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ข้อก ำหนดขอบเขตของงำน (TOR)  
โครงกำรศึกษำและพัฒนำต้นแบบกำรใช้ชุดอุปกรณ์กำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำ  

เพื่อส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในทศวรรษท่ี 21  
 

1. ควำมเป็นมำ 

 จำกกรอบทิศทำงแผนกำรศึกษำแห่งชำติที่จะเริ่มด ำเนินกำรในปี 2560 ซึ่งเป็นกรอบและแนวทำงกำร
พัฒนำกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ ส ำหรับพลเมืองทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมำยที่ส ำคัญของ
แผนคือ กำรมุ่งเน้นกำรประกันโอกำส และควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำและกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ และสร้ำงงำนได้ ภำยใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและ
ของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมทั้งมีควำมเป็นพลวัตภำยใต้สังคมแห่งปัญญำ 
(Wisdom-Based Society) สังคมแห่งกำรเรียนรู้ (Lifelong Learning Society) และกำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) เพ่ือให้พลเมืองสำมำรถแสวงหำ 
ควำมรู้ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มี
รำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่พัฒนำแล้วในอีก 15 ปีข้ำงหน้ำ ระบบกำรศึกษำไทยสำมำรถพัฒนำศักยภำพ
และขีดควำมสำมำรถของทุนมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวตน ของแต่ละบุคคลให้เต็มตำมศักยภำพ ส ำหรับประชำกรทุก
ช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต ประชำชนสำมำรถแสวงหำควำมรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอด
ชีวิต โดยมีเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ กำรศึกษำ 5 ประกำร ได้แก่ กำรเข้ำถึง (Access) ควำมเท่ำเทียม (Equity) 
คุณภำพ (Quality) ประสิทธิภำพ (Efficiency) และกำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 

 ปัญหำวิกฤตของกำรศึกษำไทยไม่ว่ำจะเป็นปัญหำควำมแตกต่ำงของคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ระหว่ำงสถำนศึกษำ ปัญหำกำรอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำในโอกำส และควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำ ปัญหำสถำนศึกษำขนำดเล็กในชนบทผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ขำดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ กำรใช้
เหตุผล และทักษะกำรเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 และสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน ซี่งส่งผลกระทบต่อผลิตของ
ก ำลังแรงงำนภำยใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ประเทศไทยก ำลังเผชิญในขณะนี้ ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับ
ควำมท้ำทำยที่เป็นพลวัตของโลกทศวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นแรงกดดันภำยนอกจำกกระแสโลกำภิวัตน์ ซึ่งเป็นกำร
เปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญที่เกิดขึ้นบนโลก ภำยใต้ทุนนิยมโลกที่ประเทศไทยไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ รวมทั้ง 
แรงกดดันจำกภำยในประเทศที่เป็นปัญหำวิกฤต เช่นกัน อำทิควำมเหลื่อมล้ ำของโอกำส และควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำ ที่ส่งผลต่อควำมเหลื่อมล้ ำของกำรกระจำยรำยได้ รวมทั้งปัญหำกำรก้ำวข้ำมกับดักประเทศ
รำยได้ปำนกลำง ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมพลวัตแบบก้ำวกระโดดของเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
นวัตกรรมใหม่ ที่สำมำรถยกระดับกำรพัฒนำกำรศึกษำแบบก้ำวกระโดดซึ่งเสมือนหนึ่งเป็นสะพำนเชื่อม และ
น ำพำองค์ควำมรู้อันมำกมำยมหำศำลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำได้อย่ำงรอบด้ำน 

 กำรพัฒนำสื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีควำมหลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จ ำกัดเวลำ และ
สถำนที่ โดยเฉพำะสื่อมัลติมีเดียผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ นอกเหนือจำกสื่อสิ่ งพิมพ์ที่อยู่ในรูปของ
หนังสือ ต ำรำ กำรพัฒนำครูประจ ำกำรให้มีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรวัดประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้  (Learning 
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Outcome) ของผู้เรียนด้วยระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบสะเต็มศึกษำ (STEM Education) เพ่ือให้
ผู้เรียนมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ และสมรรถนะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ และกำรเพ่ิมโอกำสและควำมเท่ำ
เทียมกันในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีที่หลำกหลำยจึงเป็นสิ่งส ำคัญท่ีจะช่วยลดปัญหำดังกล่ำว 

 สะเต็มศึกษำ คือ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำที่บูรณำกำรควำมรู้ใน 4 สหวิทยำกำร ได้แก่ วิทยำศำสตร์ 
วิศวกรรม เทคโนโลยีและคณิตศำสตร์ โดยเน้นกำรน ำควำมรู้ไปใช้แก้ปัญหำในชีวิตจริง รวมทั้งกำรพัฒนำ
กระบวนกำรหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินชีวิตและกำรท ำงำน ช่วยนักเรียนสร้ำงควำม
เชื่อมโยงระหว่ำง 4 สหวิทยำกำรกับชีวิตจริงและกำรท ำงำน  กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำเป็นกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงกำรท่องจ ำทฤษฎีหรือกฏทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ แต่เป็นกำรสร้ำงควำม
เข้ำใจทฤษฎีหรือกฏเหล่ำนั้นผ่ำนกำรปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับกำรพัฒนำทักษะกำรคิด ตั้งค ำถำม แก้ปัญหำ
และกำรหำข้อมูลและวิเครำะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ พร้อมทั้งสำมำรถน ำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณำกำรกับ
ชีวิตประจ ำวันได้ 

 กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มมีลักษณะ 5 ประกำรได้แก่ (1) เป็นกำรสอนที่เน้นกำรบูรณำกำร 
(2) ช่วยนักเรียนสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงเนื้อหำวิชำทั้ง 4 กับชีวิตประจ ำวันและกำรท ำอำชีพ (3) เน้นกำร
พัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 21 (4) ท้ำทำยควำมคิดของนักเรียน และ (5) เปิดโอกำสให้นักเรียนได้แสดงควำม
คิดเห็นและควำมเข้ำใจที่สอดคล้องกับเนื้อหำทั้ง 4 วิชำ จุดประสงค์ของกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็ม
ศึกษำ คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่ำของกำรเรียนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ และ
คณิตศำสตร์ และเห็นว่ำวิชำเหล่ำนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สำมำรถน ำมำใช้ได้ทุกวัน 

 เพ่ือเป็นกำรขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำในกำรเข้ำถึงและใช้กำรเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษำเพ่ือส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 ในปีงบประมำณ 2559 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำต้นแบบกำรใช้ชุดอุปกรณ์กำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำเพ่ือส่งเสริม
ทักษะกำรเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 โดยจัดเตรียมชุดอุปกรณ์กำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำจ ำนวน 100 ชุด ให้
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไปใช้ในกำรทดลองจัดกำรเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษำภำยในโรงเรียน โดยชุดอุปกรณ์กำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำ เพ่ือส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในทศวรรษที่ 
21 ประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต อุปกรณ์สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรเรียนรู้และซอฟท์แวร์
ประยุกต์ด้ำนกำรเรียนกำรสอนสะเต็มศึกษำ รวมถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้กับกำร
จัดกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำโดยใช้สื่อดิจิตอล และมุ่งเน้นกำรเตรียมควำมพร้อมของโรงเรียน ผู้บริหำร ครู และ
นักเรียน เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ “กำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำ” ซึ่งเป็นแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำที่มีกำรบูรณำ
กำรกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนกำรทำงวิศวกรรมศำสตร์ เพ่ือเน้นกำรน ำ
ควำมรู้ไปใช้แก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตรวมทั้งเพ่ือให้สำมำรถพัฒนำกระบวนกำรหรือผลผลิตใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินชีวิตและกำรประกอบอำชีพในอนำคต เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำง
เศรษฐกิจ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมม่ันคงของประเทศ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่จะ
ด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีคุณภำพในโลกทศวรรษท่ี 21 
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2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือขยำยโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำในกำรเข้ำถึง และใช้กำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำ

เพ่ือส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในทศวรรษท่ี 21 
2.2 เพ่ือสร้ำงหลักสูตรต้นแบบสะเต็มศึกษำส ำหรับนักเรียนชั้นประถมและมัธยมศึกษำในสังกัด ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และเพ่ิมกำรน ำหลักสูตรต้นแบบสะเต็มศึกษำไปใช้จริงใน
สถำนศึกษำ 

2.3 เพ่ือศึกษำสภำพปัญหำ อุปสรรค และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้และบริหำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบสะเต็มศึกษำ 
 

3. คุณสมบัติผู้เสนอรำคำ 
3.1 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
3.2 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำง
รำชกำร 

3.3 ผู้เสนอรำคำไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่ยื่นข้อเสนอให้แก่กรมบัญชีกลำง 
ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน
รำคำอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.4 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่
รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีค ำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

3.5 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำและห้ำมท ำ
สัญญำตำมที่ กวพ. ก ำหนด 

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือ
แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ 

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนภำครัฐซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลำง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 

3.8 คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินหมื่นบำท
คู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ 

3.9 ผู้ประสงคเ์สนอรำคำหำกเป็นบริษัทที่มิใช่ผู้ผลิตหรือสำขำผู้ผลิต จะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
เป็นผู้แทนจ ำหน่ำยโดยตรงจำกผู้ผลิตหรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศไทย ในกำรเข้ำร่วมกำรเสนอ
รำคำโดยแนบเอกสำรแต่งตั้งระบุเลขท่ีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในเอกสำรเสนอรำคำ 
 

4. แบบรุปรำยกำร หรือคุณลักษณะเฉพำะ 
รำยกำรที่ 1 ชุดอุปกรณ์กำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำเพื่อส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
  ใน 100 ชุด โดยแต่ละ 1 ชุดประกอบด้วย 
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คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตส ำหรับครู จ ำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะทำงเทคนิค 
1. หน่วยประมวลผลแบบ Dual-Core ควำมเร็วไม่ต่ ำกว่ำ 1.3 GHz หรือดีกว่ำ 
2. จอแสดงผลกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 9.7 นิ้ว แบบ LED-Backlit IPS TFT Touchscreen ควำมละเอียดไม่ต่ ำ

กว่ำ 2048x1536 พิกเซล  
3. หน่วยควำมจ ำภำยในไม่ต่ ำกว่ำ 64 GB 
4. ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับแบบ Three-axis gyro, Accelerometer และ Ambient Light Sensor 
5. รองรับกำรใช้งำน Multi touch 
6. กำรเชื่อมต่อ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ 
7. รองรับกำรใช้งำน HTML Browser  
8. รองรับกำรเล่นไฟล์เพลงประเภท AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC, HE-AAC, MP3 (8 to 

320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and 
AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV  

9. รองรับกำรเล่นไฟล์วิดีโอประเภท H.264 video up to 1080p, 30 frames per second, High 
Profile level 4 with AAC-LC audio up to 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, 
and .mov file formats; MPEG-4 
  

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตส ำหรับนักเรียน จ ำนวน 8 เครื่อง 
คุณลักษณะทำงเทคนิค 
1. หน่วยประมวลผลแบบ Dual-Core ควำมเร็วไม่ต่ ำกว่ำ 1.3 GHz หรือดีกว่ำ 
2. จอแสดงผลกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 7.9 นิ้ว แบบ LED-Backlit IPS TFT Touchscreen ควำมละเอียดไม่ต่ ำ

กว่ำ 2048x1536 พิกเซล  
3. หน่วยควำมจ ำภำยในไม่ต่ ำกว่ำ 16 GB 
4. ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับแบบ Three-axis gyro, Accelerometer และ Ambient Light Sensor 
5. รองรับกำรใช้งำน Multi touch 
6. กำรเชื่อมต่อ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ 
7. รองรับกำรใช้งำน HTML Browser  
8. รองรับกำรเล่นไฟล์เพลงประเภท AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC, HE-AAC, MP3 (8 to 

320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and 
AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV  

9. รองรับกำรเล่นไฟล์วิดีโอประเภท H.264 video up to 1080p, 30 frames per second, High 
Profile level 4 with AAC-LC audio up to 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, 
and .mov file formats; MPEG-4  
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อุปกรณ์แท่นวำงคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่สำมำรถเคลื่อนไหวตำมครูผู้สอน 
คุณลักษณะทำงเทคนิค 
1. สำมำรถหมุนแนวนอนได้ไม่ต่ ำกว่ำ 350 องศำ  
2. สำมำรถหมุนเงยแนวตั้งได้ไม่ต่ ำกว่ำ 25 องศำ  
3. มีแบตเตอรี่ในตัว ท ำงำนได้ต่อเนื่องได้ 5 ชั่วโมงหรือมำกกว่ำ 
4. มีเครื่องส่งสัญญำณเพ่ือให้แท่นวำงคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเคลื่อนที่ตำม 

 
5. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

5.1 ผู้เสนอรำคำต้องจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน (Action Plan) และปฏิทินกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำต้นแบบกำรใช้ชุดอุปกรณ์กำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำ เพ่ือส่งเสริมทักษะ
กำรเรียนรู้ในทศวรรษท่ี 21 

5.2 ผู้เสนอรำคำต้องศึกษำวิเครำะห์ออกแบบแนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบกำรใช้ชุดอุปกรณ์กำรเรียนรู้
ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนซึ่งผู้เสนอรำคำ
จะต้องท ำกำรส ำรวจ รวบรวม และศึกษำข้อมูล เพ่ือน ำข้อมูลไปประกอบกำรออกแบบพัฒนำ  ดังนี้ 
5.2.1 สภำพโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยี 
5.2.2 ควำมพร้อมของบุคลำกรของผู้บริหำร ครู นักเรียน 
5.2.3 ห้องเรียนเพื่อท ำผังห้องพร้อมต ำแหน่งกำรวำงอุปกรณ์ 
5.2.4 ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีของครู เพ่ือเตรียมข้อมูลส ำหรับ

 ฝึกอบรม 
5.3 ผู้เสนอรำคำต้องจัดให้มีอุปกรณ์ด้ำน Hardware, Software ให้มีควำมพร้อมส ำหรับกำรพัฒนำ

ต้นแบบกำรใช้ชุดอุปกรณ์กำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำ ดังนี้ 
5.3.1 จัดให้มีอุปกรณ์ในห้องเรียน โดยชุดสะเต็มศึกษำ จ ำนวน 100 โรงเรียน ๆ ละ 1 ชุด  

 แต่ละชุดประกอบด้วย  
 1) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน 9 เครื่องต่อชุด ส ำหรับครูและ 
  นักเรียน 
 2) ชุดควบคุมกำรเคลื่อนไหวของตัวบันทึกข้อมูลภำพ จ ำนวน 1 เครื่อง โดยชุดดังกล่ำว 
  จะเคลื่อนที่ตำมคุณครูผู้สอนเพ่ือบันทึกเนื้อหำกำรสอน 

5.3.2 จัดให้มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ Applications ที่เก่ียวข้องกับกำรเรียนกำรสอน สะเต็มศึกษำ
 จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 ชิ้น 

5.4 ผู้เสนอรำคำต้องอบรม/ประชุมสัมมนำและพัฒนำบุคลำกร ให้สำมำรถใช้กิจกรรมต้นแบบสะเต็ม
คลำสรูม ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ ดังนี้ 
5.4.1 หลักสูตรส ำหรับครูผู้สอน ระยะเวลำ 1 วัน 

1) กำรน ำหลักกิจกรรมต้นแบบห้องเรียนสะเต็มคลำสรูม ไปประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 หรือชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
- ขั้นตอนกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนแบบ STEM  
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- ขั้นตอนกำรเรียนกำรสอนแบบ STEM 
- ข้อแนะน ำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ STEM 
2) กำรใช้งำนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเบื้องต้น 
- กำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตขั้นพื้นฐำน 
- กำรใช้โปรแกรมประยุกต์ส ำหรับครูผู้สอน 
- อบรมเชิงปฏิบัติกำรในหัวข้อแนวทำงกำรใช้โปรแกรมประยุกต์ในห้องเรียน 

  ทัง้นี้  ผู้เสนอรำคำจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดเกี่ยวกับกำรฝึกอบรม รวมทั้งค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำสถำนที่ เอกสำร /สื่อประกอบกำรฝึกอบรมที่เกิดข้ึนกับครูผู้เข้ำรับกำร
อบรม 

5.5 ผู้เสนอรำคำต้องด ำเนินกำรติดตำม และให้ค ำชี้แนะ  กำรจัดกิจกรรมกำรใช้กิจกรรมต้นแบบสะเต็ม
คลำสรูม ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 4 หรือชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  หลังจำกครูผู้สอนได้รับกำรฝึกอบรมตำมข้อ 5.4  

5.6 ผู้เสนอรำคำต้องจัดท ำรำยงำนผลกำรพัฒนำ พร้อมน ำเสนอแนวทำงที่เหมำะสมกับกำรใช้สะเต็ม 
คลำสรูม 
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6. กำรส่งมอบงำนและวิธีกำรจ่ำยเงิน 
 ในกำรด ำเนิน โครงกำรพัฒนำต้นแบบกำรใช้ชุดอุปกรณ์กำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำเพ่ือส่งเสริม
ทักษะกำรเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 นี้ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำร 180 วัน งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
17,100,000 บำท แบ่งงวดงำนออกเป็น 2 งวด ดังนี้ 
 งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้ำง ส่งมอบงำนตำมขอบเขตกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำรข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.2  
                เบิกจ่ำยร้อยละ 85 ภำยใน 90 วันนับถัดจำกลงนำมในสัญญำ 
    งวดที่ 2 เมื่อผู้รับจ้ำง ส่งมอบงำนตำมขอบเขตกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำรข้อ 5.3 ถึงข้อ 5.6  

                 เบิกจ่ำยร้อยละ 15 ภำยใน 180 วันนับถัดจำกลงนำมในสัญญำ 
  

7.   เงื่อนไขประกอบกำรเสนอรำคำ 

      7.1 ผู้ประสงค์เสนอรำคำหำกเป็นบริษัทที่มิใช่ผู้ผลิตหรือสำขำผู้ผลิต จะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
เป็นผู้แทนจ ำหน่ำยโดยตรงจำกผู้ผลิตหรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศไทย ในกำรเข้ำร่วมกำรเสนอ
รำคำโดยแนบเอกสำรแต่งตั้งระบุเลขท่ีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในเอกสำรเสนอรำคำ 

      7.2 ผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติกำร สัมมนำ และอบรม 
ทุกกิจกรรม  
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     7.3  ผู้รับจ้ำงต้องประกันครุภัณฑ์ทุกรำยกำร เป็นระยะเวลำ 1 ปี นับตั้งแต่วันตรวจรับงวดสุดท้ำยเสร็จ 
สมบูรณ์แล้ว โดยกำรรับประกันดูแลให้ท ำงำนได้ตำมปกติทั้งฮำร์ดแวร์และซอฟแวร์  ผู้รับจ้ำง
ให้บริกำร ณ สถำนที่ติดตั้ง (On Site Service) กำรรับประกันซ่อม / เปลี่ยนฟรี โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย 
ทั้งค่ำแรง ค่ำอะไหล่ ค่ำเดินทำง ในกรณีที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้งำนตำมปกติ 

 
8. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 ถึง เมษำยน พ.ศ. 2560 
 

9. ระยะเวลำส่งมอบของหรืองำน 
ก ำหนดส่งมอบ 180 วัน 
 

10. วงเงินในกำรจัดหำ 
วงเงินในกำรจัดหำทั้งหมด 17,100,000 บำท (สิบเจ็ดล้ำนหนึ่งแสนบำทถ้วน)   


