สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
รายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR)
การประชุมชี้แจงแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570
และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหนวยงานในระบบ ววน. ปงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-15.30 น.
ณ สถานที่จดั ประชุมแบบถายทอดสด (โรงแรมที่เดินทางสะดวกใกลรถไฟฟา)
ประชุมออนไลนผานระบบ Zoom และ Webinar, Facebook Live และเว็บไซต (ถายทอดสด)
หนวยงานรับผิดชอบ : สำนักกลยุทธแผนและงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวจิ ัยและนวัตกรรม (สกสว.)
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 44
ไดกำหนดให “สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)” มีหนาที่และอำนาจในการจัดทำ
นโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) จัดทำกรอบวงเงินงบประมาณดาน ววน. และ
จัดทำหลักเกณฑการจัดทำคำขอและการจัดสรรงบประมาณเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(กสว.) รวมถึงการกลั่นกรองคำของบประมาณในระบบวิจัยและนวัตกรรมใหสอดคลองกับแผนดาน ววน. และจัดทำคำขอ
งบประมาณของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม
ในการนี้ สกสว. จึ ง เห็ น ควรให มี ก ารจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงแผนด านวิท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรมของประเทศ
พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหนวยงานในระบบ ววน. ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให
หน วยงานในระบบวิท ยาศาสตร วิจัยและนวัต กรรม มี ความรูความเขาใจเกี่ ยวกั บ แผนดาน ววน. แนวทางการจัด สรร
งบประมาณ และมีขอมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ครบถวน
วัตถุประสงค
- เพื่อเสนอแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570
- เพื่อชี้แจงหลักเกณฑการจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ และขั้นตอนการยื่นคำของบประมาณ
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
- เพื่อสรางพื้นที่การสื่อสารกับหนวยงานในระบบ ววน.
ผูเขารวมประชุม
- หัวหนาหนวยงาน/ผูแทนหนวยงาน/นักวิจัยในระบบ ววน.
- วิทยากร บอรดและผูทรงคุณวุฒิ
- ผูบริหารและพนักงานขององคกรพันธมิตร และ สกสว.
- สื่อมวลชน
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ชองทางเขารวมการประชุม
- เขารวมประชุม ณ สถานที่จดั ประชุมแบบถายทอดสด ไมเกิน 40 คน (เฉพาะผูท ี่มีคิวบรรยายและเจาหนาที่)
- เขารวมการประชุมออนไลนผานระบบ Zoom และ Webinar, Facebook Live และเว็บไซต ประมาณ 1,500 คน
ผลทีค่ าดวาจะไดรับ
- หนวยงานมีความเขาใจเกี่ยวกับแผนดานวิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570
- หนวยงานมีความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงวิธีการและขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ และสามารถยื่นคำของบประมาณกองทุน
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
- หน ว ยงานและ สกสว. ได แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู และรับ ฟ ง ความคิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะเพื่ อ ประโยชน ในการ
ดำเนินการรวมกันตอไป
รูปแบบการจัดประชุม
- การบรรยาย และเปดคลิปวีดิทัศนที่มีการบันทึกเทปไวลวงหนา โดยเปดใหมชี วงซักถาม
- จัด ณ สถานที่จดั ประชุมแบบถายทอดสด (โรงแรมที่เดินทางสะดวกใกลรถไฟฟา)
จำนวนผูเขารวม ณ สถานที่ ไมเกิน 40 คน
- เวลา 9.00-12.00 น. จัดแบบออนไลนผานระบบ Zoom หรือ Webinar, Facebook Live (Public) และเว็บไซต
(ถายทอดสด) หองใหญประมาณ 1,500 คน
- เวลา 13.00-15.30 น. จัดแบบออนไลนผานระบบ Zoom แบบแยกหองยอย โดยจะแบงเปนหองยอยไมนอยกวา
5 หอง ประมาณหองละ 200 คน (ไมมีการถายทอดสด)
หมายเหตุ พิจารณาความเหมาะสมตามรายละเอียดการจัดงานและจำนวนผูเ ขาการประชุม
ขอบเขตการดำเนินงานและหนาที่ของผูรับจางจัดประชุม (Organizer)
เพื่ อ ให ก ารจั ด การประชุ ม ชี้ แ จงแผนด า นวิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570
และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหนวยงานในระบบ ววน. ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 เปนไปดวยความเรียบรอย
และบรรลุตามวัตถุประสงคของการจัดประชุม ผูรับจางจะตองเปนผูดำเนินการสนับสนุนและจัดงาน ในชวงกอน ระหวาง
และหลังจัดงาน ซึ่งกำหนดจัดขึ้น 1 วันทำการ ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ สถานที่จัดประชุมแบบถายทอดสด
โดยมีรายละเอียดของงานดังตอไปนี้
1. การดำเนินงานและประสานงานตลอดการจัดประชุม รวมถึงจัดเตรียมและตกแตงสถานที่จดั ประชุม
1.1 ออกแบบ รอยเรียงเนือ้ หางาน และผลิตคลิปวีดิทัศน (VDO Showcase) ที่เกีย่ วของกับการจัดประชุม
โดยตองดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้
 วีดิทัศนโปรโมทงาน (Teaser)
 วีดิทัศนเปดงาน
 วีดิทัศนสรุป Highlight ของงาน ภายหลังเสร็จสิ้นงาน
 Presentation ที่จัดทำพิเศษของวิทยากร
เปนตน
หมายเหตุ จำนวนการจัดทำคลิปอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณในการจัดการประชุม
โดยมีไมเกิน 9 คลิป
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1.2 ผูรับจางจะตองจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมกับรูปแบบการจัดงาน ออกแบบ ติดตั้ง จัดสถานที่ จัดเตรียมอุปกรณ
จัดหาเจาหนาที่ควบคุมงานและประสานการจัดการ พรอมนำเสนอรูปแบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
พรอมระบบเทคนิค แสง สี เสียง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกิจกรรมงานประชุมชี้แจงแผนดาน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของ
หนวยงานในระบบ ววน. ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใหสอดคลองกับแนวคิดการจัดงาน โดยดำเนินการในเรื่อง
ตางๆ ดังตอไปนี้
 ออกแบบแนวคิดหลัก (Theme และ Key Visual) จัดทำแผนการดำเนินงาน ออกแบบรูปแบบที่
เหมาะสมของการจัดประชุมแบบออนไลนเพื่อสื่อสารกับกลุมเปาหมายและใหกรอบระยะเวลาการ
ดำเนินงาน (Timeline) เปนไปตามขอบเขตของงานทั้งหมดเสนอตอ สกสว. พิจารณาภายใน 5 วัน
(วันทำการ) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
 จัดหาและจัดเตรียมสถานที่โดยแบงเปนหองถายทอดสดใหญ ในชวงเชาและหองยอยแบงกลุมใน
ชวงบายไมนอยกวา 5 หอง ซึ่งหองถายทอดสดใหญในชวงเชาจะออกแบบจัดสถานที่เปนการประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่สอดคลองกับแนวคิดในการจัดงาน พรอมทั้งจัดทำกราฟฟกประกอบเพื่อฉาย
บนจอ LED หรืออาจใชเทคนิค Green screen เพื่อความเหมาะสมของงานและตามที่ สกสว. ให
ความเห็นชอบ
 ในชวงบายของหองประชุมยอย สถานที่จัดงานแตละหองจะจัดที่นั่งใหผูบริหารและเจาหนาที่ สกสว.
ประมาณหองละ 5 คน ใหหางกันเปนไปตามมาตรการรักษาระยะหางทางสังคม (Social Distancing)
โดยบริเวณหนาหองจะตองมีจุดวัดอุณหภูมิ และมีการตั้งแอลกอฮอลลางมือ
 จัดทำ Floor Plan ของหองประชุมและพื้นที่สวนตางๆ ที่เกี่ยวของ
 จัดเตรียม ติดตั้ง ดูแล และควบคุมอุปกรณ การนำเสนอ ภายในหองประชุมถายทอดสดและหอง
ประชุมยอยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสใหมีความพรอมตลอดการประชุม
 จัดเตรียมพื้นที่รับรองและที่นั่งสำหรับวิทยากร, ผูบริหาร สกสว. และผูที่เกี่ยวของไมเกิน 40 คน โดย
ตองเปนไปตามระเบียบของ ศบค. และเปนไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด รวมถึงจัดเตรียมที่จอด
รถระหวางการจัดงานประมาณ 10 คัน
 ออกแบบและจัดพื้นที่สำหรับถายภาพใหมีความเหมาะสมกับรูปแบบการจัดงาน
 จัดสคริปตภายในงานใหมีความเหมาะสมตามความเห็นชอบของ สกสว.
1.3 เตรียมระบบสารสนเทศและอุปกรณในรูปแบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส สำหรับการนำเสนอ
 จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรหลักเพื่อใชสำหรับถายทอดการประชุม ตองสามารถรับเขาและสงออก
สัญญาณ VDO ทาง HDMI พรอมกันกับชุดอุปกรณตัดตอ VDO และสัญญาณเสียงรับเขาและสงออก
กับอุปกรณ Sound Mixer
 จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส บันทึกการประชุม แสดง
ภาพการถาม-ตอบ ตองสามารถสงออกสัญญาณ VDO กับอุปกรณตัดตอ VDO ให Admin ไดและ
สามารถตรวจสอบผูเขารวมประชุมได เปนตน
 จัดเตรียมระบบ Internet สำหรับ รองรับ การประชุม ออนไลน ผานระบบ Zoom และ Webinar,
Facebook Live และเว็บไซต ไดอยางมีป ระสิท ธิภ าพและเพี ยงพอสำหรับเชื่อมตอเขากับ เครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุกที่ใชงานประชุมผานระบบออนไลนตามที่ผูวาจางกำหนด และมีระบบ Internet
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สำรองผานเครือขายสัญญาณ 5G สำหรับเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรภายในหองประชุม และรองรับ
การทำงานใหแกเจาหนาที่ สกสว.
จัดเตรียมอุปกรณที่จำเปนในการเชื่อมตอระบบประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ของ สกสว. เพื่อให
สามารถรับ-สง ภาพและเสียงระหวางผูรวมประชุมไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
ระบบต อ งสามารถนำภาพและเสี ย ง ณ สถานที่ ถ ายทอดสดเชื่ อ มต อ เข ากั บ การประชุ ม ผ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสได
ตองมีผูประสานงานในการควบคุมลำดับคิวงาน ระบบภาพและเสียง รวมทั้งการลำดับและการตัดตอ
ภาพบรรยากาศโดยรวมของงาน ใหเปนไปโดยความเรียบรอย และอำนวยความสะดวก ไมนอยกวา
2 คนในแตละหอง เพื่อสนับสนุนการประชุม
มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบทำหนาที่ Host/Admin ดูแลชองทางตางๆ ที่ใชถายทอด (Zoom และ
Facebook Live) อาทิ การรับผูรวมงานเขาหอง และตอบขอซักถามเบื้องตนตางๆ รวมถึงแกปญหา
เฉพาะหนา สื่อสารกับผูเขารวมงาน หากมีขอขัดของทางเทคนิคใดๆ
การจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหเปนไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
การประชุ ม ผ านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส พ.ศ. 2563 และพระราชกำหนด วาด ว ยการประชุ ม ผ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563

1.4 การทดสอบระบบประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
 มีการทดสอบการเขารวมระบบประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จำนวนไมนอยกวา 1 ครั้ง ตามวันที่
สกสว. กำหนด
1.5 จัดการระบบการประชุมออนไลน รวมถึงการบันทึกวิดีโอและถายภาพนิ่ง
 จัดการถายทอดสดภายในงานประชุมทั้งหมดผานระบบ Zoom และ Webinar, Facebook Live
และเว็บไซต พรอมบันทึกภาพจัดทำคลิปวีดิทัศนและ VDO การถายทอดสดดังกลาวเปนไฟลสง มอบ
ให สกสว. ภายใน 20 วัน หลังจากวันที่จัดงานสิ้นสุด
 จัดมีระบบบันทึกภาพ OB System และ Live Streaming
1.6 งานบริหารจัดการ
 จัดใหมเี จาหนาที่ของผูรับจางประสานงานกับเจาหนาทีข่ อง สกสว. ดังนี้
(1) เกี่ยวกับสถานทีจ่ ัดงานระหวางการเตรียมงาน
(2) ซักซอมลำดับพิธีการสำหรับวิทยากรและผูเกี่ยวของตามกำหนดการใหเปนไปดวยความเรียบรอย
และดูแลความเรียบรอยของงานในวันจริง
(3) บันทึกเทปและถอดเทปรวมถึงจดบันทึกการประชุมพรอมสรุปเนื้อหาการเสวนาหรือการบรรยาย
(4) เขาประชุมพิจารณาสคริปตวีดิทัศน (VDO Showcase) รวมกับ สกสว. พรอมสรุปรายละเอียด
จากการประชุม ชวยตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของเนื้อหาสคริปตวีดิทัศน
รวมถึงแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะทำงาน กอนการดำเนินการทำวีดิทัศนจริง
(5) จัดการดูแลเรื่องอาหารกลางวันและอาหารวางเลี้ยงรับรองผูเขารวมการประชุม ณ สถานที่
จัดการประชุม ไมเกิน 40 คน
(6) จัดเตรียมการตอนรับประธานในวันงาน โดยการประสานงานอยางใกลชิดกับ สกสว.
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(7) จัดใหมีผูดำเนินรายการทีเ่ ปนผูมีประสบการณมีชื่อเสียงเปนทีย่ อมรับในวงการดานการ
สื่อสารมวลชนและมีบุคลิกที่เหมาะสมกับลักษณะของการจัดงาน จำนวนไมนอ ยกวา 1 คน
พรอมจัดทำสคริปตสำหรับพิธกี ร ที่มีความรูเกี่ยวกับหนวยงาน สกสว. และกองทุน ววน.
(8) จัดเตรียมเครือ่ งใชสำนักงานสำหรับเจาหนาที่ สกสว. เตรียมไวภายในหองรับรอง ประกอบดวย
คอมพิวเตอรหรือ Notebook 1 เครื่อง, เครื่องพิมพและถายเอกสารได 1 เครื่อง
(9) จัดผูดูแลเรื่องการแตงหนาและดูความเรียบรอยการแตงกายของวิทยากรพรอมทั้งตรวจความ
เรียบรอยกอนเริ่มงาน
(10) จั ด ทำสรุ ป Content Brief ให ผู เข า ร ว มงานสามารถเข า มาดู ข อ สรุ ป ผลงานที่ เสวนา โดยมี
Template เตรีย มพรอ มไว ให ส ามารถส งสรุป ได ทั น ที เมื่ อ การประชุ ม จบ และผู เข ารวมงาน
สามารถนำไฟลไปแชรตอไดทันที
(11) จัดใหมีระบบตรวจคัดกรอง (ATK) ตรวจเชื้อโควิค-19 จากเจาหนาที่ของสถานพยาบาล ซึ่งตอง
เปนไปตามระเบียบของ ศบค. และเปนไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งตองประสานงานกับ
ผูดูแลสถานที่ และ สกสว. รวมถึงการจัดใหมีแผนรักษาความปลอดภัยของผูเขารวมประชุม
(12) ผู รั บ จ า งต อ งเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบค า ใช จ า ยทั้ ง หมดที่ เกิ ด ขึ้ น ในการจั ด งาน อาทิ ค า น้ ำ ค า ไฟ
คาอำนวยจราจร คารักษาความปลอดภัย คารักษาความสะอาด และคาใชจายอื่นๆ ที่มีทั้งหมด
สืบเนื่องจากการจัดงาน
2. การลงทะเบียนผูเขาประชุม
2.1 ดำเนินการจัดทำระบบการลงทะเบียนเขารวมการประชุมทางออนไลน (Event Registration System)
รองรับผูเขารวมประชุมทั้งในสถานที่จัดการประชุมและทางระบบออนไลน
2.2 จัดทำเว็บไซตเพื่อลงทะเบียนออนไลนลวงหนากอนวันประชุมใหทราบจำนวนผูเขารวมประชุมทั้งทางระบบ
Zoom และ Webinar, เว็บไซต และ Facebook Live ซึง่ ประกอบดวยขอมูลดังนี้ ชื่อ-นามสกุล, ตำแหนง
วิชาการ, ตำแหนงงาน, หนวยงานที่สังกัด, กระทรวงที่สังกัด, เบอรโทรศัพท, E-mail, คำถาม/ขอเสนอแนะ
และลงทะเบียนแบงกลุมการเขารวมประชุมหองยอยชวงบาย
2.3 มีระบบแจงเตือนการเขารวมประชุมทางออนไลนลวงหนาและแจงชองทางที่สามารถดาวนโหลดเอกสาร
ประกอบการประชุมได
2.4 การตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมประชุม
2.5 การตอบแบบสอบถามตางๆ ของผูเขารวมประชุม (หากมี)
3. การประชาสัมพันธ
3.1 การประชาสัมพันธขอมูลตางๆ ของ สกสว.
3.2 ออกแบบและผลิต E-Poster เกี่ยวกับการประชุมชี้แจงแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหนวยงานในระบบ ววน. ปงบประมาณ พ.ศ.
2567 พรอมนำเสนอในรูปแบบออนไลนทั้งหมด โดยตองปรับแกตามคำแนะนำของ สกสว. ซึ่งตองแลวเสร็จ
กอนวันงาน
3.3 ผลิตสื่อประชาสัมพันธการจัดประชุม (ภาพและ VDO teaser) เผยแพรผานทางเว็บไซต, เฟสบุคเพจ สกสว.
และ YouTube พรอมเพิ่มจำนวนผูเขาถึง (Boost Post) มูลคาไมนอยกวา 2,000 บาท คนสามารถเขาถึง
3,000 คน/วัน ภายในระยะเวลา 7 วันกอนถึงวันงาน
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3.4 จัดเตรียมเนื้อหาขาวและดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธการจัดประชุม พรอมเผยแพรการประชาสัมพันธไป
ยังสื่อกระแสหลักและสื่อสังคมออนไลนผานสื่อมวลชน ไดแก โทรทัศนเคเบิ้ลทีวี วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน
เปนตน เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายของการจัดประชุมโดยดําเนินงานประชาสัมพันธชวงกอน ระหวางและ
ภายหลังวันจัดประชุม
3.5 ติดตอประสานใหขอมูลและเชิญสื่อมวลชนเขารวมงาน พรอมจัดการสัมภาษณผูบริหารแกสื่อมวลชนผาน
ระบบ Zoom ไมนอยกวา 5 สำนัก โดยเชิญสื่อมวลชนที่เปนที่รูจักในวงกวาง พรอมยืนยันจำนวนที่เขารวม
การประชุม รวมถึงการันตีใหมีการออกขาวประชาสัมพันธทั้งสื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลน
3.6 ประสานงานใหขอมูลขาว ภาพประชาสัมพันธภายในงานและการสัมภาษณผบู ริหาร พรอมสงขาวใหแก
สื่อมวลชนทั้งสือ่ โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลน โดยการันตีใหมีการออกขาวประชาสัมพันธรวมกันไม
นอยกวา 30 สือ่
3.7 สงสกูป/รายงานพิเศษใหแก หนังสือพิมพ นิตยสาร และเว็บไซตตางๆ หลังวันงาน (ตอเนื่อง 1 เดือน โดยไม
รวมกับเงื่อนไขการสงมอบงาน) โดยการันตีการตีพิมพ ไมต่ำกวา 3 ชิ้น
เงื่อนไขการสงมอบงาน :
1. ภายใน 20 วัน หลังจากดำเนินงานเสร็จสิน้
2. สงไฟลตนฉบับวีดิทัศน (VDO Showcase) พรอมภาพ footage ที่ถูกตองตามลิขสิทธิ์หลังจากแกไขงานเรียบรอย
แลวใหกับ สกสว.
3. สงไฟลวีดิโอการถายทอดสดชวงเชาและการจัดประชุมยอยชวงบาย โดยจัดเก็บไฟลอยางเปนระบบและสงมอบให
สกสว. ภายหลังการเสร็จสิ้นงาน
4. สงไฟลตนฉบับบอรดนิทรรศการ (E-Poster) ในรูปแบบ PDF และ .ai ให สกสว. หลังจากแกไขงานเรียบรอยแลว
5. สงไฟลภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวให สกสว. ภายใน 20 วัน หลังการจัดงานเสร็จสิ้นแลว
6. จัดสงสรุปขอมูลผูเขารวมประชุมทั้งจากสถานที่จัดประชุมและทางออนไลนผานระบบ Zoom และ Webinar,
เว็บไซตและ Facebook Live โดยตองมีรายละเอียดคือ ชื่อ-นามสกุล, ตำแหนงวิชาการ, ตำแหนงงาน, หนวยงาน
ที่สังกัด, กระทรวงที่สังกัด, เบอรโทรศัพท, E-mail, คำถาม/ขอเสนอแนะ และลงทะเบียนแบงกลุมหองยอยการเขา
รวมประชุมชวงบาย ในรูปแบบรายงาน และไฟลขอมูล Excel ใหกับ สกสว.
7. สงสรุปรายงาน Content Brief ผลงานที่เกิดขึ้นในการจัดงานทั้งหมดเปน Hard Copy
8. จัดสงรายงานสรุปการดำเนินการประชาสัมพันธของขาวที่ออกอากาศและตีพิมพในสื่อตางๆ รวมทั้งสื่อออนไลนใน
รูปเอกสาร โปสเตอร วีดิทัศน และอื่น ๆ พรอมสรุปผลของ PR Values ที่เกิดขึ้นดวยใหกับ สกสว.
9. สรุปรวมเลม Clipping และคลิปขาวทั้งหมด
งบประมาณทั้งโครงการ :

1,400,000 บาท

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไมเปนบุคคลลมละลาย
3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชวั่ คราวเนื่องจากเปนผูที่ไม
ผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รฐั มนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนด
ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชือ่ ไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัด ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
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6. มีคุณสมบัตแิ ละไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสำนักงานคณะกรรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูก ระทำการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
9. ไมเปนผูไดรบั เอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งให
สละเอกสิทธิแ์ ละความคุมกันเชนวานั้น
10. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government
Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
การยื่นขอเสนอโครงการ
ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองประกวดราคาที่ปดผนึกเรียบรอยแลวโดยแยกเปน 2 ซอง และผนึกจาหนาซองดังนี้
- ขอเสนอดานเทคนิค
1. รู ป แบบแนวคิ ด ในการออกแบบการจั ด งาน รายชื่ อ พิ ธี ก รผู ด ำเนิ น รายการ และรู ป แบบขั้ น ตอน
การดำเนินงาน ตองมีเนื้อหาตามขอกำหนดโดยใหสง Print out ( 4 สี) ภาพรางงานที่นำเสนอพรอมแนวคิด
ขนาดภาพ A3 ในชุดไฮไลท และขนาดรูปเลม A4 ภาพรวมงานทั้งหมด จำนวน 3 ชุด
2. จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมกับรูปแบบการจัดงาน
3. สงหนังสือรับรองหรือเอกสารยืนยันประสบการณในการจัดงานประชุมออนไลน โดยแนบผลงานและ
รายละเอียดที่เกี่ยวของ ของหนวยงานที่เคยจัดในราคาที่เทียบเคียงกับงานทีเ่ สนอราคา และนำมาจัดแสดง
ตอ สกสว. อยางนอย 1 ผลงาน
- ขอเสนอดานราคา
1. ใหเสนอราคาในแตละสวนใหชัดเจน หากมีการปรับลดหรือเพิ่มจำนวนปริมาณงานในระหวางดำเนินการ
จัดประชุม คาใชจายสวนนี้ก็จะมีการปรับเพิ่มหรือลดลงตามสัดสวนที่เกิดขึ้นจริงใหอยูภายใตราคาตาม
กรอบงบประมาณที่ตั้งไว
2. ผูเสนอราคาแตละรายตองเสนอราคาในภาพรวมทั้งงานพรอมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
- รายละเอียดขอกำหนดอื่นๆ
1. ผูเสนอราคาตองมีประสบการณและผลงานดานการจัดการประชุมหรือการจัดสัมมนาแบบออนไลน
ไมต่ำกวา 500 – 1,000 คน
2. ผูเสนอราคาตองเปนผูรับผิดชอบทั้งหมดในการจัดงานประชุมที่เกิดขึ้น เชน สถานที่ อาหาร และคาใชจาย
อื่นๆ ที่มีทั้งหมดที่สืบเนื่องจากการจัดงานประชุมออนไลน
3. หากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการจัดงานผูเสนอราคาตองรับผิดชอบคาใชจายแกเจาของสถานที่
หรือผูเสียหายอื่นๆ
4. ผูเสนอราคาตองไมมีปญหาในการเสนอราคากับ สกสว. และหนวยงานราชการอื่นๆ มากอน
5. สกสว.จะเปดซองราคาเฉพาะผูที่ไดผานการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอทางเทคนิค และขอเสนออื่นๆ แลว
เทานั้น
6. สกสว. ทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจ
พิจารณาคัดเลือกผูเ สนอราคาใหดำเนินการจัดงานเฉพาะบางสวนของงานประชุมหรือจัดงานประชุมทุกสวน
ทั้งหมดก็ได
เงื่อนไขการการจายเงิน
จายเงินจำนวน 100% ภายหลังเสร็จสิ้นงานประชุม และสงมอบงานเรียบรอยแลว
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หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา
1. ราคาที่เสนอ กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ 30 โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. มาตรฐานของสินคา/บริการ กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ 70 โดยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
3.1 การนำเสนองานครบถวนตาม TOR
10 คะแนน
3.2 ความพรอมและประสบการณของบริษทั ในการดำเนินงาน
10 คะแนน
3.3 สถานที่จัดงาน แนวคิดในการออกแบบ และรูปแบบที่เสนอสอดคลองกับ
25 คะแนน
วัตถุประสงคของการจัดงานและมีความคิดริเริม่ สรางสรรค (Concept)
การบริหารจัดการในภาพรวมและความยืดหยุน ในการประสานงาน
3.4 การออกแบบและผลิตวีดิทัศน รวมถึง E-Poster เพื่อประชาสัมพันธ
25 คะแนน
พรอมนำเสนอในรูปแบบออนไลนทั้งหมด
3.5 เทคนิคในการลงทะเบียนและความพรอมดานระบบ IT ในการจัดประชุม
30 คะแนน
แบบออนไลน
*** ทั้งนี้ ผูรับคัดเลือกจะตองไดคะแนนน้ำหนักรวมทั้งหมดไมต่ำกวารอยละ 80 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยผลการ
พิจารณา เปนไปตามความเห็นของคณะกรรมการที่ สกสว. แตงตั้ง
อัตราคาปรับ
หากผูรับจางไมสามารถทำงานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กำหนด สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.) คิดคาปรับในอัตรารอยละ 50 ของราคางานจางทั้งหมด

( ดร. ฉัตรฉวี คงดี )

( น.ส. เพ็ญศิริ รัตนสุภา )

( น.ส. หทัยรัตน เชยพร )

ประธานกรรมการในการจัดทำ TOR

กรรมการในการจัดทำ TOR

กรรมการในการจัดทำ TOR

จัดทำโดย สำนักกลยุทธแผนและงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัย วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.)
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