เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference)
การจ้างเหมาพัฒนาเนื้อหาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรนวัตกรรม
(Innovative Organization BOK)
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนนวัตกรรมแห่ งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ สนช. ได้ริเริ่มโครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำน
นวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Program – IOP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกำรยกระดับ
ควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมขององค์กรภำครัฐและภำคเอกชนให้เติบโตด้วยนวัตกรรมอย่ำงยั่งยืน โครงกำร
IOP เป็นโครงกำรที่สำนักงำน ให้บริกำรยกระดับควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมกับองค์กรภำยนอก ในรูปแบบ
ของบริกำรควำมรู้ กำรประเมินควำมสำมำรถและกำรให้คำปรึกษำ โดยดำเนินกำรบนฐำนของโมเดลพัฒนำ
ศั ก ยภำพนวั ต กรรมองค์ ก ร (Innovative Organization Model - IOM) ที่ เ ป็ น โมเดลแบบองค์ ร วม ที่ ใ ห้
ควำมสำคัญกับงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม โดยแบ่งระดับกำรพิจำรณำออกเป็น
3 ระดับ ได้แก่
ระดับยุทธศำสตร์ (Strategy Level) พิจำรณำเป้ำหมำยและทิศทำงด้ำนนวัตกรรมขององค์กร
รวมถึงควำมเชื่อมโยงไปสู่ผลลัพธ์ทำงนวัตกรรมขององค์กร
ระดับปฏิบัติกำร (Operation Level) พิจำรณำกระบวนกำรและแนวทำงกำรดำเนินงำนที่
นำไปสู่กำรสร้ำงผลลัพธ์ทำงนวัตกรรมขององค์กร
ระดับสนับสนุน (Foundation Level) พิจำรณำสภำพแวดล้อมและควำมสำมำรถที่สนับสนุน
กำรขับเคลื่อนงำนและกิจกรรมด้ำนนวัตกรรมขององค์กร
ในแต่ละระดับจะมีกำรพิจำรณำศักยภำพที่เกี่ยวข้องในมิติต่ำงๆ แบ่งออกได้เป็น 8 มิติ ประกอบด้วย
ระดับยุทธศำสตร์ (STRATEGY)
มิติที่ 1: มิติด้ำนยุทธศำสตร์นวัตกรรม (Innovation Strategy)
มิติที่ 2: มิติด้ำนกำรมุ่งเน้นธุรกิจ (Business Focus)
ระดับปฎิบัติกำร (OPERATION)
มิติที่ 3: มิติด้ำนกระบวนกำร (Process)
มิติที่ 4: มิติด้ำนผลิตผล (Result)
ระดับสนับสนุน (FUNDAMENTAL)
มิติที่ 5: มิติด้ำนบุคลำกร (People)
มิติที่ 6: มิติด้ำนวัฒนธรรม (Culture)
มิติที่ 7: มิติด้ำนองค์ควำมรู้ (Knowledge)
มิติที่ 8: มิติด้ำนทรัพยำกร (Resource)
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ในกำรนี้ สำนักงำน มีควำมประสงค์จัดทำเนื้อหำองค์ควำมรู้ (Body of Knowledge - BOK) ด้ำนกำร
พัฒนำองค์กรนวัตกรรม หรือ Innovative Organization BOK (IOB) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในกำรยกระดับ
ศักยภำพด้ำนนวัตกรรมขององค์กร และส่งเสริมให้เกิดกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำองค์กรนวัตกรรม
อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 พัฒนำเนื้อหำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำองค์กรนวัตกรรม (IOB) ตำมแนวทำงของโมเดลพัฒนำ
ศักยภำพนวัตกรรมองค์กร (IOM)
2.2 พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม อย่ำงสอดคล้องกับเนื้อหำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำองค์กรนวัตกรรม
(IOB)
3. คุณสมบัติของผูร้ ับจ้าง
3.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
3.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
3.4 ไม่เป็ น นิ ติบุ คคลซึ่งอยู่ ร ะหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสั ญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้
ชั่วครำวตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
3.5 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลั กษณะต้องห้ ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
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3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่ว มกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้ แก่ส ำนั ก งำน
นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอัน
เป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอ
รำคำได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
3.10 ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ ำ นเกณฑ์ ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร
กระทรวงกำรคลังกำหนด
3.11 ผู้ เ สนอรำคำต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement: e-GP) กรมบัญชีกลำง
3.12 ผู้เสนอรำคำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
3.13 ผู้ เสนอรำคำซึ่งได้รับ คัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ ำนบัญชีธ นำคำร เว้นแต่กำร
จ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สั ญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
กำหนด
3.14 ผู้รับจ้ำงต้องมีประสบกำรณ์และมีผลงำนที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด โดยมีมูลค่ำของผลงำน
ไม่น้อยกว่ำ 700,000.-บำท (เจ็ดแสนบำทถ้วน) โดยเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำเดียวและทำสัญญำโดยตรงกับ
ส่วนรำชกำรหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยผู้เสนอรำคำจะต้องส่งเอกสำรหนังสือรับรองผลงำนหรือสำเนำสัญญำ
หรือสำเนำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง มำประกอบกำรพิจำรณำ
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
4.1 จัดทำแผนดำเนินงำนที่ประกอบด้วย แผนกำรดำเนินงำน แนวทำงกำรพัฒนำเนื้อหำองค์ควำมรู้
กรอบกำรพัฒนำเอกสำรคู่มือ กำรเรียนรู้ และหลักสูตร แผนกำรส่งมอบงำน และเสนอให้สำนักงำนพิจำรณำ
ควำมเหมำะสม
4.2 พัฒนำโครงร่ำง (outline) ของเนื้อหำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำองค์กรนวัตกรรม (IOB) ตำม
แนวทำงของโมเดลพัฒนำศักยภำพนวัตกรรมองค์กร (IOM) และเสนอให้สำนักงำนพิจำรณำควำมเหมำะสม
4.3 พัฒนำเนื้อหำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำองค์กรนวัตกรรม (IOB) ตำมแนวทำงของโมเดลพัฒนำ
ศักยภำพนวัตกรรมองค์กร (IOM) และเสนอให้สำนักงำนพิจำรณำควำมเหมำะสม โดยมีเนื้อหำทีป่ ระกอบด้วย
องค์ประกอบต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ เป็นต้น
4.3.1 ส่วนนำ – แสดงถึงหลักกำรและควำมสำคัญของกำรพัฒนำศักยภำพนวัตกรรมองค์กร
และแสดงควำมเชื่อมโยงของงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ ปฏิบัติกำรและสนับสนุน
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4.3.2 แนวคิดและหลักกำร – แสดงถึงหลักกำรและควำมสำคัญของมิติกำรพัฒนำศักยภำพ
นวัตกรรมองค์กรทั้ง 8 มิติ ตำมแนวทำงของโมเดลพัฒนำศักยภำพนวัตกรรมองค์กร
(IOM)
4.3.3 เครื่องมือ/เทคนิค – แสดงถึงเครื่องมือ/เทคนิคด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่เกี่ยวข้องกับ มิติ
กำรพั ฒ นำศั ก ยภำพนวั ต กรรมองค์ ก ร โดยแต่ ล ะมิ ติ ต้ อ งมี เ ครื่ อ งมื อ อย่ ำ งน้ อ ย 2
เครื่องมือ/เทคนิค
4.3.4 กรณีตัวอย่ำง – แสดงกรณีตัวอย่ำงประกอบที่สอดคล้องกับข้อ 4.3.1 – 4.3.3
4.4 ออกแบบเอกสำรคู่ มื อ กำรเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หำองค์ ค วำมรู้ ด้ ำ นกำรพั ฒ นำองค์ ก ร
นวัตกรรม (IOB) ในข้อ 4.3 โดยคู่มือกำรเรียนรู้มีกำรจัดองค์ประกอบในส่วนของเนื้อหำ รูปภำพและรูปเล่ม
สวยงำมพร้อมสำหรับจัดพิมพ์ และเสนอให้สำนักงำน พิจำรณำควำมเหมำะสม
4.5 พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมด้ำนกำรพัฒนำองค์กรนวัตกรรม ตำมแนวทำงของเนื้อหำในข้อ 4.3
จำนวนอย่ำงน้อย 3 หลักสูตร อำทิ กำรวำงแผนยุทธศำสตร์นวัตกรรม (Innovation Strategy Planning) กำร
ออกแบบกระบวนกำรนวัตกรรม (Innovation Process Design) และกำรพัฒนำพื้นฐำนนวัตกรรมในองค์กร
(Innovation Foundation Development) และเสนอให้สำนักงำน พิจำรณำควำมเหมำะสม โดยเนื้อหำต้อง
ประกอบด้วยองค์ประกอบต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
4.5.1 เป้ำหมำยกำรเรียนรู้และกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับกำรอบรม
4.5.2 ลักษณะและรูปแบบกำรเรียนรู้
4.5.3 โครงสร้ำงเนื้อหำกำรอบรมและกรอบระยะเวลำ
4.5.4 รำยนำมและข้อมูลเบื้องต้นของวิทยำกร/ผู้เชี่ยวชำญ/ผู้ถ่ำยทอดตำมเนื้อหำหลักสูตร
5. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ระยะเวลำดำเนินงำน 6 เดือน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ
6. งบประมาณ
700,000 บำท (เจ็ดแสนบำทถ้วน) ซึ่งรวมภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย
7. ราคากลางและแหล่งที่มา
7.1 รำคำกลำง 700,000.- บำท (เจ็ดแสนบำทถ้วน)
7.2 แหล่งที่มำของรำคำกลำง
หลักเกณฑ์รำคำกลำงกำรจ้ำงที่ปรึกษำไทย สำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ ปี 2556
หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยกำรวิจัยที่คณะกรรมกำรกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) กำหนด (ตำม
แบบ วช. 2 ค - ปี 2556)
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ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการ
รายการ
1. หมวดค่าตอบแทนบุลากร
1.1 หัวหน้ำโครงกำร วุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
(1 คน : 45,000 บำทต่อเดือน จำนวน 6 เดือน)
1.2 นักวิจัย (พัฒนำเนื้อหำ) วุฒิปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ
(1 คน : 35,000 บำทต่อเดือน จำนวน 4 เดือน)
1.3 ผู้ประสำนงำน วุฒิปริญญำตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ
(1 คน : 15,000 บำทต่อเดือน จำนวน 6 เดือน)
2. หมวดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรสืบค้นข้อมูล จัดหำฐำนข้อมูล วิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล
2.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรรวบรวมข้อมูล/สัมภำษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.3 ค่ำใช้จ่ำยสำหรับงำนออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และกรำฟิก
3. หมวดค่าวัสดุ
3.1 ค่ำจัดทำเอกสำรรำยงำน
3.2 ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด
3.3 วัสดุสิ้นเปลือง
4. หมวดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและติดต่อประสานงาน
5. หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่ำบริหำรโครงกำร ค่ำอุปกรณ์สำนักงำน เป็นต้น)
รวมงบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)
500,000
270,000
140,000
90,000
140,000
50,000
20,000
70,000
20,000
10,000
5,000
5,000
10,000
30,000
700,000

8. ผลงานที่ต้องส่งมอบ
8.1 เอกสำรโครงร่ำง (outline) ของเนื้อหำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำองค์กรนวัตกรรม (IOB) ตำม
แนวทำงของโมเดลพัฒนำศักยภำพนวัตกรรมองค์กร (IOM)
8.2 เอกสำรเนื้อหำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำองค์กรนวัตกรรม (IOB) ตำมแนวทำงของโมเดลพัฒนำ
ศักยภำพนวัตกรรมองค์กร (IOM)
8.3 เอกสำรคู่มือกำรเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับเนื้อหำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำองค์กรนวัตกรรม (IOB)
ที่ได้รับกำรออกแบบในลักษณะรูปเล่มสวยงำมพร้อมสำหรับจัดพิมพ์
8.4 เอกสำรร่ำงหลักสูตรฝึกอบรมด้ำนกำรพัฒนำองค์กรนวัตกรรม
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9. ค่าจ้าง
ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยเงินซึ่งเป็นเงินบำทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้ำง โดยจะจ่ำยค่ำจ้ำงให้ภำยหลังจำกผู้รับจ้ำงได้
ส่งมอบผลงำนให้แก่คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุของผู้ว่ำจ้ำง และคณะกรรมกำรตรวจรับพัส ดุได้ตรวจรับ
ผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยกำหนดกำรจ่ำยค่ำจ้ำง จำนวน 4 (สี่) งวด ดังนี้
งวดที่ 1 กำหนดจ่ ำยค่ำจ้ ำงร้ อยละ 20 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้ รับจ้ำงได้ส่ งมอบรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำมข้อ 8.1 โดยส่งมอบในลักษณะรูปเล่ม (Hard Copy) และไฟล์ (Soft File)
อย่ำงละ 1 ชุด ภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง และคณะกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุเห็นชอบกับงำนที่ส่งมอบดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 กำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงร้อยละ 30 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงดำเนินกำรส่งมอบรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนตำมข้อ 8.2 โดยส่งมอบในลักษณะรูปเล่ ม (Hard Copy) และไฟล์ (Soft
File) อย่ำงละ 1 ชุด ภำยใน 120 วัน นับจำกวันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง และคณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุเห็นชอบกับงำนที่ส่งมอบดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3 กำหนดจ่ ำยค่ำจ้ ำงร้ อยละ 30 ของวงเงินค่ ำจ้ำง เมื่อผู้ รับจ้ำงได้ส่ งมอบรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำมข้อ 8.3 โดยส่งมอบในลักษณะรูปเล่ม (Hard Copy) และไฟล์ (Soft File)
อย่ำงละ 1 ชุด ภำยใน 150 วัน นับจำกวันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง และคณะกรรมกำรตรวจ
รับพัสดุเห็นชอบกับงำนที่ส่งมอบดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 4 (งวดสุด ท้า ย) กำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงร้อยละ 20 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้ รับจ้ำงดำเนินกำร
ส่ ง มอบรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนตำมข้ อ 8.4 และรำยงำนฉบั บ สมบู ร ณ์ โดยส่ ง มอบ
ในลั ก ษณะรู ป เล่ ม (Hard Copy) และไฟล์ (Soft File) อย่ ำ งละ 1 ชุ ด ภำยใน 180 วั น
นับจำกวันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเห็นชอบกับงำนที่ส่งมอบ
ดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว
10. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิคส์ครั้งนี้ สำนักงำนพิจำรณำตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) และจะพิจำรณำจำกรำคำรวม
โดยพิจำรณำให้คะแนนตำมปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้
1) รำคำที่ยื่นเสนอ (Price)
กำหนดน้ำหนักเท่ำกับร้อยละ 20
2) ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ
กำหนดน้ำหนักเท่ำกับร้อยละ 80
11. การปกปิดข้อมูล
ผู้รับจ้ำงจะต้องเก็บรักษำเอกสำร หรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจำก สนช. ไว้เป็นควำมลับ และต้องไม่นำ
เอกสำรหรือข้อมูลใดๆ เปิดเผยแก่บุคคลภำยนอก เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกสนช.
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12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถำบันมองอนำคตนวัตกรรม (IFI)
ฝ่ำยยุทธศำสตร์นวัตกรรม สำนักงำนนวัตกรรมห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
นำยชัยธร ลิมำภรณ์วณิชย์ ผู้จัดกำรกลยุทธ์นวัตกรรม
โทรศัพท์: 02-017 5555 ต่อ 626
อีเมล:
chaiyatorn@nia.or.th
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