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เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference) 
จ้างเหมาบริการพัฒนาแพลตฟอร์มการอบรมออนไลน์ (MOOCs) ระยะ 2 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) เป็นองค์กรน ำในกำรพัฒนำระบบนวัตกรรมของ

ประเทศ โดยท ำหน้ำที่หลักในกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือเร่งรัดให้เกิดกำรพัฒนำนวัตกรรมในภำคกำรผลิต 
ภำครัฐ และภำคสังคมโดยรวมอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน และหนึ่งในพันธกิจของส ำนักงำน คือกำรยกระดับ
ทักษะและควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมของกลุ่มเป้ำหมำย ส ำนักงำนจึงให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพ
ทำงนวัตกรรมของผู้ประกอบกำรนวัตกรรมและบุคคลทั่วไป โดยได้ด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมที่หลำกหลำย
อย่ำงต่อเนื่อง อำทิ บริกำรสัมมนำและฝึกอบรม บริกำรให้ค ำปรึกษำ และกำรจัดหลักสูตรเพ่ือพัฒนำองค์
ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ  

ที่ผ่ำนมำส ำนักงำนยังไม่มีแพลตฟอร์มกลำงที่เป็นแหล่งรวบรวมองค์ควำมรู้ทำงด้ำนนวัตกรรม ทำง
สถำบันวิทยำกำรนวัตกรรมจึงมีควำมประสงค์ในกำรพัฒนำแพลตฟอร์มกลำงที่เป็นสื่อกลำงส ำหรับควำมรู้
พ้ืนฐำนทำงด้ำนนวัตกรรมให้กับทุกกลุ่มเป้ำหมำย ในกำรสร้ำงควำมตระหนักและควำมตื่นตัว (Awareness) 
จิตวิญญำณควำมเป็นผู้ประกอบกำร (Entrepreneurial mindset) สู่กระบวนกำรบ่มเพำะและกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำร (Incubation) ตลอดจนกำรกำรเร่งรัดธุรกิจสู่ตลำดสำกล (Acceleration) ก่อให้เกิดกำรลงทุน 
(Investment) ทั้งจำกกำรลงทุนร่วมทุน (Venture Capital) นักลงทุนบุคคล (Angel) และนักลงทุนบริษัท
ขนำดใหญ่ (Corporate Venture Capital) และมีกำรน ำระบบลงทะเบียนออนไลน์เข้ำมำช่วยอ ำนวยควำม
สะดวกส ำหรับกำรลงทะเบียน มีกำรออกแบบเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมจึงได้
มีกำรรองรับกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมและฐำนข้อมูลผู้เข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงเป็นระบบ และสำมำรถติดตำม
ได้ว่ำบุคคลที่เข้ำมำอบรมมีกำรเติบโตไปในทิศทำงใด 

เพ่ือให้กิจกรรมกำรพัฒนำบ่มเพำะและเร่งสร้ำงเกิดกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมอย่ำงเป็นระบบและ 
มีประสิทธิภำพ รวมถึงสำมำรถจัดกำรฐำนข้อมูลลูกค้ำเพ่ือต่อยอดใช้ประโยชน์ส ำหรับพัฒนำบริกำรใหม่ 
สถำบันวิทยำกำรนวัตกรรมจึงมีควำมต้องกำรที่จะด ำเนินกำรพัฒนำแพลตฟอร์มกำรอบรมออนไลน์ ระบบ
กำรจัดกำรกิจกรรมและฐำนข้อมูล (MOOCs) ขึ้น เพ่ือเป็นแพลตฟอร์มกำรอบรมออนไลน์ ระบบกำรจัดกำร
กิจกรรมและฐำนข้อมูล เพ่ือเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนควำมเป็นผู้ประกอบกำร (Entrepreneurial) เพ่ือให้
นักเรยีน นักศึกษำ ผู้ประกอบกำร และบุคลำกรทั่วไป ที่อยู่ในเครือข่ำยสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

 

2. วัตถุประสงค ์
เพ่ือจัดท ำแพลตฟอร์มกำรอบรมออนไลน์ ระบบกำรจัดกำรกิจกรรมและฐำนข้อมูล มีรำยละเอียด

ดังนี้ 
2.1 เป็นช่องทำงในกำรสมัครสมำชิก  (Membership Registration)  เ พ่ือเข้ำใช้งำนระบบ 

ลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือเข้ำอบรม เข้ำร่วมกิจกรรม ติดตำมข่ำวสำรจำกทำงส ำนักงำน  
2.2 เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรสมำชิก (Membership Management) และจัดกำรข่ำวสำร

ในกำรสื่อสำรกับสมำชิก (Newsletter / Content Management)  
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2.3 เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรอบรม กิจกรรมและสร้ำงระบบลงทะเบียนออนไลน์ของ
กิจกรรม (Event and Registration) ของส ำนักงำน  

2.4 จัดเก็บข้อมูลผู้เข้ำร่วมกิจกรรม และกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรอบรมของสมำชิก (History 
Record) ให้อยู่ในรูปแบบที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรวิเครำะห์ได้อย่ำงถูกต้องและแม่นย ำ 

2.5 วิเครำะห์ข้อมูลในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของสมำชิก เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำหัวข้อกำรจัดกำรอบรม 
และกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำงๆของทำงส ำนักงำนในโอกำสถัดไป  
 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรพัฒนำแพลตฟอร์มกำรอบรมออนไลน์ (MOOCs) ระยะ 2 โดยมีรำยละเอียด

ดังนี้ 
3.1 จัดท ำเว็บไซต์เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรใช้งำนระบบของผู้ใช้ภำยนอก โดยด ำเนินกำรกำรออกแบบ

ภำพลักษณ์และภำพรวมเว็บไซต์ (Website Design and Identity) ด ำเนินกำรจัดท ำ Domain หรือ Sub-
Domain ระบบ Streaming Server และพ้ืนที่กำรจัดเก็บข้อมูลระบบ พร้อมกำรพัฒนำปรับปรุงในระยะเวลำ
อย่ำงน้อย 365 วัน 

3.2 จัดท ำแผนกำรด ำเนินโครงกำรและแผนงำนกำรขึ้นระบบเว็บไซต์ให้ส ำนักงำนพิจำรณำ โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 

 3.2.1 ศึกษำ วิ เครำะห์  ออกแบบสถำปัตยกรรม และออกแบบฐำนข้อมู ลของระบบ 
(Architecture & Database Design) ส ำหรับเว็บไซต์ โดยมีกำรวิเครำะห์และออกแบบ
ตำมมำตรฐำนเว็บไซต์ และสำมำรถบริหำรระบบจัดกำรสมำชิก สิทธิ์กำรใช้งำนระบบ 
กำรจัดกำรเนื้อหำเว็บไซต์ และระบบกำรออก Certification ได ้

 3.2.2 ด ำเนินกำรออกแบบข้อมูล ปฏิสัมพันธ์ และโครงสร้ำงของข้อมูล (User Experience 
Design (UX) / Information Architecture (IA) ฟังก์ชั่นกำรใช้งำนบนเว็บไซต์เพ่ือ
รองรับกำรใช้งำนต่อกลุ่มเป้ำหมำย 

 3.2.3 ด ำเนินกำรออกแบบ และปรับแต่งดีไซน์ส ำหรับเว็บไซต์หน้ำต่ำง ๆ (User Interface 
Design (UI) / Web Graphic Design) 

3.3 ด ำเนินกำรพัฒนำแพลตฟอร์มกำรอบรมออนไลน์ (MOOCs) ระยะ 2 มีรำยละเอียดดังนี้ 
 3.3.1 ด ำเนินกำรพัฒนำแพลตฟอร์มกำรอบรมออนไลน์ (MOOCs) ระยะ 2 ในรูปแบบของ 

Responsive Website เพ่ือรองรับกำรใช้งำนผ่ำน PC, Mobile และ Tablet 
 3.3.2 ด ำเนินกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล ระบบกำรเชื่อมต่อระหว่ำงระบบและฐำนข้อมูล 
 3.3.3 ด ำเนินกำรทดสอบกำรใช้งำนผ่ำนระบบปฏิบัติกำร และ Browser ต่ำงๆ อำทิ Google 

Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer ใน Version ที่เป็นปัจจุบัน 
 3.3.4 ติดตั้ งระบบเก็บสถิติกำรเยี่ยมชม (Web Tracking) Google Analytics พร้อมทั้ ง 

จัดท ำรำยงำนและสรุปวิเครำะห์ผลกำรเข้ำถึง ตลอดอำยุสัญญำ (รำยงำนงำนเดือนละ 1 
ครั้ง) 
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 3.3.5 ด ำเนินกำรติดตั้งและปรับตั้งค่ำที่เกี่ยวข้องอย่ำงเหมำะสม บนระบบเครื่องแม่ข่ำย 
(Production Server) ที่ ได้รับกำรจัดหำ เ พ่ือให้แพลตฟอร์มกำรอบรมออนไลน์ 
(MOOCs) ระยะ 2 สำมำรถท ำงำนได้ตำมท่ีออกแบบไว้ 

3.4 ผู้รับจ้ำงต้องรับประกันผลงำนและจัดหำบุคลำกรสนับสนุนในกำรดูแล บ ำรุงรักษำ และปรับปรุง
ระบบตลอดอำยุสัญญำ 

3.5 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำคู่มือต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำและกำรใช้งำนระบบ และส่งมอบให้กับ
ส ำนักงำนทั้งในรูปแบบเอกสำร (hard copy) และรูปแบบไฟล์เอกสำร (soft file) อันประกอบด้วย 

 3.5.1 คู่มือจัดท ำระบบ (Technical Manual) ประกอบด้วยข้อมูล อำทิ System 
Requirement Analysis & Design, ER-Diagram, Data Structure, Data Flow 
Diagram และ System Architecture 

 3.5.2 คู่มือกำรใช้งำนส ำหรับผู้ดูแลระบบ (Administrator Manual) 
 3.5.3 คู่มือกำรใช้งำนส ำหรับผู้ใช้งำนทั่วไป (User Manual) 
3.6 จัดท ำเนื้อหำส ำหรับหลักสูตรฝึกอบรมกำรใช้งำนให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจัดหำวิทยำกร

ส ำหรับกำรฝึกอบรม จ ำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรส ำหรับผู้ดูแลระบบ (admin) จ ำนวน 1 ครั้ง และ
หลักสูตรส ำหรับผู้ใช้งำนระบบ (user) จ ำนวน 1 ครั้ง 

3.7 จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน โดยน ำเสนอปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข และ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนต่อไป ตำมก ำหนดระยะเวลำกำรส่งมอบงำนตำมสัญญำ 

3.8 จัดท ำแผนกำรดูแลและบ ำรุงรักษำภำยหลังสิ้นสุดสัญญำ รวมทั้งสรุปรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรดูแลและบ ำรุงรักษำ 

3.9 อ่ืนๆ 
 

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 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

4.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
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4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำคำรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ส ำนักงำน
นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอัน
เป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของ 
ผู้เสนอรำคำได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

4.10  ไม่เป็นผู้ที่ ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงกำรคลังก ำหนด 

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

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

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

4.14 ผู้เสนอรำคำต้องมีผลงำนประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงในวงเงินไม่น้อยกว่ำ 
1,000,000.- บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำน ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอ่ืนซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำร
บริหำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนที่ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
เชื่อถือ 

 

5. คุณลักษณะของระบบ 
5.1 เว็บไซต์และระบบบริหำรจัดกำรเนื้อหำของเว็บไซต์ 
 5.1.1 ออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีควำมสวยงำมดูทันสมัย โดยกำรจัดวำง และเลือกใช้

รูปภำพประกอบให้มีควำมสวยงำมสอดคล้อง เพ่ือให้น่ำใช้งำน สะดวกต่อกำรใช้งำน
สอดคล้องกับพฤติกรรมและควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน กลุ่มเป้ำหมำย 

 5.1.2 ออกแบบเว็บไซต์และระบบกำรบริหำรจัดกำร ให้เอ้ืออ ำนวยต่อกำรปรับปรุง แก้ไข 
เพ่ิมเติม ในส่วนเนื้อหำ รูปภำพ ได้สะดวก รวดเร็ว ทั้งที่เป็นปัจจุบัน และในอนำคต 

 5.1.3 ปรับปรุงเว็บไซต์ให้สำมำรถตอบสนองและแสดงผลได้เหมำะสมบนอุปกรณ์ท่ีหลำกหลำย 
เช่น หน้ำจอคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์พกพำ หรืออุปกรณ์สมำร์ทโฟน เป็น
อย่ำงน้อย และต้องแสดงผลได้อย่ำงเหมำะสมตำมคุณลักษณะและควำมละเอียดหน้ำจอ 

 5.1.4 สำมำรถรองรับได้ทั้งภำษำไทยและอังกฤษ 
 5.1.5 เนื้อหำของเว็บไซต์สำมำรถบริหำรจัดกำรในลักษณะฐำนข้อมูล สำมำรถเพ่ิม ลบ และ

แก้ไขได้โดยผู้ดูแลระบบ 
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 5.1.6 สำมำรถบริหำรจัดกำรสิทธิ์และกำรเข้ำถึง ล ำดับควำมส ำคัญ หน้ำที่ ของทีมงำนผู้จัดกำร
ระบบ และมีบันทึกกำรเข้ำถึงกำรใช้งำน กำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือสะดวก ต่อกำรท ำงำน
ร่วมกันเป็นทีม 

 5.1.7 ระบบบริหำรจัดกำรเนื้อหำสำมำรถรองรับกำรน ำเข้ำไฟล์เอกสำร รูปภำพ และไฟล์
วิดีทัศน์ เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ได้ 

 5.1.8 ผู้ดูแลเว็บไซต์สำมำรถก ำหนดกำรแสดงข้อมูลข่ำวสำรด้วยตนเอง เช่น กำรเพ่ิม / ลด
หน้ำต่ำงแสดงข้อมูล กำรจัดล ำดับก่อนหลังกำรแสดงข้อมูลหรือหน้ำต่ำงแสดงข้อมูล กำร
เปลี่ยนรูปแบบ อำทิ รูปแบบตัวอักษร ขนำดตัวอักษร สีที่แสดงในส่วนที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ 
และรูปภำพที่จะแสดงในส่วนที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ เป็นต้น 

 5.1.9 มีระบบกำรค้นหำข้อมูลต่ำงๆ ภำยในเว็บไซต์ให้ครอบคลุมทุกเนื้อหำ อย่ำงรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ 

 5.1.10 มีระบบจัดกำรแบนเนอร์ ให้ผู้ดูแลระบบ สำมำรถเพ่ิม ลบ และแก้ไขแบนเนอร์ในระบบ
ได้ และสำมำรถเชื่อมโยงแบนเนอร์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้ 

 5.1.11 มีเนื้อหำอื่นประกอบเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมควำมน่ำสนใจให้กับเว็บไซต์ เช่น ข้อก ำหนดและ
เงื่อนไข นโยบำยควำมเป็นส่วนตัว ติดต่อเรำ แจ้งปัญหำกำรใช้งำน ปัญหำที่พบบ่อย เป็น
ต้น 

 5.1.12 เว็บไซต์และระบบบริหำรจัดกำรเนื้อหำได้รับกำรพัฒนำบนฐำนของเทคโนโลยี
มำตรฐำนเปิด อำทิ PHP และ MySQL เป็นต้น 

 5.1.13 ด ำเนินกำรติดตั้งและปรับตั้งค่ำที่เกี่ยวข้องอย่ำงเหมำะสมบนเครื่องแม่ข่ำย เพ่ือให้
เว็บไซต์สำมำรถท ำงำนได้ 

 5.1.14 ปรับปรุงระบบกำรลงทะเบียนสมำชิกแบบออนไลน์ส ำหรับผู้เข้ำฝึกอบรม ที่สำมำรถ
เชื่อมต่อกับ กำร Login ออนไลน์กับระบบ Social อ่ืนๆ เพ่ือควำมสะดวกรวดเร็ว และ
ลดปัญหำกำรจ ำ Account ที่ผิดพลำด (Open Authentication) 

 5.1.15 มีระบบกำรจัดกำร SEO (Search Engine Optimizations)  ที่ปรับให้เข้ำกับ วิธีกำร
ค้นค ำส ำคัญ จำก Search Engine อ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ ให้สำมำรถ สร้ำงกำรรับรู้ 
และแสดงผลในที่ต่ำงๆ บนโลก Online ได้โดยง่ำย 

 5.1.16 สร้ำงแหล่งข้อมูลเพ่ิมเติม จำกค ำอธิบำยรำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยบท แหล่งข้อมูล 
ที่น่ำสนใจหรือข้อมูลส ำหรับศึกษำเพ่ิมเติม ค ำชี้แจงหรือประกำศจำกอำจำรย์ผู้สอน 

 5.1.17 สร้ำงระบบแสดงควำมคิดเห็น กระดำนสนทนำส ำหรับพูดคุย ถำมตอบ ภำยในคอร์ส 
 5.1.18 พัฒนำระบบกำรให้คะแนน และข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำเรียนที่มีต่อหลักสูตร 
 5.1.19 ปรับปรุงระบบค ำถำมก่อนเรียน หลังเรียน และสำมำรถดูรำยงำนได้ 
 5.1.20 สร้ำง Badge / Reward เพ่ือกำรแสดงสถำนะผู้เข้ำร่วมกิจกรรม หรือ ร่วมคอร์สได้รับรู้

และสร้ำงควำมภำคภูมิใจ รวมถึงกำร เก็บบันทึก เป็น Reference ส ำหรับสมำชิก 
 5.1.21 มีระบบจัดเก็บบันทึกส่วนตัวส ำหรับผู้เรียน 
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 5.1.22 รองรับกำรเชื่อมต่อกับระบบช ำระเงินออนไลน์ ส ำหรับหลักสูตรที่ต้องช ำระเงินก่อนเข้ำ
เรียนในอนำคตได้ 

 5.1.23 สำมำรถเชื่อมต่อกับระบบสังคมออนไลน์ ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ต่ำงๆ และสำมำรถ
กระจำยข้อมูลข่ำวสำรไปยังสื่อสังคมออนไลน์ต่ำงๆ ได้ 

 5.1.24 สร้ำงระบบจัดกำรจดหมำยข่ำวเพื่อส่งข่ำวสำรจำกส ำนักงำนฯ ให้กับสมำชิก หรือกลุ่มเป้ำหมำย

ได้โดยง่ำย 
5.2 ระบบจัดกำรกิจกรรมและฐำนข้อมูล 
 5.2.1 ระบบลงทะเบียนสมำชิกออนไลน์ (Online Membership Registration) 
  5.2.1.1 มีระบบลงทะเบียนข้อมูลพ้ืนฐำนออนไลน์ส ำหรับผู้เยี่ยมชมหรือผู้สนใจ (Lead / 

Visitor) เพ่ือรับข้อมูลข่ำวสำร (Subscriber) จำกทำงส ำนักงำน 
  5.2.1.2 มีระบบลงทะเบียนข้อมูลโดยรำยละเอียดออนไลน์ส ำหรับสมำชิก (Member) 

โดยสำมำรถแบ่งสมำชิกออกเป็นรูปแบบต่ำง ๆ อำทิเช่น สมำชิกท่ัวไป สมำชิกที่
ได้รับกำรสนับสนุนโครงกำร สมำชิกผู้ส ำเร็จหลักสูตร 

  5.2.1.3 มีส่วนแสดงผลข้อมูลพื้นฐำนส ำหรับผู้เยี่ยมชมหรือผู้สนใจ 
  5.2.1.4 มีส่วนแสดงผลข้อมูลโดยละเอียดส ำหรับสมำชิก 
  5.2.1.5 ผู้เยี่ยมชมและผู้สนใจ สำมำรถจัดกำรข้อมูลพื้นฐำนด้วยตนเอง 
  5.2.1.6 สมำชิกสำมำรถจัดกำรข้อมูลโดยละเอียดได้ด้วยตนเอง 
  5.2.1.7 ผู้ดูแลระบบสำมำรถจัดกำรข้อมูลผู้ใช้งำน (User Management) ในส่วนของ 

ผู้เยี่ยมชมหรือผู้สนใจ และสมำชิกได้ เพ่ือที่จะสำมำรถด ำเนินกำรเพ่ิมเติม, แก้ไข
ข้อมูล หรือระงับกำรเข้ำใช้งำน 

  5.2.1.8 ผู้ดูแลระบบสำมำรถปรับเปลี่ยนแก้ไขสถำนะจำกผู้เยี่ยมชมหรือผู้สนใจให้เป็น
สมำชิก หรือสถำนะของสมำชิกจำกรูปแบบหนึ่งให้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งได้ 

 5.2.2 ระบบฐำนข้อมูลลูกค้ำ (Directory) 
  5.2.2.1 ออกแบบฐำนข้อมูลสมำชิกและผู้สนใจ ให้ท ำกำรเก็บข้อมูลของผู้ให้ควำมสนใจ

และเข้ำร่วมโครงกำรของส ำนักงำน ตั้งแต่สถำนะเป็นผู้เยี่ยมชมหรือผู้ สนใจจน
ไปสู่สมำชิกในรูปแบบต่ำงๆ 

  5.2.2.2 ออกแบบฐำนข้อมูลรำยละเอียดของสมำชิกตำมสถำนะ รวมทั้งรำยชื่อของนัก
นวัตกรรม ส ำหรับรวบรวมนักนวัตกรรมผู้ประสบควำมส ำเร็จผ่ำนควำมร่วมมือ
กับส ำนักงำนฯ โดยมีกำรออกแบบข้อมูลของสมำชิกและโครงกำรที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปอย่ำงครบถ้วน น่ำสนใจ และใช้งำนง่ำย 

  5.2.2.3 ออกแบบฐำนข้อมูลให้มีควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลในระบบ (Search) ซึ่ง
ประกอบด้วย กำรค้นหำรำยชื่อสมำชิก รำยชื่อนักนวัตกรรม กิจกรรม รวมถึง
โครงกำรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับส ำนักงำนฯ 

 5.2.3 ระบบจัดกำรแคมเปญ (Campaign Management) 
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  5.2.3.1 ผู้ดูแลระบบสำมำรถติดตำมผล (Tracking) สำมำรถท ำได้กับผู้เยี่ยมชมหรือ
ผู้สนใจ และสมำชิกได้ โดยควำมสำมำรถเบื้องต้นของกำรติดตำมผลสำมำรถ
ระบุได้ดังนี้ 

1) จ ำนวนผู้เข้ำอ่ำนข้อมูลในแต่ละหน้ำ 
2) จ ำนวนผู้ที่สนใจของแต่ละกิจกรรม 
3) กิจกรรมที่สมำชิกให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ 
4) รำยชื่อของสมำชิกท่ีเข้ำร่วมในแต่ละกิจกรรม 
5) รำยชื่อของกิจกรรมที่สมำชิกแต่ละคนเข้ำร่วม 

5.2.4 ระบบจัดกำรกิจกรรมและกำรอบรม (Registration and Event Management) 
 5.2.4.1 มีแบบลงทะเบียนออนไลน์ของกิจกรรม เพ่ือให้ผู้เยี่ยมชมหรือผู้สนใจ และ

สมำชิกใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมของส ำนักงำน 
 5.2.4.2 มีกำรส่งจดหมำยอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตอบกลับไปยังผู้ลงทะเบียนออนไลน์ 

และผู้ดูแลระบบเพ่ือยืนยันกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของสถำบัน 
 5.2.4.3 ผู้ดูแลระบบสำมำรถสร้ำง แก้ไขและลบ แบบลงทะเบียนออนไลน์ได้ 
 5.2.4.4 ผู้ดูแลระบบสำมำรถสร้ำงเอกสำรยืนยันกำรลงทะเบียนออนไลน์ได้ 
 5.2.4.5 ผู้ดูแลระบบสำมำรถเก็บประวัติกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของผู้เยี่ยมชมหรือผู้สนใจ 

และสมำชิกได้ 
 5.2.4.6 ผู้ดูและระบบสำมำรถสร้ำง แก้ไขและลบ แบบส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกิจกรรม

ได ้
5.2.5 ระบบรำยงำน (Report) 
 5.2.5.1 ผู้ดูแลระบบสำมำรถสร้ำงรำยงำนสรุปข้อมูลส ำหรับผู้บริหำรและเป็นตัวบ่งชี้

ควำมคืบหน้ำจำกกิจกรรมของสถำบันได ้
 5.2.5.2 ผู้ดูแลระบบสำมำรถสร้ำงรำยงำนควำมสนใจและประวัติกำรเข้ำร่วมกิจกรรม

ของผู้ลงทะเบียนได้ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนอย่ำงน้อย 360 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ ดังนี้ 

ล าดับ กิจกรรม 
จ านวนวัน 

30 60 90 180 240 360 

1 จัดท ำแผนกำรด ำเนินโครงกำรและแผนงำนกำรข้ึนระบบ
เว็บไซต์ให้ส ำนักงำนพิจำรณำ 

X      

2 ออกแบบสถำปัตยกรรม ออกแบบฐำนข้อมูลของระบบ และ
ออกแบบ User Interface Design (UI) 

X X     
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3 จัดท ำเว็บไซต์และระบบบริหำรจัดกำรเนื้อหำของเว็บไซต์ 
ระบบจัดกำรกิจกรรมและฐำนข้อมูลลูกค้ำ และกำรใช้งำน
ระบบ User Experience Design (UX) 

 X X X   

4 ด ำเนินกำรพัฒนำระบบสมำชิก, กำรบริหำรจัดกำรและสิทธิ์ 
กำรใช้งำนระบบ 

 X X X   

5 ด ำเนินกำรพัฒนำระบบจัดกำรกิจกรรมและฐำนข้อมูลลูกค้ำ  X X X   
6 ติดตั้งและปรับตั้งค่ำระบบจัดกำรกิจกรรมและฐำนข้อมูล

ลูกค้ำบนเครื่องแม่ข่ำย 
   X X  

7 จัดท ำเนื้อหำส ำหรับหลักสูตรและจัดฝึกอบรมให้เจ้ำหน้ำที่ 
สนช. 

   X X  

8 จัดท ำเนื้อหำส ำหรับหลักสูตร และจัดฝึกอบรมกำรใช้งำน
ให้กับบุคคลที่เก่ียวข้อง และจัดหำวิทยำกรส ำหรับกำร
ฝึกอบรม 

   X X X 

9 ดูแล บ ำรุงรักษำ และปรับปรุงระบบ    X X X 
 
7. งบประมาณ 

2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน) ซึ่งรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมและภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย 
 

8. ราคากลางและแหล่งท่ีมา 
8.1 รำคำกลำง : 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน) 
8.2 แหล่งที่มำ : สัญญำจ้ำงฯ เลขท่ี สจ-0094-62 ลงวันที่ 25 เมษำยน 2562 

 

9. ผลงานที่ต้องส่งมอบ 
9.1 รำยงำนฉบับที่ 1 ได้แก่ รำยงำนกำรศึกษำวิเครำะห์ ออกแบบสถำปัตยกรรม ออกแบบ

ฐำนข้อมูลของระบบ และออกแบบ User Interface Design (UI) ส ำหรับระบบจัดกำรกิจกรรและฐำนข้อมูล
ลูกค้ำ 

9.2 รำยงำนฉบับที่ 2 ได้แก่ รำยงำนกำรจัดท ำระบบจัดกิจกรรมและฐำนข้อมูลสมำชิก และผลสรุป
กำรใช้งำนระบบ User Experience Design (UX) รวมถึงกำรจัดฝึกอบรมกำรใช้งำนและจัดท ำเอกสำรคู่มือ
กำรใช้งำนระบบจัดกำรกิจกรรมและฐำนข้อมูลลูกค้ำ 

9.3 รำยงำนฉบับที่ 3 ได้แก่ รำยงำนสรุปผลงำนทั้งหมดและแผนกำรดูแลและบ ำรุงรักษำภำยหลัง
สิ้นสุดสัญญำ 
 

10. ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง 
ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยเงินซึ่งเป็นเงินบำทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้ำง โดยจะจ่ำยค่ำจ้ำงให้ภำยหลังจำกผู้รับจ้ำงได้

ส่งมอบผลงำนและคณะกรรกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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โดยก ำหนดกำรจ่ำยค่ำจ้ำง จ ำนวน 3 งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 ก ำหนดจ่ำยเงินร้อยละ 30 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบรำยงำนฉบับที่ 1 ภำยใน 

60 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเห็นชอบรำยงำน
ดังกล่ำวแล้ว 

งวดที่ 2 ก ำหนดจ่ำยเงินร้อยละ 40 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบรำยงำนฉบับที่ 2 ภำยใน 
180 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเห็นชอบ
รำยงำนดังกล่ำวแล้ว 

งวดที่ 3 (สุดท้ำย) ก ำหนดจ่ำยเงินร้อยละ 30 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมือ่ผู้รับจ้ำงส่งมอบรำยงำนฉบับที่ 3 
ภำยใน 360 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเห็นชอบ
รำยงำนดังกล่ำวแล้ว 

 

11. การปกปิดข้อมูล 
ผู้รับจ้ำงจะต้องรักษำเอกสำร หรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจำกส ำนักงำนไว้เป็นควำมลับ และต้องไม่น ำ

เอกสำรหรือข้อมูลใดๆ เปิดเผยแก่บุคคลภำยนอก เว้นแต่จะได้รับค ำยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก
ส ำนักงำน 
 

12. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส ำนักงำนจะพิจำรณำตัดสิน 

โดยใช้หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) และจะพิจำรณำ
จำกรำคำรวม โดยพิจำรณำให้คะแนนตำมปัจจัยหลักและน้ ำหนักที่ก ำหนด ดังนี้ 

1) รำคำที่ยื่นข้อเสนอ (Price)   ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 20 
2) ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนๆ ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 80 

ที ่ หัวข้อให้คะแนน คะแนนเต็ม 

1 ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค ประกอบด้วย แนวทำงกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร ข้อเสนอด้ำนแผนในกำรท ำงำน แนวทำงกำรประสำนงำน
กำรจัดงำน รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน กำรจัดระบบบริหำรจัดกำรที่เหมำะสม 
สอดคล้องกับงำนที่จะรับจ้ำง 

40 

2 คุณลักษณะของระบบงำนที่น ำเสนอ และควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของระบบ และ
แนวทำงกำรออกแบบเวบไซต์ (Design Concept) 

40 

3 ข้อมูลของบริษัท ผลงำนของบริษัท และเงื่อนไขกำรรับประกันและกำรบริกำรของ
บริษัท รวมถึงประสบกำรณ์ของบุคลำกร 

10 

4 ข้อได้เปรียบ / จุดเด่น ที่ส่งผลให้โครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์ และ ควำมยืดหยุ่นใน
กำรดูแลและพัฒนำระบบต่อเนื่องในอนำคต 

10 
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13. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งำนพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม 
ส ำนักงำนนวัตกรรมห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

 โทรศัพท์ 02 017 5555 ต่อ 602 
โทรสำร 02 017 5566 
อีเมล์ peera.r@nia.or.th 


