเห็นชอบรำยงำน
ดังกล่ำวแล้ว 

 

12. หลักเกณฑ์การยื่นข้อเสนอ 
12.1 ผู้เสนอรำคำต้องเสนอแนวคิดในกำรจัดกิจกรรมเบื้องต้น พร้อมทั้งส่งรำยละเอียดแต่ละกิจกรรม 

โดยระบุปริมำณหรือจ ำนวนให้ชัดเจน 
12.2 ผู้ว่ำจ้ำงโดยคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้เสนอรำคำที่เสนอแนวคิดและกำรด ำเนินงำนได้ตรง

วัตถุประสงค์ และคำดว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ว่ำจ้ำง ซึ่งอำจไม่ใช่ผู้เสนอรำคำต่ ำที่สุด ทั้งนี้  
คณะกรรมกำรสำมำรถต่อรองรำคำเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ว่ำจ้ำง และขอสงวนสิทธิ์ในกำรให้ค ำแนะน ำ
เพ่ิมเติม ปรับปรุงรำยละเอียดของงำนบำงประกำรเพ่ือให้ได้ผลงำนที่สมบูรณ์ที่สุด ทั้งนี้ ผลกำรตัดสินของ
คณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 

12.3 ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมกรอบท่ีผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดไว้ทุกประกำร 
12.4 ในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ ส่วนรำชกำรจะใช้หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำประสิทธิภำพ

ต่อรำคำ (Price Performance) โดยพิจำรณำให้คะแนนตำมปัจจัยหลักและน้ ำหนักที่ก ำหนด ดังนี้  
1) รำคำที่ยื่นเสนอ (Price)   ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 20 
2) ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนๆ ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 80 

กำรให้คะแนนข้อเสนอทำงเทคนิคเกณฑ์ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำทำงเทคนิคต้องได้รับคะแนนรวม ไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ 85 จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้ 

ล าดับ หัวข้อให้คะแนน คะแนนเต็ม 

1 ข้อเสนอเนื้อหำหลักสูตร 
- เนื้อหำและกิจกรรมในหลักสูตรสอดคล้องกับเยำวชน 

          ในระดับมัธยมศึกษำ อำชีวะศึกษำและอุดมศึกษำ 
- ควำมสอดคล้องและครบถ้วนกับขอบเขต 
- ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรสื่อสำร Concept STEAM4INNOVATOR 

60 
30 
 

15 
15 
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2 ข้อเสนอด้ำนแผนในกำรท ำงำน และกำรบริหำรงำน   
- Theme แนวคิดกำรจัดงำนภำพรวม  
- รูปแบบกำรจัดกิจกรรมทั้งหมด 

20 
10 
10 

3 ประสบกำรณ์และควำมพร้อมของผู้เสนอรำคำ   
- ประสบกำรณ์ในงำนที่เกี่ยวข้อง 
- ควำมพร้อมของบุคลำกร 

20 
10 
10 

คะแนนรวม 100 
    
13. เงื่อนไขอ่ืนๆ 

13.1 ผลงำนทั้งหมดท่ีได้จำกกำรปฏิบัติงำนนี้ ตำมสัญญำจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของส ำนักงำน
โดยที่ผู้รับจ้ำงจะต้องไม่ส่งมอบและไม่เผยแพร่ผลงำนทั้งหมดที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนนี้ ให้แก่ผู้ใดหรือน ำไปใช้
ประโยชน์โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกส ำนักงำน 

13.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องเก็บรักษำเอกสำรหรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจำกส ำนักงำนไว้เป็นควำมลับและต้องไม่
น ำเอกสำรหรือข้อมูลใดๆ เปิดเผยแก่บุคคลภำยนอกเว้นแต่จะได้รับค ำยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก
ส ำนักงำน 

 

14. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ฝ่ำยพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม (กลุ่มงำนเยำวชน) 
ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
โทรศัพท์ 02 017 5555 ต่อ 604  
โทรสำร  02 017 5566 


