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เกณฑ์อ้างอิง (Terms of Reference) 
การจ้างเหมาด าเนินการออกแบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  

และบริหารจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (กลุ่มเยาวชน) 
ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 19 

_____________________ 
1. หลักการและเหตุผล  

ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ สนช. ให้ควำมส ำคัญและวำงแผนด ำเนินกำร
พัฒนำศักยภำพด้ำนนวัตกรรมในกลุ่มเยำวชน ฝ่ำยพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม จึงได้ด ำเนินกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนนวัตกรรม โดยแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ “STEAM4INNOVATOR แผนกำรพัฒนำศักยภำพด้ำน
นวัตกรรม ส ำหรับเยำวชนไทยที่ต้องกำรก้ำวไปเป็นนวัตกร” 

ในกำรนี้ทำงสนช. ได้ร่วมกับ สมำคมวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ จัด 
“โครงกำรประกวดรำงวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย 2562” ขึ้นเป็นเวทีระดับประเทศที่มุ่งสร้ำงและต่อยอด
กำรพัฒนำเยำวชนจำกเวทีกำรประกวดงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมต่ำงๆ โดยเน้นพัฒนำผลงำนให้ถึง
ปลำยทำงของกระบวนกำรนวัตกรรม คือเกิดเป็นผลงำนที่มีศักยภำพออกสู่ตลำดหรือสร้ำงคุณค่ำทำงสังคมได้
จริง ซึ่งสนช. ได้ช่วยส่งเสริมและจัดค่ำยนวัตกร ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำผู้ประกอบกำร
นวัตกรรม (กลุ่มเยำวชน) และสร้ำงเครือข่ำยของกลุ่มนวัตกรรุ่นเยำว์ ภำยใต้แผนพัฒนำศักยภำพด้ำนนวัตกรรม 
STEAM4INNOVATOR เป็นกำรเพ่ิมมุมมองด้ำนธุรกิจนวัตกรรมและผลักดันผลงำนออกสู่ตลำดหรือสร้ำงคุณค่ำ
ทำงสังคมต่อไปในอนำคต  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 กำรออกแบบผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ บันทึกภำพเคลื่อนไหว และภำพนิ่ง 
 2.1.1 เพ่ือจัดจ้ำงเหมำออกแบบ สื่อประชำสัมพันธ์ รวมถึงบันทึกภำพเคลื่อนไหว ถ่ำยทอดสด

กิจกรรม (live facebook) และภำพนิ่งในกิจกรรมค่ำยอบรมเชิงปฏิบัติกำร พัฒนำ
ผู้ประกอบกำรนวัตกรรม (กลุ่มเยำวชน) 

 2.1.2 เพ่ือเป็นองค์ควำมรู้ต้นแบบในกำรจัดกิจกรรมส ำหรับเยำวชน ตลอดจนน ำเสนอกิจกรรม
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงสื่อต่ำงๆ 

 2.1.3 เพ่ือเผยแพร่ข่ำวสำรและกำรด ำเนินโครงกำรสร้ำงกำรรับรู้และกระตุ้นให้เยำวชน ตลอดจน
สำธำรณชนเกิดควำมสนใจที่จะเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยของส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติใน
อนำคต 

2.2 กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม (กลุ่มเยำวชน) 
 2.2.1 เพ่ือจัดค่ำยนวัตกรรุ่นเยำว์ อบรมเชิงปฏิบัติกำรตำมแนวทำง STEAM4INNOVATOR 

แผนพัฒนำศักยภำพด้ำนนวัตกรรม ส ำหรับเยำวชนไทยที่ต้องกำรก้ำวไปเป็นนวัตกร โดย
ออกแบบกระบวนกำรและกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักกำรทั้ง 4 ขั้นตอนได้แก่ Insight + 
STEAM (รู้ลึก รู้จริง) Wow! Idea (คิดสร้ำงสรรค์) Biz model (แผนพัฒนำธุรกิจ) และ 
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Production & Diffusion (กำรผลิตและกำรกระจำย) โดยผ่ำนแนวคิดกำรออกแบบคุณค่ำ 
(Design Thinking) กระบวนกำรออกแบบควำมคิด (Design Process) และวิธีเขียนและ
น ำเสนอแผนธุรกิจ (Business Model Canvas & Presentation Technique) เป็นอย่ำง
น้อย ให้แก่เยำวชนที่มำจำกหลำกหลำยสำขำวิชำ 

 2.2.2 เพ่ือส่งเสริมให้เยำวชนเข้ำใจเนื้อหำ STEAM4INNOVATOR จำกกำรฝึกปฏิบัติจริง พร้อม
น ำทักษะและควำมรู้ดังกล่ำวประยุกต์ใช้กับโครงกำรของตนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยมี
ผู้เชี่ยวชำญคอยช่วยให้ค ำแนะน ำอย่ำงใกล้ชิด 

 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียน นักศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ปวช. หรือนิสิต นักศึกษำ ระดับปริญญำตรี และปวส. 

 

4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

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 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

4.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำคำรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ส ำนักงำน

นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอัน
เป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของ 
ผู้เสนอรำคำได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

4.10 ไม่ เป็นผู้ที่ ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงกำรคลังก ำหนด 

4.11 ผู้เสนอรำคำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e-GP) กรมบัญชีกลำง 

4.12 ผู้เสนอรำคำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย  
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 
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4.13 ผู้เสนอรำคำซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำร
จ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ก ำหนด 

4.14 ผู้รับจ้ำงต้องมีประสบกำรณ์และมีผลงำนที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่ก ำหนด โดยมีมูลค่ำของผลงำน  
ในหนึ่งโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 1,500,000.-บำท โดยให้แนบส ำเนำหนังสือรับรองผลงำนหรือส ำเนำสัญญำ 

 

5. ลักษณะของการด าเนินงาน 
5.1 ด ำเนินกำรออกแบบผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ บันทึกภำพเคลื่อนไหว ภำพนิ่ง 
5.2 บริหำรกำรจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม (กลุ่มเยำวชน) ภำยใต้

โครงกำรประกวดรำงวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 
5.2.1 ประชำสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกเยำวชนเข้ำร่วมโครงกำรประกวดรำงวัลนวัตกรรม

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 
5.2.2 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมค่ำยอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม 
 (กลุ่มเยำวชน) 
5.2.3 ด ำเนินกำรจัดศึกษำดูงำน เพ่ือพัฒนำศักยภำพเยำวชนในโครงกำรประกวดรำงวัล

นวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 
 

6. ขอบเขตการด าเนินงาน 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ ผู้รับจ้ำงจะต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภำพทั้งด้ำนควำมคิด

กำรออกแบบ อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงสร้ำงภำพลักษณ์งำนให้เป็นที่น่ำสนใจและประทับใจต่อผู้พบเห็นงำน 
ดังนี้ 

6.1 ด ำเนินกำรออกแบบผลิตสื่อประชำสัมพนัธ์ บันทึกภำพเคลื่อนไหว ภำพนิ่ง 
 6.1.1 ออกแบบสื่อประชำสัมพันธ์โครงกำรส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ช่วงต่ำงๆ ตลอดทั้งโครงกำร 

ดังนี้ 
  1) ออกแบบภำพรวมของโครงกำรให้เป็นที่น่ำสนใจต่อกลุ่มเป้ำหมำย 
  2) น ำเสนอภำพรวมของสื่อออฟไลน์และออนไลน์ เพ่ือสื่อสำรภำพลักษณ์ของโครงกำรให้

ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำยเยำวชน 
  3) ออกแบบสื่อและน ำเสนอค ำบรรยำยสื่อ (แคปชั่น) ส ำหรับประชำสัมพันธ์โครงกำรให้

ดึงดูดและเป็นที่น่ำสนใจต่อกลุ่มเป้ำหมำย 
 6.1.2 ออกแบบ ตัดต่อ บันทึกวีดีทัศน์และบันทึกภำพนิ่ง ดังนี้ 
  1) บันทึกวีดีทัศน์ และภำพนิ่งในกิจกรรมประชำสัมพันธ์ ค่ำยนวัตกรรุ่นเยำว์ กำรคัดเลือก

และ ประกำศผลรอบรองชนะเลิศในงำนมหกรรมวิทยำศำสตร์ และกำรคัดเลือกและ
ประกำศผลรอบชนะเลิศในงำนวันนวัตกรรม 
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  2) ตัดต่อวีดีทัศน์แยกในแต่ละช่วงกิจกรรมทั้งหมด ให้ภำพลักษณ์ออกมำดูทันสมัย 
น่ำสนใจตรงต่อกลุ่มเป้ำหมำยเยำวชน ทั้งในช่วงพิธีเปิด ช่วงกำรบรรยำย ช่วงกิจกรรม
ในแต่ละหัวข้อในค่ำย กิจกรรมในงำนมหกรรมวิทยำศำสตร์ และบรรยำกำศในงำนวัน
นวัตกรรม พิธีรับรำงวัลรอบชนะเลิศ 

  3) ตัดต่อวีดีทัศน์จัดท ำเป็นไฮไลท์รวม ไม่เกิน 1-3 นำที ให้ภำพลักษณ์ออกมำดูทันสมัย
น่ำสนใจ ส ำหรับเป็นวิดีโอสรุปกิจกรรมและเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมเชิญชวนให้
เข้ำร่วมกิจกรรมในปีต่อไป 

  4) ออกแบบและจัดท ำถ่ำยทอดสดผ่ำนสื่อออนไลน์ (Facebook Live) เพ่ือประชำสัมพันธ์
ผ่ำน Facebook Fan page ในเครือของส ำนักงำนฯ ตลอดช่วงกิจกรรมอบรมสัมนำ 

  5) ออกแบบและจัดท ำก ำหนดกำรกิจกรรมอบรมสัมมนำ น ำเสนอออกมำในรูปแบบที่ 
สวยงำมและ น่ำสนใจ เพ่ือให้เกิดกำรจดจ ำแก่ผู้พบเห็น 

  6) น ำเสนอเนื้อหำหลักในกิจกรรมอบรมสัมมนำเป็นเรื่องกระบวนกำร STEAM4 
INNOVATOR โดยต้องมีควำมทันสมัยและมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ พร้อมใช้เทคนิค
น ำเสนอท่ีน่ำสนใจและกระชับ 

  7) จัดท ำกำรสรุปเนื้อหำออกมำเป็นประโยค ค ำคม ให้ดึงดูดใจ โดยน ำเสนอในรูปแบบ
ภำพผ่ำนสื่อออนไลน์ เฟสบุ๊ค อินสตำแกรมและทวิสเตอร์ อย่ำงน้อย 10 ผลงำน 

  8) จัดเตรียมระบบอุปกรณ์แสง สี เสียงเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ตลอดงำน  
6.2 บริหำรงำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม (กลุ่มเยำวชน)  ภำยใต้แนวคิด 

STEAM4INNOVATOR 
 6.2.1 จัดเตรียมแผนกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม ดังนี้ 
  1) จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตลอดกิจกรรม และระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
  2) น ำเสนอรำยชื่อเยำวชนที่ผ่ำนกำรเข้ำร่วมโครงกำรประกวด โดยน ำเสนอจำกผลงำนที่มี

ควำมน่ำสนใจ และสำมำรถพัฒนำต่อยอดได้ 
  3) น ำเสนอรูปแบบพิธีเปิดและพิธีปิดงำน 
  4) น ำเสนอรูปแบบกำรประสำนงำนเยำวชนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
  5) น ำเสนอรูปแบบกำรดูแลควำมปลอดภัยของเยำวชนผู้เข้ำร่วมโคงกำร 
  6) น ำเสนอรูปแบบและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมทั้งหมด 
  7) น ำเสนอรูปแบบกำรตกแต่งสถำนที่และกำรใช้พ้ืนที่ในกำรจัดกิจกรรม 
  8) น ำเสนอบุคลำกรและทีมงำนที่บริหำรกิจกรรม 
  9) น ำเสนอระบบกำรประเมินผลกำรจัดงำน 
 6.2.2 ด ำเนินกำรบริหำรงำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม (กลุ่มเยำวชน) ดังนี้ 
  1) กำรรับสมัครและคัดเลือกเยำวชนเข้ำร่วมโครงกำร 
    - น ำเสนอรำยชื่อโครงกำรประกวดอย่ำงน้อย 10 โครงกำร 
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    - น ำเสนอผลงำนเยำวชน ที่มีผลงำนผ่ำนกำรคัดเลือกกำรเข้ำร่วมโครงกำร
ประกวดรำงวัลต่ำงๆ อย่ำงน้อย 10 โครงกำร 

2) กำรจัดพิธีเปิดงำนและพิธีปิดงำน : ประสำนงำนกับสถำนที่ที่จัดพิธีเปิดและพิธีปิดโดยมี 
Gimmick หรือเทคนิคพิเศษที่เหมำะสมกับกำรจัดพิธีเปิดและพิธีปิด รูปแบบพ้ืนที่ 
ระบบแสง สี เสียงตำมท่ี สนช. ได้ให้ควำมเห็นชอบ 

3) กำรประสำนงำนเยำวชนผู้เข้ำร่วมโครงกำร วิทยำกรและทีมงำนสนช. จ ำนวน 100 - 
150 คน (ทั้งนี้ จ ำนวนเยำวชนผู้เข้ำร่วมโครงกำรขึ้นอยู่กับผลกำรคัดเลือกผลงำนจำก
คณะกรรมกำร) 

- ประสำนงำนให้ข้อมูลแก่เยำวชนที่ผ่ำนกำรคัดเลือก โดยกำรให้รำยละเอียดของ
งำนที่สอดคล้องกับแผนกำรด ำเนินงำน อำทิ ข้อมูลสถำนที่จัดงำน สถำนที่พัก 
กำรเดินทำง วันและเวลำจัดงำน โดยประสำนข้อมูลของเยำวชนกับ สนช. 

- ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง เช่น อำจำรย์ วิทยำกร และทีมงำนสนช.  
- อ ำนวยควำมสะดวกแก่เยำวชนตลอดกิจกรรม 

4) กำรดูแลควำมปลอดภัยของเยำวชนผู้เข้ำร่วมโครงกำร วิทยำกรและทีมงำนสนช. 
 - จัดท ำประกันหมู่ส ำหรับเยำวชนที่เข้ำร่วมโครงกำร วิทยำกรและทีมงำนสนช. 
 - จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยำบำลเบื้องต้นไว้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บุคลำกรทำง

 กำรแพทย์หรือรถพยำบำล ทุกวันตลอดระยะเวลำกำรจัดงำน 
5) กำรจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรม 

 - ออกแบบและจัดเตรียมป้ำยชื่อส ำหรับเยำวชนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 - ดูแลให้มีวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ เพ่ือใช้งำน อำทิ กระดำษ ปำกกำ และวัสดุอุปกรณ์

อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในกำรใช้จัดกิจกรรมและกำรน ำเสนอผลงำน 
 - จัดหำ ติดตั้ง อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่มีควำมจ ำเป็น อำทิ เครื่องขยำยเสียง 

และอ่ืนๆ ตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด พร้อมมีเจ้ำหน้ำที่ดูแลอ ำนวยควำมสะดวก 
รวมถึงรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกิดขึ้น 

 - จัดหำและติดตั้ง ระบบไฟฟ้ำ ไฟส่องสว่ำงทั่วพ้ืนที่ภำยในพ้ืนที่จัดงำนและ
กิจกรรม หรือตำมท่ีผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด รวมถึงรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกิดข้ึน 

6) กำรตกแต่งสถำนที่และกำรใช้พ้ืนที่ในกำรจัดกิจกรรม 
- ประสำนให้มีป้ำยชื่อกิจกรรมค่ำยอบรมเชิงปฏิบัติกำรต้อนรับผู้เข้ำร่วมงำนและ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับก ำหนดกำรรำยละเอียดจัดกิจกรรม 
- ประสำนกำรจัดห้องท ำกิจกรรมค่ำยอบรมเชิงปฏิบัติกำร ในวันที่ 12 - 15 

มิถุนำยน 2562 โดย จัดเตรียมห้องประชุม โต๊ะ เก้ำอ้ีและอุปกรณ์ต่ำงๆ 
ให้เหมำะสมกับรูปแบบกำรประชุม ประมำณ 100 - 150 ที่นั่ง 
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- ประสำนกำรจัดห้องน ำเสนอผลงำน โดยจัดเตรียมห้องประชุมย่อยจ ำนวน 
ทั้งสิ้น 4 ห้อง และจัดหำ โต๊ะ เก้ำอ้ี และอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้เหมำะสมกับรูปแบบ
กำรน ำเสนอผลงำน จ ำนวน 20 - 30 ที่นั่งในแต่ละห้องย่อย 

- ประสำนกำรจัดเตรียมสถำนที่จัดเลี้ยงอำหำรตลอดระยะเวลำกิจกรรม 
7) กำรจัดเตรียมบุคลำกรและทีมงำนที่บริหำรกิจกรรม 

- จัดเตรียมพิธีกรที่มีประสบกำรณ์ เพ่ือด ำเนินรำยกำรตั้ งแต่พิธีเปิด กำรด ำเนิน
กิจกรรมตลอดจนพิธีปิดเสร็จสิ้น 

- จัดเตรียมเจ้ำหน้ำที่ประจ ำจุดลงทะเบียนเยำวชนผู้เข้ำร่วมโครงกำรตลอด
กิจกรรม 

- จัดเตรียมเจ้ำหน้ำที่ควบคุมขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนในพิธีเปิดและพิธีปิดทั้งหมด 
- จัดเตรียมเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกิจกรรม 

8) กำรประเมินผลกำรจัดงำน : เก็บข้อมูลข้อคิดเห็นในส่วนกำรจัดกิจกรรมเนื้อหำ
กระบวนกำรอบรม STEAM4INNOVATOR จำกเยำวชนผู้เข้ำร่วมโครงกำรพร้อม
ประเมินผลส่ง สนช. 

6.2.3 จัดหำทีมงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดหลักสูตรและด ำเนินกำรออกแบบหลักสูตร
กิจกรรมที่มีเนื้อหำสอดคล้องกับกระบวนกำร STEAM4INNOVATOR โดยได้รับควำม
เห็นชอบจำก สนช. 

 1) จัดเตรียมเนื้อหำหลักสูตรในกิจกรรมค่ำยอบรมเชิงปฏิบัติกำร เพ่ือส่งเสริมให้ เยำวชนมี
ทักษะพ้ืนฐำนของควำมเป็นนวัตกรเพียงพอในกำรปรับใช้กับโครงกำรของตน โดย
เนื้อหำในหลักสูตรสอดคล้องกับกระบวนกำรสร้ำงธุรกิจนวัตกรรมทั้ง 4 ขั้นตอนของ
STEAM4INNOVATOR ได้แก่  Insight + STEAM (รู้ ลึ ก  รู้ จริ ง )  Wow!  Idea (คิด
สร้ำงสรรค์) Biz model (แผนพัฒนำธุรกิจ) และ Production & Diffusion (กำรผลิต
และกำรกระจำย) อำท ิ

   - กำรสร้ำงแรงบันดำลใจจำกพ้ืนฐำนควำมรู้ โอกำส และกำรมองเห็นปัญหำ 
(Inspiration / Imagination) 

   - แนวคิดกำรออกแบบคุณค่ำ (Design Thinking) 
   - กระบวนกำรออกแบบควำมคิด (Design Process) 
   - วิธีเขียนและน ำเสนอแผนธุรกิจ (Business Model Canvas & Presentation) 
   - กำรคิดเชิงวิพำกษ์ / กำรแก้ไขปัญหำ (Critical Thinking) 
   - กำรผลิต กำรขยำยตลำด (Production & Diffusion) 

2) กำรจัดเตรียมบุคลำกรและทีมงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญพร้อมแนะน ำกระบวนกำร 
STEAM4INOVATOR ให้เยำวชนเกิดควำมเข้ำใจในเนื้อหำ เพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้กับ
โครงกำรของตนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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3) กำรจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรฝึกปฏิบัติของเยำวชน อำทิ กระดำษโพสอิท 
4) กำรประเมินผลกำรจัดหลักสูตรในภำพรวม 

6.2.4 ออกแบบและจัดกิจกรรมเชิงเครือข่ำยให้กับกลุ่มเยำวชน 
1) ออกแบบและจัดเตรียมกิจกรรมเชิงเครือข่ำยและสันทนำกำรให้กับกลุ่มเยำวชน 
2) จัดเตรียมอุปกรณ์ส ำหรับท ำกิจกรรมเชิงเครือข่ำย รวมถึงเครื่องเสียงส ำหรับท ำสันทนำ

กำร 
6.2.5 จัดหำสถำนที่ พำหนะส ำหรับกำรเดินทำง และประสำนงำนเยำวชนในกำรนัดหมำย

เดินทำง 
 1) น ำเสนอสถำนที่ส ำหรับจัดกิจกรรมที่เหมำะสม 
 2) ติดต่อสถำนที่ ที่พัก ที่จัดกิจกรรม 
 3) ประสำนงำนเยำวชน นัดหมำยกำรเดินทำง 
 4) ด ำเนินกำรจัดหำรถบัสส ำหรับเยำวชน รถตู้ส ำหรับวิทยำกรและทีมงำนสนช. 
  ให้เหมำะสมตำมจ ำนวนผู้ร่วมโครงกำรที่ร่วมเดินทำง 
 5) ด ำเนินกำรจัดหำอำหำร เครือดื่ม และของว่ำงระหว่ำงเดินทำง 
 6) จัดเตรียมระบบอุปกรณ์แสง สี เสียงเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ตลอดงำน  
6.2.6 ออกแบบและด ำเนินกำรจัดเตรียมเสื้อยืดที่มีโลโก้ STEAM4INNOVATOR จ ำนวน 300 ตัว 

และของที่ระลึกส ำหรับเยำวชน วิทยำกร จ ำนวน 300 ชิ้น อำทิ กระเป๋ำ สมุดจด เข็มกลัด 
6.2.7 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมศึกษำดูงำนภำยในประเทศ หลังจำกค่ำยนวัตกรรุ่นเยำว์  จ ำนวน 2 

ครั้ง (ไปเช้ำ – เย็นกลับ) เพ่ือพัฒนำศักยภำพเยำวชนในโครงกำรประกวดรำงวัลนวัตกรรม
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 โดยได้รับควำมเห็นชอบจำก สนช. 

 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนภำยใน 250 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ 
 

8. งบประมาณ 
ในวงเงินงบประมำณ 1,500,000 บำท (หนึ่งล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว  

 

9. ราคากลางและแหล่งท่ีมา 
9.1 รำคำกลำง :  1,380,000.-บำท 
9.2 แหล่งที่มำของรำคำกลำง : สัญญำจ้ำงฯ เลขท่ี สจ-0092-61 ลงวันที่ 06 มิถุนำยน 2561 
  

10. ผลงานที่ต้องส่งมอบ  
10.1 รายงานผลด าเนินงาน ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย 
 10.1.1 สรุปบทวิเครำะห์ภำพลักษณ์โดยรวมของโครงกำร จ ำนวน 3 ชุด 
  1) สรุปผลกำรน ำเสนอภำพลักษณ์ผ่ำนทำงสื่ออนไลน์ 
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  2) รวมชิ้นงำนกรำฟฟิค CI ภำพรวมของโครงกำร 
 10.1.2 เทปบันทึกภำพวิดีทัศน์ตัดต่อ กิจกรรมตลอดงำน ดังนี้ 
  1) VDO Content แยกในแต่ละช่วงเนื้อหำหลักสูตรและช่วงกิจกรรม 
  2) Facebook Live ในแต่ละช่วงกิจกรรมในค่ำย 
  3) ไฮไลท์พิธีเปิด ช่วงกำรบรรยำย ช่วงกิจกรรมในแต่ละหัวข้อในค่ำยควำมยำว 

ประมำณ 3 - 5 นำท ี
  4) สื่อ Quote หรือรูปแบบภำพที่น ำเสนอผ่ำนสื่อออนไลน์ เฟสบุ๊ค อินสตำแกรมและ

ทวิสเตอร์ 
 10.1.3 เอกสำรสรุปคู่มือเนื้อหำหลักสูตรในค่ำยรวมเครื่องมือในกำรจัดกิจกรรม จ ำนวน 3 เล่ม  

ในรูปแบบดีวีดีจ ำนวน 3 ชุด และในรูปแบบเฟลชไดรฟ์จ ำนวน 3 ชุด 
   1) รำยละเอียดกำรน ำเสนอรูปแบบกิจกรรมในค่ำยอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
   2) รำยละเอียดประวัติวิทยำกรทั้งหมด 
   3) เนื้อหำและตัวอย่ำงเครื่องมือในกำรจัดหลักสูตรในค่ำย เช่น แบบฟอร์มตำรำง

Business Model Canvas รำยละเอียดล ำดับขั้นตอนกิจกรรมในกำรสันทนำกำร 
เป็นต้น 

10.1.4 เอกสำรผลกำรด ำเนินงำนฉบับสมบูรณ์ จ ำนวน 3 เล่ม และ ในรูปแบบดีวีดี 
 จ ำนวน 3 ชุด และในรูปแบบเฟลชไดรฟ์จ ำนวน 3 ชุด 
 1) เอกสำรสรุปภำพรวมเนื้อหำกิจกรรมในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรตลอดกิจกรรม 
 2) ภำพถ่ำยบรรยำกำศในกำรท ำกิจกรรมพิธีเปิด พิธีปิด และกิจรรมในค่ำย 
 3) ประโยคค ำคมที่ได้จำกวิทยำกร พนักงำนสนช. และเยำวชน 
 4) รำยละเอียดสถำนที่จัดกิจกรรม ห้องพักต่ำงๆ 
 5) แบบประเมินควำมพึงพอใจและสรุปผลกำรประเมิน   

10.2 รายงานผลด าเนินงาน ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย 
 10.2.1 วีดีทัศน์ไฮไลท์ ควำมยำวประมำณ 2 - 5 นำที ได้แก่ 

1) ไฮไลท์รวมภำพบรรยำกำศในค่ำยส ำหรับใช้ในพิธีปิดค่ำยนวัตกร 

2) ไฮไลท์ Feedback จำกวิทยำกรและเยำวชนในค่ำย 

3) กิจกรรมในงำนวันมหกรรมวิทยำศำสตร์กำรตัดสินรอบก่อนชิงชนะเลิศ 

4) VTR แนะน ำผลงำนของแต่ละทีมในรอบก่อนชิงชนะเลิศ ไม่เกิน 20 ทีม 

5) บรรยำกำศในงำนวันนวัตกรรมพิธีรับรำงวัลรอบชิงชนะเลิศ 

10.2.2 ไฟล์รูปภำพ สื่อ และชิ้นงำนที่ออกแบบส ำหรับสื่อสำรภำพลักษณ์ของเครือข่ำยเยำวชน 
บรรจุใส่เอ็กเทอนอล ฮำร์ดดิสก์ (External Harddisk) จ ำนวน 2 อัน 

10.2.3 เอกสำรผลของกำรศึกษำดูงำน จ ำนวน 3 เล่ม 
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11. ค่าจ้าง 
ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยเงินซึ่งเป็นเงินบำทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้ำง โดยก ำหนดกำรจ่ำยค่ำจ้ำง จ ำนวน 2 (สอง) 

งวด ดังนี้ 
งวดที ่1 ก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงจ ำนวนร้อยละ 40 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนครั้งที่ 1 ภำยใน 140 วัน นับจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจ
รับพัสดุได้ตรวจรับผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

งวดที ่2 (สุดท้ำย) ก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงจ ำนวนร้อยละ 60 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบรำยงำน
ผลด ำเนินงำนครั้งที่ 2 ภำยใน 250 วัน นับจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

12. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
 ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิคส์ครั้งนี้ ส ำนักงำนพิจำรณำตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) และจะพิจำรณำจำกรำคำรวม 
 โดยพิจำรณำให้คะแนนตำมปัจจัยหลักและน้ ำหนักที่ก ำหนด ดังนี้ 

1) รำคำที่ยื่นเสนอ (Price)   ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 20 
2) ข้อเสนอำงด้ำนเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนๆ ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 80 

 

13. เงื่อนไขอ่ืนๆ 
13.1 ผลงำนทั้งหมดที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนนี้ ตำมสัญญำจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ

ส ำนักงำนโดยที่ผู้รับจ้ำงจะต้องไม่ส่งมอบและไม่เผยแพร่ผลงำนทั้งหมดที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนนี้ ให้แก่ผู้ใดหรือ
น ำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกส ำนักงำน 

13.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องเก็บรักษำเอกสำรหรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจำกส ำนักงำนไว้เป็นควำมลับและต้อง
ไม่น ำเอกสำรหรือข้อมูลใดๆ เปิดเผยแก่บุคคลภำยนอกเว้นแต่จะได้รับค ำยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก
ส ำนักงำน 
 

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


