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เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference) 
จ้างเหมาด าเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมส าหรับกลุ่มผู้น ารุ่นใหม่

ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 2 (Public and Private Chief Innovation Leadership #2) 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ สนช. เป็นหน่วยงำนที่มีพันธกิจในกำรพัฒนำ
นวัตกรรมภำครัฐ ภำคกำรผลิต และภำคสังคมโดยรวมอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน ภำยใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรหลัก
ในกำรเสริมสร้ำงระบบนวัตกรรมแห่งชำติ เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำที่ยั่งยืน” ผ่ำนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ 4 ด้ำน ได้แก่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงควำมเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำง
สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงนวัตกรรม (Catalyst for Changes) ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงคุณค่ำ
ใหม่ทำงนวัตกรรม (Nurturing Future Value) ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ( Innovative 
Organization) สนช. ได้เน้นกำรเสริมสร้ำงระบบนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนผ่ำนยุทธศำสตร์ทั้ง 4 ด้ำน อีกท้ังระบบ
นวัตกรรมที่เสริมสร้ำงนั้นต้องน ำไปสู่กำรเพ่ิมคุณค่ำที่ยั่งยืน ผ่ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยนวัตกรรม
อย่ำงเป็นระบบและก่อให้เกิดกำรยกระดับศักยภำพทำงนวัตกรรมของเครือข่ำยและสมำชิกจำกภำคส่วนต่ำงๆ 

กำรด ำเนินงำนตำมบทบำทที่เป็นหน่วยงำนผู้ขับเคลื่อนกำรสร้ำงเครือข่ำยนั้น ไม่ใช่เรื่องที่จะสำมำรถ
ท ำได้โดยง่ำยจำกเป้ำหมำยร่วมกันเท่ำนั้น หำกแต่ต้องเข้ำใจด้วยว่ำกำรสร้ำงนวัตกรรมในประเทศไทยเป็นเรื่อง
ที่มีควำมซับซ้อนสูง ทั้งในด้ำนศักยภำพทำงระบบกำรคิดวิเครำะห์ของบุคลำกรและหน่วยงำน ที่ส่วนใหญ่ยังไม่
อยู่บนฐำนของกำรตั้งค ำถำมใหม่ และมีระบบวิเครำะห์ที่เชื่อมโยงตัวอย่ำงและกำรพัฒนำของหน่วยงำนอ่ืนๆ 
มำต่อยอดได้ และด้วยนวัตกรรมเองนั้น เป็นสิ่งที่สื่อสำรท ำควำมเข้ำใจในขั้นตอนและกระบวนกำร  ตลอดจน
ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ให้เป็นรูปธรรมได้ยำก ท ำให้ สนช. ในฐำนะผู้เล่นบทบำท“พ่ีเลี้ยง 
ผู้ผลักดัน” (System Integrator and Network Catalyst) ให้หน่วยงำนต่ำงๆ ในประเทศที่มีทรัพยำกรแต่ละ
ด้ำน ร่วมมือกันเพ่ือร่วมคิดร่วมพัฒนำต่อยอด หรือสร้ำงค ำถำมใหม่ๆ เพ่ือกำรพัฒนำนวัตกรรมให้ได้นั้น 
บุคลำกรและส ำนักงำนฯ จะต้องเป็นเจ้ำของควำมรู้และทักษะสองลักษณะควบคู่กันไป คือ “กำรสร้ำงและ
ขับเคลื่อนเครือข่ำย” และ “กระบวนกำรคิดและกำรสร้ำงนโยบำยนวัตกรรม” ซึ่งในกำรเป็นผู้ผลักดันเครือข่ำย
ผู้น ำองค์กรภำครัฐในกำรสร้ำงนวัตกรรมนั้น สนช.มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องสร้ำงกรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำร ใน
กำรสร้ำงและช่วยผลักดันให้กำรรวมตัวกันของเครือข่ำยองค์กรเหล่ำนี้มีควำมต่อเนื่อง และมีควำมเป็นไปได้ใน
กำรสร้ำงผลผลิตที่เป็นนโยบำยนวัตกรรม และมีผลสัมฤทธิ์ในกำรพัฒนำเชิงระบบ ตลอดจนสร้ำงให้มีนวัตกรรม
ต่อได้ในอนำคต ทั้งในมิติของควำมต่อเนื่องของนวัตกรรม และมิติของควำมสืบเนื่องของเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ในกำรช่วยกันคิด วิเครำะห์ ทดลอง แบ่งปันข้อมูล ประสบกำรณ์ ควำมช ำนำญ ตลอดจนมีกิจกรรมกำร
แลกเปลี่ยนบทเรียนกันอย่ำงสม่ ำเสมอ โดย สนช. ถอยออกจำกบทบำทกำรเป็นพ่ีเลี้ยงผู้ผลักดัน (System 
Integrator and Network Catalyst) แล้ว เครือข่ำยในลักษณะนี้สำมำรถท่ีจะสืบทอดส่งต่อไปได้อย่ำงยั่งยืน 

ในปี พ.ศ. 2562 ทำง สนช. ได้จัดหลักสูตรส่งเสริมควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมส ำหรับกลุ่มผู้น ำภำครัฐ
และเอกชน  (Public and Private Chief Innovation Leadership: PPCIL) รุ่นที่ 1 ขึ้น ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้น
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ที่ดีที่ผู้น ำภำครัฐและภำคเอกชนให้ควำมสนใจเข้ำร่วมหลักสูตร  รวมทั้งก่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนผลักดันผลที่ได้
จำกโครงกำรน ำร่องระหว่ำงกำรเรียนรู้ในหลักสูตร  

จำกควำมส ำคัญและผลกำรด ำเนินกำรในปีที่ผ่ำนมำ ทำง สนช. จึงเห็นควรที่จะมีกำรจัดจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมส ำหรับกลุ่มผู้น ำรุ่นใหม่ภำครัฐและเอกชน (Public and 
Private Chief Innovation Leadership: PPCIL) รุ่นที่ 2 เพ่ือก่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรสร้ำงและพัฒนำ
เครือข่ำย โดยมุ่งหวังให้น ำไปสู่กำรร่วมพัฒนำนโยบำยเชิงนวัตกรรมที่จะสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล 
ช่วยแก้ปัญหำส ำคัญๆ ของประเทศได้ด้วยนวัตกรรม ไม่ว่ำจะเป็นนวัตกรรมทำงเทคโนโลยี นวัตกรรมทำงสังคม
หรือนวัตกรรมทำงควำมคิด พร้อมๆ กับกำรสร้ำงศักยภำพบุคลำกร สร้ำงศักยภำพผู้น ำภำครัฐและเอกชนให้มี
แนวควำมคิดที่เป็นนวัตกรรม  ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงเครือข่ำยกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน 
นอกจำกนี้ สนช. ยังมุ่งเน้นให้ผู้ร่วมเรียนรู้ในหลักสูตรมีส่วนร่วมทดลองออกแบบโครงกำรน ำร่องและต้นแบบ 
เพ่ือให้สำมำรถน ำไปสู่กำรสร้ำงนโยบำยกำรพัฒนำที่ยกระดับสังคมด้วยนวัตกรรมและสร้ำงควำมยั่งยืนได้ใน
ที่สุด 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือด ำเนินกำรจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติกำรในหลักสูตรเพ่ือกำรพัฒนำเครือข่ำยนวัตกรรม
ภำครัฐในระดับนโยบำย 

2.2 เพ่ือให้เกิดกำรร่วมสร้ำงสรรค์นโยบำยขององค์กร ที่สะท้อนกำรส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของระบบนิเวศนวัตกรรมแห่งชำติ 

2.3 เพ่ือสร้ำงศักยภำพผู้น ำภำครัฐและเอกชนในกำรขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมในรูปแบบ
เครือข่ำยควำมร่วมมือ 

2.4 เพ่ือเป็นพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำนวัตกรรมเชิงนโยบำยที่จะสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล
ในอนำคต 
 
3. ขอบเขตการด าเนินงาน 

3.1 จัดกิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้และกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถทำงนวัตกรรม
ส ำหรับกลุ่มผู้น ำรุ่นใหม่ภำครัฐและเอกชน (Public Private Chief Innovation Leadership) รุ่นที่2 โดย
สอดคล้องกับเป้ำหมำย และตรงตำมที่ทีมงำน สนช. และทีมที่ปรึกษำเพ่ือพัฒนำและจัดหลักสูตรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมส ำหรับกลุ่มผู้น ำรุ่นใหม่ภำครัฐและเอกชน (Public Private 
Chief Innovation Leadership) รุ่นที่ 2 ได้ก ำหนดไว้ 

3.2 จัดหำหรือประสำนวิทยำกร ทีมที่ปรึกษำโครงกำรประจ ำกลุ่ม ทีม Facilitator ที่มีประสบกำรณ์ 
และให้สอดคล้องเหมำะสมกับกำรฝึกอบรมตลอดหลักสูตร รวมถึงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำง ที่พัก 
ค่ำตอบแทนของวิทยำกร ซึ่งอำจจะเป็นวิทยำกรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
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3.3 จัดหำหรือประสำนบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถเหมำะสมในกำรท ำสรุปเนื้อหำเป็นอินโฟกรำฟฟิก
ตลอดหลักสูตรตำมที่ทีม สนช. ก ำหนด รวมถึงจัดหำบุคคลำกรที่มีควำสำมำรถในกำรสรุปเนื้อหำกำรอบรมใน
ระหว่ำงคำบเรียน โดยต้องสรุปเนื้อหำให้มีควำมเชื่อมโยงกับที่วิทยำกรบรรยำย และให้ผู้เรียนเข้ำใจเนื้อหำได้
มำกที่สุดตลอดหลักสูตร รวมถึงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำง ที่พัก ค่ำตอบแทนของบุคลำกร 

3.4 จัดหำสถำนที่จัดกิจกรรมตลอดหลักสูตร พร้อมอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวันและอำหำรเย็น ให้กับ
ผู้เข้ำร่วมรับกำรฝึกอบรมและเจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำร่วมไม่ต่ ำกว่ำ 90 คน 

3.5 จัดกิจกรรม Networking Dinner จ ำนวนอย่ำงน้อย 2 ครั้ง หรือตำมที่ สนช. ก ำหนด เพ่ือให้ผู้
เข้ำอบรมได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อยอดได้  

3.6 จัดท ำกำรประชำสัมพันธ์ให้ตรงตำมกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์  
3.7 จัดท ำ Roll up และBackdrop กิจกรรมภำยในงำนและกิจกรรมโครงกำรหลักสูตรอบรมเชิง

ปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมส ำหรับกลุ่มผู้น ำรุ่นใหม่ภำครัฐและเอกชน รุ่นที่ 2 ตลอด
หลักสูตรฯ 

3.8 จัดเตรียมระบบลงทะเบียน รับสมัคร ลงเวลำเข้ำอบรม และฐำนข้อมูลทั้งรูปแบบ ออนไลน์ และ
ออฟไลน์ เช่น กำรจัดกำร Directory Application โดยระบุรำยละเอียด ชื่อ-ที่อยู่ของส ำนักงำน หรือสถำน
ประกอบกำร ต ำแหน่งงำน ภำพถ่ำยปัจจุบัน พร้อมรำยละเอียดกำรติดต่อ และข้อมูลส ำคัญอ่ืนๆ เพ่ือสร้ำง
ฐำนข้อมูลแผนภำพเครือข่ำยผู้น ำภำครัฐและเอกชน 

3.9 จัดเตรียมอุปกรณ์กำรเรียนและอบรมตลอดหลักสูตร อำทิ กระเป๋ำใส่เอกสำร  ปำกกำ อุปกรณ์
เพ่ือกำรเรียนกำรสอนต่ำง ๆ และของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้ำอบรม ตำมท่ีผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 90 ชุด 

3.10  จัดท ำเสื้อโปโล และเสื้อแจ๊คเก็ตส ำหรับใช้ในโครงกำรฯ จ ำนวน ไม่ต่ ำกว่ำ 180 ตัว  
3.11  จัดหำเจ้ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตลอดโครงกำรจ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 

10 คน 
3.12  จัดเตรียมของที่ระลึกส ำหรับวิทยำกรจ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 30 ชุด 
3.13  ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะองค์ควำมรู้ และกำรสร้ำงเครือข่ำยให้ผู้เข้ำร่วมอบรม 

ประกอบด้วย กำรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศภำยในประเทศ กำรจัดกิจกรรมกำรอบรมเชิงพ้ืนที่ (ภำยในประเทศ
จ ำนวน 2 วัน) โดยให้มีควำมเหมำะสมและเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินกำรอบรม หรือตำมท่ี สนช.
ก ำหนด 

3.14 ประสำนกำรจัดกำร อ ำนวยควำมสะดวกกรณีกำรเดินทำงศึกษำดูงำนทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ อำทิ จัดหำที่พัก อำหำรและเครื่องดื่ม ยำนพำหนะในกำรเดินทำงตลอดกำรศึกษำดูงำนตำมที่ 
สนช. ก ำหนด 

3.15  จัดหำเจ้ำหน้ำที่ดูแลคณะฯ ที่เดินทำงไปศึกษำดูงำน โดยท ำหน้ำที่ติดต่อประสำนงำน รวบรวม
เอกสำรต่ำงๆ ตำมจ ำนวนที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนด 

3.16  รับผิดชอบค่ำด ำเนินกำรและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ในกำรเดินทำงไปศึกษำดูงำนในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เช่น ค่ำเดินทำง ค่ำเยี่ยมชมสถำนที่ศึกษำดูงำน ค่ำที่พัก และค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ให้แก่ทีมที่
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ปรึกษำเพ่ือพัฒนำและจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมส ำหรับกลุ่มผู้น ำ
รุ่นใหม่ภำครัฐและเอกชน (Public Private Chief Innovation Leadership) รุ่นที่ 2 จ ำนวน 3 ท่ำน เป็นต้น 

3.17  จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนและเผยแพร่ในรูปแบบของเว็บไซต์ และแอพลิเคชั่น ที่มี
ควำมน่ำสนใจเพ่ือให้ผู้อ่ำนสำมำรถเข้ำใจภำพรวม และประเด็นหลักของเนื้อหำในกำรอบรม  

3.18  จัดท ำและบันทึกภำพและวีดีโอตลอดระยะเวลำของโครงกำร วิดีโอเล่ำเรื่องที่มำของโครงกำร
กำรจัดอบรม ในรูปแบบ Story Telling เพ่ือท ำกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรระหว่ำงกำรเปิดรับสมัคร วิดีโอสรุป
หลังจำกสิ้นสุดโครงกำร โดยต้องผ่ำนกำรพิจำรณำและเห็นชอบตำมควำมต้องกำรของ สนช. 

3.19  บันทึกคลิปวิดีโอสัมภำษณ์ พร้อมตัดต่อ ผู้เข้ำร่วมอบรม วิทยำกร ในเนื้อหำสำระตำมควำม
เหมำะสม จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 10 รำย ไม่เกิน 20 รำย โดยกระบวนผลิตต้องผ่ำนกำรพิจำรณำและเห็นชอบตำม
ควำมต้องกำรของ สนช. เช่น แนวคิดรูปแบบกำรถ่ำยท ำ และสำมำรถถ่ำยท ำวิทยำกร หรือผู้เข้ำร่วมอบรม นอก
สถำนที่ได้ 

3.20  จัดเตรียมแฟ้มใบประกำศนียบัตร และใบประกำศนียบัตรให้กับผู้เข้ำอบรม ตำมจ ำนวนของ
ผู้เข้ำร่วมอบรม 

 
4 คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 

4.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
4.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
4.4 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้

ชั่วครำวตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
4.5 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ

หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

4.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำคำรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ส ำนักงำน

นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำร อัน
เป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอ
รำคำได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

4.10  ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
กำรคลังก ำหนด 
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4.11  ผู้เสนอรำคำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e-GP) กรมบัญชีกลำง 

4.12  ผู้เสนอรำคำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 

4.13  ผู้เสนอรำคำซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำร
จ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ก ำหนด 

4.14  ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่ประกำศจ้ำง
ดังกล่ำว โดยมีมูลค่ำของผลงำนไม่น้อยกว่ำ 2,750,000 บำท (สองล้ำนเจ็ดแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) และเป็น
ผลงำนที่เป็นคู่สัญญำเดียวและท ำสัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยผู้เสนอ
รำคำจะต้องส่งเอกสำรหนังสือรับรองผลงำนหรือส ำเนำสัญญำหรือส ำเนำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง มำประกอบกำร
พิจำรณำ  
 
5. ระยะเวลาด าเนินงาน 

ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร 180 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
ระยะเวลา (วัน) 

30 60 90 120 150 180 

1. จัดท ำรำยละเอียดกิจกรรม และวิทยำกร          

2. ประชำสัมพันธ์หลักสูตร PPCIL2          
3. จัดท ำกำรรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ำร่วมโครงกำรPPCIL2          
4. ด ำเนินงำนจัดกิจกรรมหลักสูต  PPCIL 2          
5. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน       

 
6. ผลงานที่ส่งมอบงาน 

ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งผลงำนดังต่อไปนี้เป็นจ ำนวน 3 ชุด พร้อมไฟล์ส ำเนำรำยงำนเป็นอิเล็กทรอนิกส์
จ ำนวน 1 ชุด บันทึกในฮำร์ดดิสก์พกพำ (External hard disk) 

6.1 รำยงำนกระบวนกำรก่อนจัดงำน (Pre-Event Report) เ พ่ือเสนอแผนงำน ก ำหนดกำร 
รำยละเอียดขั้นตอนวิธีกำรด ำเนินงำน และสื่อประชำสัมพันธ์ก่อนเริ่มโครงกำรและระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำร 

6.2 รำยงำนเบื้องต้น ( Inception Report) เพ่ือเสนอรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำน 
เอกสำรประกอบกำรอบรม รวมถึงเอกสำรเนื้อหำ รำยละเอียดกำรอบรม สรุปเนื้อหำวิทยำกร อุปกรณ์ วัสดุ 
และของที่ระลึกที่ใช้ในโครงกำรตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
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6.3 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เพ่ือเสนอผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ พร้อมทั้งสรุปบทเรียน
และโครงกำร โดยแบ่งเป็น รำยงำนสรุปฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งไฟล์ภำพนิ่ง วิดีโอสรุปเนื้อหำและกำรบรรยำย
ของวิทยำกรทุกท่ำน และรำยงำนสรุปผลกำรฝึกอบรมและประเมินผลควำมพึงพอใจจำกกำรฝึกอบรม  

 
7. งบประมาณ 
 วงเงินงบประมำณในกำรด ำเนินงำน 5,500,000 บำท (ห้ำล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) 
 
8. ราคากลางและแหล่งท่ีมา 

8.1 รำคำกลำงคือ 5,479,200 บำท (ห้ำล้ำนสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้ำพันสองร้อยบำทถ้วน) 
8.2 แหล่งที่มำของรำคำกลำง : สจ-0155-62 ลงวันที่ 24 กันยำยน 2562 
 

9. วิธีการจ่ายค่าจ้าง 
ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยเงินซึ่งเป็นเงินบำทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้ำง โดยจะจ่ำยค่ำจ้ำงให้ภำยหลังจำกที่ผู้รับจ้ำงได้

ส่งมอบผลงำนและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
โดยก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำง จ ำนวน 3 (สำม) งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 ก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงร้อยละ 30 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบรำยงำนกระบวนกำร

ก่อนกำรจัดงำน (Pre-Event Report ) ภำยใน 60 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ
และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 2 ก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงร้อยละ 40 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบรำยงำนเบื้องต้น 
(Inception Report) ภำยใน 120 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำและคณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงร้อยละ 30 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบรำยงำน
ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงฮำร์ดดิสก์แบบพกพำ 
(external hard disk) จ ำนวน 1 ชุด ภำยใน 180 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำและ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
10. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา  

ในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอครั้งนี้  คณะกรรมกำรจะพิจำรณำรำยละเอียดข้อเสนอ 
ที่สอดคล้องและครอบคลุมข้อก ำหนดงำน และมีประสิทธิภำพสูงสุด ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำ
ประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) 

ทั้งนี้พิจำรณำให้คะแนนตำมปัจจัยและก ำหนดให้น้ ำหนักรวมทั้งหมดเท่ำกับร้อยละ 100 ดังนี้ 
 1) รำคำที่ยื่นข้อเสนอ (Price)   ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 20 
 2) ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค (Performance) ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 80 



7 
 

 ทั้งนี้ ส ำนักงำนก ำหนดหัวข้อกำรพิจำรณำข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค ดังนี้ 
ที ่ หัวข้อให้คะแนน คะแนน 

1 แนวคิด กลยุทธ์ และรูปแบบกำรจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
1.1 แนวคิด รูปแบบและวิธีกำรจัดกิจกรรม ควำมเข้ำใจ 
1.2 กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรงำน แผนในกำรท ำงำน (Work plan) กำรจัดระบบ

บริหำรจัดกำร และวิธีกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับงำนที่รับจ้ำง 
1.3 แนวคิดในกำรออกแบบ และรูปแบบที่เสนอสวยงำม สอดคล้องกับ Key visual 

และ Theme งำน มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
1.4 กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสวยวำม คงทน และได้มำตรฐำน 

40 
10 
10 
 

10 
 

10 

2 กำรจัดกิจกรรมตำมขอบเขตงำน ประกอบด้วย 
2.1 รำยละเอียดระยะเวลำกำรด ำเนินงำน (Time Frame) 
2.2 ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค แนวทำงกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร ควำมสอดคล้องและครบถ้วนตำมขอบเขตงำนกำรด ำเนินงำน 

20 
10 
10 

3 ศักยภำพควำมพร้อมของผู้เสนอผลงำน ประกอบด้วย 
3.1 ควำมพร้อมของทีมงำน และประสบกำรณ์ ศักยภำพผู้เสนองำน 
3.2 ประวัติ (Company profile) และผลงำนที่ผ่ำนมำของผู้ยื่นข้อเสนอ 
(Curriculum Vitae) 

20 
10 
10 

4 หลักกำร รูปแบบ และกำรน ำเสนอท่ีตรงกับวัตถุประสงค์ 10 
5 ข้อเสนออ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำน 10 
คะแนนรวม 100 

 
11. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และผลงาน  

ข้อมูล เอกสำร และผลงำน ที่ผู้ประเมินได้ปฏิบัติงำนให้กับ สนช. ตำมสัญญำจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และ
ลิขสิทธิ์ของ สนช. โดยผู้รับจ้ำงจะต้องไม่ส่งมอบและไม่เผยแพร่ข้อมูล เอกสำร และผลงำนที่ได้จำกกำร
ปฏิบัติงำนนี้ให้แก่ผู้ใดหรือน ำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำก สนช. 
 
12. จรรยาบรรณของผู้รับจ้าง 
 12.1 ห้ำมเปิดเผยข้อมูลทำงเทคนิคและกำรค้ำของบริษัทที่ เข้ำโครงกำร (Non-Disclosure 
Agreement) ภำยในระยะเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่เริ่มเข้ำไปให้บริกำรหรือเซ็นสัญญำ เว้นแต่จะได้รับกำร
ยินยอมจำกผู้เป็นเจ้ำของข้อมูล 
 12.2 กรณีที่ต้องแสดงข้อคิดเห็นแก่สำธำรณชน ผู้รับจ้ำงจะต้องให้ข้อมูล และแสดงควำมคิดเห็นตำม
หลักวิชำกำรที่ไม่อ้ำงอิง หรือระบุถึงบริษัทที่ให้บริกำร (เว้นแต่จะได้รับกำรยินยอมจำกผู้เป็นเจ้ำของข้อมูล) 
ตำมท่ีตนทรำบอย่ำงถ่องแท้แก่สำธำรณชนด้วยควำมสัตย์จริง 
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13. ผู้ประสานงาน 
 งำนสถำบันวิทยำกำรนวัตกรรม ฝ่ำยพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม 
 นำงสำวฐำยิกำ จันทร์เทพ 
 ต ำแหน่ง: นักส่งเสริมนวัตกรรม 
 โทรศัพท์: 02-017 5555 ต่อ 602 
 โทรสำร: 02-017 5566 
 
 


