เกณฑ์อ้างอิง (Terms of Reference; TOR)
จ้างเหมาจัด “กิจกรรมการกระตุ้นเพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”
(Deep South STEAM4INNOVATOR)
_______________________
1. หลักการเหตุผล
ตามที่สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการยุคใหม่บนฐาน
นวัตกรรมให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ รวมถึงสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในระบบนิเวศนวัตกรรมของ
ประเทศ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา และภาคสังคม ในการร่วมขับเคลื่อนให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” (Value–Based
Economy) ที่ก่อให้เกิดการผลประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน อันจะนาไปสู่
การผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็น “ประเทศฐานนวัตกรรม (Innovation Nation) และเพื่อให้เกิดการขยาย
ผลการดาเนิ น งานดังกล่ าวกระจายไปยั งระดับภูมิภ าคต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดภาคใต้
ชายแดน ซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ ทั้งด้านศาสนา การปกครอง เศรษฐกิจ ตลอดจนการเป็นประตูเชื่อมโยง
ไปสู่ AEC ทางด้านใต้ มีการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ในการนี้ สนช. จึงได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ “การส่งเสริม Startup/SMEs ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้” ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้ร่วมกับศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ตลอดจน
หน่วยงานในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด เพื่อการผลักดันให้เกิด นักรบทางเศรษฐกิจใหม่ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้น ที่ ผ่านการดาเนินงานใน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การจัดกิจกรรมการบ่ม เพาะ
“หลักสูตรฝึกอบรมการจัดนวัตกรรมสาหรับนวัตกรรมในพื้นที่ ” 2) การจัดกิจกรรมพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ
นวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และ 3) การจัดกิจกรรมการกระตุ้นการรับรู้ธุรกิจ
นวัตกรรม นั้น
สนช. ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการจะพัฒนาให้นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และประชาชน
ในพื้ น ที่ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในการน านวั ต กรรมมาใช้ เ ป็ น กลไกในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ทั้ ง ใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาคนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกระตุ้นให้ประชาชนรับรู้และคุ้นชินถึงความสาคัญและ
ความเชื่อมโยงระหว่ างนวัตกรรม วัฒนธรรม และวิถีชุมชนในพื้นที่ ในการนี้ สนช. จึงได้กาหนดจัดกิจกรรม
“กิ จ กรรมการกระตุ้ น เพื่ อ สร้ า งธุ ร กิ จ นวั ต กรรมในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ” (Deep South
STEAM4INNOVATOR) โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการสร้างวิทยากรและบุคลากรที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกรในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้าง ส่งเสริม ความตระหนักรับรู้ และพัฒนาระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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2.2 เพื่อออกแบบกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความเข้า ใจด้ านการพั ฒ นาธุร กิจนวัต กรรม ตาม
แนวทางของ STEAM4INNOVATOR ในรูปแบบของสื่อผสมที่ใช้ทั้งสื่อออนไลน์และการเรียนรู้จริง รวมถึงชุด
ทักษะสาคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (ฟัง-ถาม–สะท้อน)
2.3 เพื่อส่งเสริมและชักนาให้เกิดการสร้างบุคลากรและวิทยากรด้าน STEAM4INNOVATOR ในพื้นที่
จังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อการร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่สู่การเป็นนวัตกรที่มีประสิทธิภาพ
2.4 เพื่อสร้างเครือข่ายในระดับมหาวิทยาลัยที่จะเป็นส่วนช่วยในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาระบบการศึกษา
3. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ตลอดจนจังหวัด
ใกล้เคียง ทั้งนี้ประกอบด้วย
3.1 นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
3.2 นิสิตนักศึกษาและเยาวชน
3.3 ผู้บริหารหรือตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4.4 ไม่เป็ น นิ ติบุ คคลซึ่งอยู่ ร ะหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสั ญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้
ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
4.5 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถู กระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลั กษณะต้องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
4.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
4.8 ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอราคารายอื่ น ที่ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่ สนช.
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
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4.10 ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังกาหนด
4.11 ผู้ เ สนอราคาต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement: e-GP) กรมบัญชีกลาง
4.12 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
4.13 ผู้ เสนอราคาซึ่งได้รั บ คัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
4.14 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ในการทางานในหัวข้อที่สัมพันธ์กับงานที่ประกาศ
จ้าง โดยมีมูลค่าของผลงานไม่น้อยกว่า 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
เดียวและทาสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยผู้เสนอราคาจะต้องส่งเอกสาร
หนังสือรับรองผลงานหรือสาเนาสัญญาหรือสาเนาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง มาประกอบการพิจารณา
5. ลักษณะของการจัดกิจกรรม
กิจ กรรม “การกระตุ้ น เพื่ อ สร้ างธุร กิจ นวั ต กรรมในพื้น ที่จั งหวัดชายแดนภาคใต้ ” (Deep South
STEAM4INNOVATOR) มีเป้ าหมายเพื่ อมุ่งเน้นการสร้างวิทยากรและบุคลากรที่จะช่ว ยผลักดันให้ เกิดการ
พัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกรในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน รวมทั้งช่วยผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มของเครือข่าย
โรงเรียน คุณครูและอาจารย์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนก่อให้เกิดผู้สร้างนวัตกรรุ่นใหม่ต่อไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้
การดาเนินงานกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยการดาเนินงานใน 2 กิจกรรมย่อย ซึ่งประกอบด้วย
5.1 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการในฐานการเรียนรู้ (Learning Station) ด้วยการออกแบบฐานกิจกรรมใน
พื้นทีอ่ ุทยานการเรียนรู้ TK PARK จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนา
ทั ก ษะพื้ น ฐานของความเป็ น นวั ต กร ทั้ ง นี้ เนื้ อ หาของฐานการเรี ย นรู้ จ ะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ กระบวนการ
STEAM4INNOVATOR ซึ่งประกอบด้วย
- ขั้นตอนที่ 1 Insight | รู้ลึก รู้จริง: โดยเริ่มต้นการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมจากความชอบ
ด้วยการรับรู้สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ สร้างจินตนาการเหนือความรู้พื้นฐาน
และวิชาการ ทาให้เรามองเห็นอนาคตที่กว้างไกล มองเห็นปัญหาและการแก้ไขจากมุมมอง
ใหม่ เส้นทางใหม่ และการเข้าถึงความคิดใหม่ๆ และสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความอยากที่จะ
คิดไอเดียสุดเจ๋งมาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นธุรกิจที่สร้างคุณค่า
- ขั้นตอนที่ 2 Wow! Idea | สร้างสรรค์ไอเดีย: การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ กาหนด
ปัญหาและเป้าหมายในการแก้ไขที่ชัดเจน เพื่อให้ได้คาตอบใหม่ที่แตกต่าง สร้างสรรค์ ทาได้
จริง และมีคุณค่า เป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้
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-

ขั้นตอนที่ 3 Business Model | แผนพัฒนาธุรกิจ: การออกแบบแนวคิดและแผนบริหาร
จั ด การทั้ ง หมด ซึ่ ง จะเกี่ ย วข้ อ งทั้ ง การเชื่ อ มโยงคน เทคโนโลยี ทรั พ ยากร และความ
หลากหลายไปสู่เป้าหมายที่ทาได้จริง พร้อมทั้งโอกาสในการรับคาแนะนาจากผู้ประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรม
- ขั้นตอนที่ 4 Production & Diffusion | การผลิตและการกระจาย: การลงมือสร้างสรรค์
และการลงมือปฏิบั ติอย่างจริงจังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดการ
สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมออกสู่ตลาด
5.2 กิจกรรมอบรมเครือข่ายครูและอาจารย์ในรูปแบบออนไลน์และสื่อผสม ด้วยการออกแบบสื่ อ
ออนไลน์และการเรียนรู้ จริง รวมถึงชุดทักษะสาคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (ฟัง -ถาม-สะท้อน) ที่จะ
ยั ง ผลให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมได้ รั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า นการพั ฒ นาธุ ร กิ จ นวั ต กรรม ตามแนวทางของ
STEAM4INNOVATOR ตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนซึ่งก่อให้เกิดเป็นผลผลิตนวัตกรที่มี
คุณภาพ
ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้รับจ้างจะต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทั้งด้าน
ความคิด การบริหารภาพรวมของโครงการ การออกแบบกระบวนการและวิธีการสอนในรูปแบบสื่อผสมอย่างมี
คุณภาพ โดยรายละเอียดงานทั้งหมดจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก สนช. โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.2.1 ศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล และจั ด เตรี ย มทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ STEAM4INNOVATOR
Blended learning (การเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ผสมประสบการณ์ตรง)
1) ประชุมหารือ นัดหมายและวางแผนการดาเนินงานในการจัดทาหลักสูตร
2) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการจัดการเรียนรู้ผ่ านสื่ อออนไลน์และทักษะทางด้าน
กระบวนการออกแบบ การออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ
ความเข้าใจในตัวผู้เรียน (เยาวชน/ผู้ใหญ่) การประเมินเพื่อพัฒนา ฯลฯ
3) ศึกษาค้นคว้ารูปแบบและเครื่องมือการเรียนรู้ในรูปแบบ Blended Learning
(การเรี ย นรู้ ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ผ สมประสบการณ์ ต รง) และการจั ด
กระบวนการเรียนรู้แบบ Blended Learning
5.2.2 จั ด เตรี ย มที ม วิ ท ยากรผู้ ส ร้ า งนวั ต กร ส าหรั บ STEAM 4 INNOVATOR blended
learning
6. ขอบเขตของงาน
6.1 การออกแบบ ก่อสร้าง และตกแต่งพื้นที่นิทรรศการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในฐานการเรียนรู้
(1) ออกแบบ วางผัง กาหนดโครงสร้างการใช้พื้นที่ทั้งหมดให้มีลักษณะเชื่อมต่อถึงกัน โดย
จัดทาแผนผัง ป้ายสัญลักษณ์ และอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
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(2)

ออกแบบ ผลิตงานโครงสร้าง ติดตั้ง ตกแต่ง ปูพรม พื้นที่จัดงาน และจัดภูมิทัศน์โดยรวม
ภายในพื้นที่จัดงานให้มีความเหมาะสม สวยงาม โดยต้องนาเสนอในรูปแบบสามมิติก่อน
การจัดจ้าง
(3) ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ตกแต่งคูหา ผลิตงานโครงสร้าง ปูพรม พิมพ์โปสเตอร์ สาหรับ
การจัดนิทรรศการให้มีองค์ประกอบที่โดดเด่น มีมิติในการนาเสนอดึงดูดความสนใจของ
ผู้ชมงาน
(4) ออกแบบโครงสร้างนิทรรศการทั้งหมดให้สามารถเคลื่อนที่ และย้ายไปติดตั้งในสถานที่
อื่นๆ ได้ เช่น ในห้องจัดแสดงของมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือโรงเรียน
(5) จัดหา ติดตั้ง อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่มีความจาเป็น อาทิ เครื่องขยายเสียง และอื่นๆ
ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
(6) จัดหา ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่างทั่วพื้นที่ภายในพื้นที่จัดงาน ไฟส่องสว่างสาหรับ
การแสดงผลิตภัณฑ์ หรือตามที่ผู้ ว่าจ้างกาหนด รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่
เกิดขึ้น
(7) จั ด หากิ จ กรรมหรื อ เกมที่ เ หมาะสมกั บ เด็ ก และเยาวชน ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ แนวคิ ด
STEAM4INNOVATOR หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
(8) จัดทาคู่มือเนื้อหาการเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้
(9) จัดหาทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดหลักสูตรและดาเนินการออกแบบหลักสูตร
กิจกรรมหรือเกมที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับกระบวนการ STEAM4INNOVATOR เพื่อการ
อบรมให้บุคลากรของอุทยานการเรียนรู้ TK PARK จังหวัดปัตตานี มีความรู้ความเข้าใน
ในเนื้อหา และพร้อมถ่ายทอดคาแนะนาการทากิจกรรมในฐานการเรียนรู้ แก่ผู้เข้าร่วม
งานในพื้นที่เกิดความเข้าใจในเนื้อหา เพื่อนาไปประยุกต์ใช้กับโครงการของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(10) จั ด เตรี ย มวัส ดุอุป กรณ์ พร้อมของที่ระลึ ก ที่จาเป็นส าหรับการฝึ กปฏิบัติของเยาวชน
สาหรับการเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้ให้แก่อุทยานการเรียนรู้ TK PARK จังหวัดปัตตานี
สาหรับผู้เข้าร่วมงานและร่วมทากิจกรรมในจานวนที่เพียงพอ หรือของที่ระลึกจานวน
ไม่น้อยกว่า 3,000.-ชิ้น (สามพันชิ้น)
(11) ออกแบบและผลิตป้ายสัญลักษณ์ที่สื่อถึงงาน พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ภายในสถานที่จัด
งาน จานวนอย่างน้อย 6 ป้าย
(12) จัดทาชุดมาสคอร์ต สนช. หรือจัดหามาสคอร์ต ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
6.2 ดาเนินการจัดอบรมเครือข่ายครูและอาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์และการเรียนรู้จริง รวมถึงชุดทักษะ
สาคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (ฟัง-ถาม–สะท้อน) ตามแนวทาง STEAM4INNOVATOR
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(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

(8)
(9)

ดาเนินการจัด อบรมเครือข่ายคุณครูและอาจารย์ ผ่านสื่อออนไลน์และการเรียนรู้จริง
รวมถึงชุดทักษะสาคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (ฟัง -ถาม–สะท้อน) ตามแนวทาง
STEAM4INNOVATOR
1.1) จัดกิจกรรมแนะนาโครงการผ่านสื่อออนไลน์ จานวน 1 ครั้ง
1.2) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบ blended learning สาหรับ“ผู้สร้างนวัตกร”
(train the trainer)
ประสานงานร่วมกับเครือข่ายคุณครูและอาจารย์พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่สนใจเข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายคุณครูและอาจารย์ แบบเข้มข้น ตาม
แนวทางของ STEAM4INNOVATOR จานวน 1 รุ่น ผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 25 คน
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นให้เพียงพอสาหรับการฝึกอบรม
จัดเตรียมค่าตอบแทน และ/หรือ ของที่ระลึกสาหรับวิทยากร
จัดเตรียมและอานวยความสะดวกในส่วนของค่า เดินทางไป-กลับ ค่าที่พัก ค่าอาหาร
กลางวัน -เย็น และเครื่องดื่ม สาหรับครู อาจารย์ วิทยากร และเจ้าหน้ าที่ สนช. หรือ
ตามที่สนช. กาหนด
ออกแบบและจัดห้องเรียนซ้อมสอนของคุณครูและอาจารย์ ให้เรียนรู้จากประสบการณ์
การจั ด อบรมจริ ง จั ด จ านวนอย่ า งน้ อ ย 4 ครั้ ง ครั้ ง ละ 6 ชั่ ว โมง และแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์การสอน (PLC) ในช่วงระยะเวลาโครงการ
สนับสนุนให้เครือข่ายคุณครูและอาจารย์ ที่ผ่านการอบรมและพัฒนาการสอนผ่ านสื่ อ
ออนไลน์และสื่อผสมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือทางานจริง
จัดทาแบบประเมินผลการอบรมผ่านระบบออนไลน์

7. เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ว่าจ้างโดยคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกผู้เสนอราคาที่เสนอแนวคิดและการดาเนินงานได้ตรง
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ และคาดว่ า จะเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ผู้ ว่ า จ้ า ง ซึ่ ง อาจไม่ ใ ช่ ผู้ เ สนอราคาต่ าสุ ด ทั้ ง นี้
คณะกรรมการสามารถต่อรองราคาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ว่าจ้าง และขอสงวนสิทธ์ในการให้คาแนะนา
เพิ่มเติม ปรับปรุงรายละเอียดของงานบางประการเพื่อให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์ที่สุด ทั้งนี้ ผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
อนึ่ ง การพิ จ ารณาผลการยื่ น ข้ อ เสนอประกวดราคาด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นครั้ ง นี้
คณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดข้อเสนอที่สอดคล้องและครอบคลุมข้อกาหนดงาน และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ทั้งนี้พิจารณาให้
คะแนนตามปัจจัยและกาหนดให้น้าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 ดังนี้
1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price)
กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ 20
2) ข้อเสนอทางด้านเทคนิค
กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ 80
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ที่
1

2

3
4

ทั้งนี้ สานักงานฯ กาหนดหัวข้อการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค ดังนี้
หัวข้อให้คะแนน
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ประกอบด้วย แนวทางการดาเนินงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ความสอดคล้องและครบถ้วนกับขอบเขตงานการดาเนินงาน
(15 คะแนน)
 รูปแบบและความเข้าใจ / แนวคิดในการดาเนินโครงการ
(15 คะแนน)
 การออกแบบกิจกรรมเชิงปฎิบัติการในฐานการเรียนรู้
(15 คะแนน)
 การออกแบบหลักสูตร ความเหมาะสมของวิทยากรในการอบรม
และกิจกรรมเชิงปฎิบัติการ (15 คะแนน)
ข้อเสนอด้านแผนในการทางาน แนวทางการประสานงานการจัด งาน
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน และการวิเคราะห์ การจัดระบบบริหาร
จัดการที่เหมาะสม สอดคล้องกับงานที่จะรับจ้าง
ประสบการณ์ผลงานของนิติบุคคล และความพร้อมของทีมบุคลากร
ข้อได้เปรียบ/จุดเด่น ที่ส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

คะแนน
60

20

10
10
100

8. ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ 2 (สอง) เดือน นับถัดจากวันทีล่ งนามในสัญญา
9. เอกสารการส่งมอบผลงาน
ผู้รับจ้างต้องดาเนินการส่งมอบรายงานสรุปผลการดาเนินงานตามที่ระบุในขอบเขตการดาเนินงาน
ทั้งหมด ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้แก่
9.1 การออกแบบ ก่อสร้าง และตกแต่งพื้นที่นิทรรศการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในฐานการเรียนรู้
9.1.1 ผู้ รั บ จ้ างต้องส่ งมอบผลการออกแบบแนวความคิดการจัดงาน รูปแบบการจัดงาน ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน
9.1.2 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบผลก่อสร้าง ติดตั้ง พร้อมตกแต่งคูหา หรือฐานการเรียนรู้สาหรับการ
จัดนิทรรศการตามหัวข้อที่กาหนด
9.1.3 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบรายงานผลการอบรมบุคลากรของอุทยานการเรียนรู้ TK PARK จังหวัด
ปัตตานีและผลการดาเนินกิจกรรมในฐานการเรียนรู้
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9.1.4 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบอุปกรณ์และฐานการเรียนรู้สาหรับการจัดนิทรรศการตามหั ว ข้ อที่
กาหนด โดยโครงสร้างนิทรรศการทั้งหมดสามารถเคลื่อนที่ และย้ายไปติดตั้งในสถานที่
อื่น ๆ ได้ เช่น ในห้ องจัดแสดงของมหาวิ ทยาลั ยต่า งๆ หรือโรงเรียน เมื่อเสร็จสิ้ น การ
ดาเนินงาน
9.2 การจัดอบรมเครือข่ายครูและอาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์และการเรียนรู้จริง รวมถึงชุดทักษะสาคัญ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (ฟัง-ถาม-สะท้อน) ตามแนวทาง STEAM4INNOVATOR
9.2.1 ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งส่ ง มอบไฟล์ ห ลั ก สู ต รพั ฒ นา คุ ณ ครู แ ละอาจารย์ ตามแนวทางของ
STEAM4INNOVATOR Blended learning
9.2.2 ผู้ รั บ จ้ างต้องส่ งมอบภาพบรรยากาศและสื่ อที่ใช้ภ ายใต้กิจ กรรมอบรมเครื อข่ายครู และ
อาจารย์ ผ่านหลักสูตร STEAM4INNOVATOR ในรูปแบบ USB
1) กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณครูและอาจารย์ ตามแนวทางของ
STEAM4INNOVATOR Blended learning จานวน 1 รุ่น
2) กิจกรรมการจัดห้องเรียนซ้อมสอนของคุณครูและอาจารย์ ทั้งหมด 4 ครั้ง
9.2.3 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบคู่มือฉบับสมบูรณ์และโปรแกรมที่ใช้ในการจัดห้องเรียนซ้อมสอนของ
คุณครูและอาจารย์ ทั้งหมด 4 ครั้ง (ครั้งละ 6 ชม.) และข้อมูลสรุปผลจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน
(PLC) ในช่วงระยะเวลาโครงการในรูปแบบเอกสารฉบับสมบูรณ์ 2 ชุด และบันทึกเป็นไฟล์ทั้ งหมดใน USB
แฟลชไดรฟ์ 3 ชิ้น
9.3 จัดทา VDO และถ่ายภาพ
9.4 รายงานสรุปผลการจัดงาน
10. งบประมาณ
วงเงินไม่เกิน 1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ซึ่งครอบคลุ ม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามขอบเขตการดาเนินงาน
11.ราคากลางและแหล่งที่มา
11.1 ราคากลาง คือ 1,380,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
11.2 แหล่งที่มาของราคากลาง : สัญญาจ้างเลขที่ สจ-0092-61 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
13. การจ่ายเงินค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้าง โดยจะจ่ายค่าจ้างให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้
ส่งมอบผลงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยกาหนดการจ่ายเงินค่าจ้างแบ่งจ่าย 2 งวด ดังนี้
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งวดที่ 1 กาหนดจ่ายร้อยละ 40 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดาเนิน ส่งรายงานผลการดาเนินงาน
ตามเอกสารการส่งมอบผลงานข้อ 9.1 และ 9.2 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ พร้อมไฟล์ข้อมูลบันทึก
ในรูปแบบสื่อดิจิทัล จานวน 3 ชุด ภายใน 1 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบงานดังกล่าว
งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) กาหนดจ่ายร้อยละ 60 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตาม
สิ่งที่ต้องส่งมอบงานทั้งหมดตามข้อ 9.1 - 9.4 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ พร้อมไฟล์ข้อมูลบันทึกใน
รูปแบบสื่อดิจิทัล จานวน 3 ชุด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบ
งานดังกล่าว นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
14. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และรายงาน
ข้อมูล เอกสาร และรายงาน ตลอดจนผลงานทั้งหมดที่ผู้รับจ้างได้จากการปฏิบัติงานนี้ ตามสัญญาจะ
ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ สนช. โดยผู้รับจ้างจะไม่ส่งมอบและไม่เผยแพร่ข้อมูล เอกสาร และรายงาน
ตลอดจนผลงานทั้งหมดที่ได้จากการปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใดหรือนาไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
สนช.
15. ผู้ประสานงาน
นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป
ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม
โทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 522
อีเมล์ pakapong@nia.or.th
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