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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 

โครงการพัฒนาวิดีโอสื่อการสอน 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ความเปนมา  

 มาตรา 8 (4) แหงพระราชกฤษฎีกา การจัดต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกําหนดใหโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ มีหนาที่ในการใหบริการทางการศึกษาดานการเรียนการสอนคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  

และเหตุผลแนบทายพระราชกฤษฎีกายังไดกําหนดวาการต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เพ่ือใหเปนตนแบบ 

แกโรงเรียนในลักษณะเดียวกัน ซึ่งหมายถึงโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 

และมีพันธกิจที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือการใหบริการพิเศษทางดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรใหกับโรงเรียนและหนวยงานอ่ืน ๆ รวมทั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดตระหนักถึงความสําคัญ

ของสื่อที่ใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน เปนที่ประจักษอยางย่ิงเชนสถานะการณโควิด-

19 ที่ผานมา โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามปกติโดยจัดในรูปแบบออนไลนประกอบดวย  

การเรียนรูกับผูสอนผานเครื่องมือที่ช่ือวา Google Meet และการเรียนรูจากคลิปวิดีโอที่ผูสอนไดสรางขึ้น  

เพ่ือใหนักเรียนสามารถเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนและเพ่ือใชทบทวนความรูดวยตนเองไดทุกที่ทุกเวลา 

ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณตามพันธกิจดังกลาว ทําใหมีการพัฒนา

สื่อการเรียนการสอนออกมาจํานวนมาก และเพ่ือใหสื่อการเรียนการสอนดังกลาวมีคุณภาพ มาตรฐาน 

เปนไปตามรูปแบบที่ เหมาะสม สงผลประโยชนโดยตรงตอผู เรียน สังคม และประเทศชาติตอไป  

จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่ตองมีโครงการพัฒนาสื่อวิดีโอการสอน โดยมีเปาหมายของผูใชบริการ 3 ระดับ 

ไดแก  

1) นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (การใชในการจัดการเรียนการสอนภายใน)  

2) กลุมโรงเรียนเครือขาย (การเผยแพรในกจิกรรมของงานบริการวิชาการ) 

3) การเผยแพรสําหรับบุคคลภายนอก 

ในการน้ี เ พ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเรียบรอย บรรลุ วัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ  

จึงเห็นควรใหมีการพัฒนาวิดีโอสื่อการสอนใหเหมาะสมกับหัวขอการเรียนรูตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ  

2.2 เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู 

2.3 เพ่ือสงเสริมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน  
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3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย  

3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว 

เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนที่เขาย่ืนขอเสนอใหแกโรงเรียนมหิดล 

วิทยานุสรณ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันอยางเปนธรรม   

3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืน

ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

3.10 ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.11 ผูย่ืนขอเสนอซึ่งไดรับการคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กําหนด 

3.12 ผูย่ืนขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

3.13 ผูย่ืนขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ

จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด 

3.14 ผูย่ืนขอเสนอตองเปนนิติบุคคล ที่มีผลงานดานการพัฒนาสื่อวิดีโอการสอนประเภท Reality 

Video อยางนอย 1 ผลงาน ในวงเงินไมนอยกวา 438,000.00 บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันหาถวน) ตอสัญญา 

โดยตองแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานและสัญญา ซึ่งเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ
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หรือหนวยงานเอกชนที่โรงเรียนเช่ือถือ ทั้งน้ี ตองเปนผลงานที่ดําเนินการแลวเสร็จและสงมอบงานภายใน

ระยะเวลา 3 ป นับถึงวันที่ย่ืนเอกสาร  และตรวจรับเรียบรอยแลว 

3.15 ผูย่ืนขอเสนอตองเปนนิติบุคคล ที่มีผลงานดานการพัฒนาสื่อวิดีโอการสอนประเภท Motion 

Graphic อยางนอย 1 ผลงาน ในวงเงินไมนอยกวา 100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถวน) ตอสัญญา โดยตอง

แนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานและสัญญา ซึ่งเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐหรือ

หนวยงานเอกชนที่โรงเรียนเช่ือถือ ทั้งน้ี ตองเปนผลงานที่ดําเนินการแลวเสร็จและสงมอบงานภายในระยะเวลา 

3 ป นับถึงวันที่ย่ืนเอกสาร  และตรวจรับเรียบรอยแลว 

 

4. รายละเอียดของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ (ดังเอกสารแนบ) 

 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 เดือนพฤษภาคม 2565 – เดือนกันยายน 2565  

 

6. ระยะเวลาสงมอบงาน 

6.1 วิดีโอสื่อการสอนรูปแบบ Reality Video สงมอบงานทั้งหมด ภายใน 200 วัน นับถัดจากวันลง

นามในสัญญา  

6.2 วิดีโอสื่อการสอนรูปแบบ Motion Graphic สงมอบงานทั้งหมด ภายใน 120 วัน นับถัดจากวัน

ลงนามในสัญญา 

 

7. วงเงินในการจัดการจัดหา 

วงเงินงบประมาณ 1,076,000 บาท (หน่ึงลานเจ็ดหมื่นหกพันบาทถวน) เปนวิดีโอสื่อการสอนรูปแบบ 

Reality Video งบประมาณ  876,000.00  บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถวน) และวิดีโอสื่อการสอน

รูปแบบ Motion Graphic งบประมาณ  200,000.00 บาท (สองแสนบาทถวน)  

เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานและงานถูกสงมอบถูกตองครบถวนในแตละงวด การสง

มอบงานจะจายชําระเงิน ดังน้ี 

7.1 วิดีโอสื่อการสอนรูปแบบ Reality Video 

งวดที่ 1   จายชําระรอยละ 30 เมื่อสงมอบงานถูกตองครบถวน ไมนอยกวา 4 คลิป และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว 

งวดที่ 2   จายชําระรอยละ 30 เมื่อสงมอบงานถูกตองครบถวน ไมนอยกวา 4 คลิป และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว 

งวดที่ 3   จายชําระรอยละ 40 เมื่อสงมอบงานถูกตองครบถวนที่เหลือทั้งหมด (6 คลิป) และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว 
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7.2 วิดีโอสื่อการสอนรูปแบบ Motion Graphic 

งวดที่ 1   จายชําระรอยละ 50 เมื่อสงมอบงานถูกตองครบถวน ไมนอยกวา 2 คลิป และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว  

งวดที่ 2   จายชําระรอยละ 50 เมื่อสงมอบงานถูกตองครบถวนที่เหลือทั้งหมด (2 คลิป) และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว 

 

8. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ   

8.1 วิดีโอสื่อการสอนรูปแบบ Reality Video 

8.1.1 โรงเรียนจะพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี โดยใช

เกณฑในการพิจารณาคัดเลือกทางดานเทคนิค เกณฑที่ผานการพิจารณาทางเทคนิค

ตองมีรายละเอียดตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กําหนดไวหรือดีกวา และตองไดรับ

คะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีเกณฑการใหคะแนนขอเสนอทางเทคนิค  ดัง

แนบ 

8.1.2 การพิจารณาผูชนะการเสนอราคา โรงเรียนจะใชหลักเกณฑประเมินคาประสิทธิภาพตอ

ราคา (Price Performance)  โดยพิจารณาใหคะแนนปจจัยหลักและนํ้าหนักที่กําหนด 

ดังน้ี 

8.1.2.1 เกณฑพิจารณาคัดเลือกทางเทคนิค   กําหนดนํ้าหนักเทากับ รอยละ 70 

8.1.2.2 เกณฑราคา    กําหนดนํ้าหนักเทากับ รอยละ 30 

โดยกําหนดนํ้าหนักรวมทั้งหมดเทากับรอยละ 100 

8.2 วิดีโอสื่อการสอนรูปแบบ Motion Graphic 

8.2.1 โรงเรียนจะพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี โดยใช

เกณฑในการพิจารณาคัดเลือกทางดานเทคนิค เกณฑที่ผานการพิจารณาทางเทคนิค

ตองมีรายละเอียดตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กําหนดไวหรือดีกวา และตองไดรับ

คะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีเกณฑการใหคะแนนขอเสนอทางเทคนิค  ดัง

แนบ 

8.2.2 การพิจารณาผูชนะการเสนอราคา โรงเรียนจะใชหลักเกณฑประเมินคาประสิทธิภาพตอ

ราคา (Price Performance)  โดยพิจารณาใหคะแนนปจจัยหลักและนํ้าหนักที่กําหนด 

ดังน้ี 

8.2.2.1 เกณฑพิจารณาคัดเลือกทางเทคนิค   กําหนดนํ้าหนักเทากับ รอยละ 70 

8.2.2.2 เกณฑราคา    กําหนดนํ้าหนักเทากับ รอยละ 30 

โดยกําหนดนํ้าหนักรวมทั้งหมดเทากับรอยละ 100 
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8. คาปรับ  อัตรารอยละ 0.10 ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ

9. หนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบโครงการ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

(พนจากการเปนเจาหนาที่ของโรงเรียน) 

นางสาวสิรีธร อมรโภคิน
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