ขอบเขตงาน
(Terms of Reference)
จ้างจัดทาโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สายอาชีพ
(พัฒนาและผลิตชุดนิทรรศการ)
๑. หลักการและเหตุผล
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทและ
หน้าที่หลักในการสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นการเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลสาหรับอนาคต
โดยเฉพาะในเส้นทางอาชีพนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร โดยเน้นการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องให้ประชาชนในทุก
ระดับตระหนักว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัว เข้าถึงได้ง่าย และสามารถนามาใช้ในการ
แก้ปั ญหาต่าง ๆ ได้เป็ น อย่ างดี ทั้งยั งสามารถนาไปต่อยอดและพัฒ นาเป็นองค์ ความรู้ หรือเทคโนโลยี ตลอดจน
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะนาประโยชน์มาสู่สังคมไทยโดยรวม ตามนโยบาย THAILAND 4.0
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รัฐบาลเห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อพวช. ใน
การดาเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ใน โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) โดยมีกาหนดแล้วเสร็จ
และเปิดให้บริการได้เร็วที่สุดคือปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเตรียมเยาวชนให้พร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑ การลดความ
เหลื่อมล้าและการกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
และเพื่อให้สามารถนาองค์ ความรู้จากโครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) มาดาเนินการและสามารถ
ให้บริการได้เร็วขึ้นในปี ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จึงมีความจาเป็นเร่งด่วน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเห็นว่าการ
น าแนวทางองค์ ค วามรู้ ด้า นอาชีพ สายวิท ยาศาสตร์แ ละสะเต็ ม ศึ ก ษาในอนาคตไปผนวกกั บ กิ จ กร รม คาราวาน
วิทยาศาสตร์ของ อพวช. จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญในการเตรียมความพร้อมของเยาวชน กาลังคน การสร้างขีด
ความสามารถและลดความเหลื่อมล้าของประชาชนที่จะนาไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป
การดาเนินงานกิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์ ของ อพวช. ปัจจุบันมีองค์ประกอบของโครงสร้ างพื้นฐานที่
สาคัญประกอบด้วย รถกึ่งพ่วงตู้โมบายเคลื่อนที่ (คอนเทนเนอร์) จานวน ๒ คัน รถบัสโมบายเคลื่อนที่ จานวน ๒ คัน
และรถบรรทุกตู้ จานวน ๑ คัน จานวนบุคลากรอย่างน้อย ๑๕ คน เพื่อการบริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ พื้นฐาน
กิจกรรมการแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการประดิษฐ์และแก้ปัญหาเพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด รวมทั้ง
การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทดลอง (ห้องปฏิบัติการ) การประกวดแข่งขัน (เครื่องบิน
กระดาษพับ) โดยเน้นการนาเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน (PLEARN) และส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-learning) รวมทั้งมีความร่วมมือจากหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสานักนายกรัฐมนตรี ด้านการจัดนิทรรศการและกิจกรรม และความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น โรงเรียน
มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน เป็นต้น
ตลอดระยะเวลากว่ า ๑๒ ปี ที่ ผ่ า นมาคาราวานวิ ท ยาศาสตร์ อพวช. ได้ น ากิ จ กรรมด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปจัดแสดงตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศกว่า ๓๐๙ สถานี อย่างไรก็ตาม จากข้อจากัดด้าน
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือและบุคลากรของคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ทาให้ไม่สามารถให้บริการต่อเยาวชนและ
สังคมไทยในภูมิภาคได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นห่างไกล ทุรกันดาร และ
๑

มีข้อจากัดด้านการคมนาคมขนส่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้า
และความไม่เท่าเทียมของสังคม โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
เยาวชนและประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ จึง
ได้มอบนโยบายให้ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดาเนินการพัฒนาจัดทา คาราวานวิทยาศาสตร์
เพิ่มเติมขึ้นอีก ๑ ชุด บนพื้นฐานแนวความคิด (THEME) “สร้างคน สร้างอาชีพสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม” ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยกิจกรรมต่าง ๆ ของคาราวานวิทยาศาสตร์ มุ่งหวังให้คนไทยรู้จักการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ การปฏิวัติตนเอง สร้างความสามารถในการแข่ง ขัน และตอบรับกับนโยบาย THAILAND
4.0 ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้า ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และช่วยให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างเท่าเทียมกัน
๒. วัตถุประสงค์การจัดจ้าง
เพื่อจัดทาชุดนิทรรศการเคลื่อนที่จานวนสองชุด จัดแสดงในคาราวานวิทยาศาสตร์ โดยเน้นสาระความรู้แ ละ
ประสบการณ์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และอาชีพวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชน
๓. องค์ประกอบของงานโดยรวม
งานจ้างจัดทานิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สายอาชีพ ประกอบไปด้วย ๓ งานหลัก ดังนี้
๓.๑ งานนาเสนอแนวคิดและพัฒนารายละเอียดของนิทรรศการและพื้นที่กิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
๓.๒ งานออกแบบรายละเอียดและจัดสร้างชิ้นงานนิทรรศการ และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ งานติดตั้งชิ้นงานนิทรรศการ จัดทาคู่มือ และจัดการอบรมการติดตั้งดูแลนิทรรศการแก่เจ้าหน้าที่ของ
อพวช.
๔. รายละเอียดของคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สายอาชีพ
๔.๑ แนวความคิด / Theme
คาราวานวิ ท ยาศาสตร์ ส ายอาชี พ ท าหน้ า ที่ เ หมื อ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ คลื่ อ นที่ (mobile museum) ที่ น า
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่า นนิทรรศการและกิจกรรมในรูปแบบ interactive ที่ผู้เข้าร่วมสามารถได้
สัมผัส ทดลอง และเห็นตัวอย่างจริง โดยเน้นการให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดแรง
บันดาลใจในการเรียนรู้กระตุ้นความสนใจ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาไปสู่การประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งเตรียมความพร้อมสู่โลกอนาคต โดยจัดให้มีพื้นที่ให้เยาวชนได้ รู้จักกับ 10 อุตสาหกรรม
เป้ าหมายของประเทศ ทดสอบความสนใจและความถนั ดเพื่อ การเลื อ กอาชีพ และทดลองสวมบทบาทในการ
ปฏิบัติงานอาชีพต่าง ๆ ที่ต้องใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
๔.๒ วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑) เพื่อกระตุ้นความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้
ในการพัฒนาการเรียนรู้ หลักการคิด และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๒) เพื่อขยายโอกาสและส่ งเสริ มการเรียนรู้ด้านอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แก่
เยาวชน และประชาชนทั่วไป
๒

๓) เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพในอนาคตที่ใช้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
๔.๓ เป้าหมาย
๑) ให้บริการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สายอาชีพ โดยจัดแสดงในมหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือแหล่ง
ชุมชนในภูมิภาค ปีละ ๒๐ สถานี สถานีละ ๑๐,๐๐๐ คน
๒ ) นักเรียน ครู อาจารย์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปีละ ๒๐๐,๐๐๐ คน
๔.๔ ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ระยะเวลาการผลิตชิ้นงาน ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) วัน โดยเริ่มดาเนินการจัดแสดงในเดือน เมษายน ๒๕๖๒
๔.๕ รายละเอียดการจัดทานิทรรศการในคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สายอาชีพ
คาราวานวิทยาศาสตร์สายอาชีพ แบ่งพื้นทีน่ ิทรรศการออกเป็น ๔ ส่วนหลัก รวมพื้นที่จัดแสดงโดยประมาณ
๑,๐๐๐ ตารางเมตร โดยมีองค์ประกอบดังนี้
๑) นิทรรศการ Thailand Future Industry นาเสนอนโยบาย Thailand ๔.๐ และ ๑๐ อุตสาหกรรม
เป้าหมายตามแผนพัฒนาประเทศ พื้นที่ ๒๐๐ ตารางเมตร
๒) นิ ท รรศการอาชี พ แห่ ง อนาคต Science Career 4.0 ในรู ป แบบ Hands on ที่ ผู้ ช มสามารถสั งเกต
ทดลอง และค้นพบประสบการณ์ใหม่ด้านอาชีพวิทยาศาสตร์ ต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง ในสาระที่เกี่ยวข้องกับ
อาชีพ เทคโนโลยีการบินและอวกาศ เทคโนโลยีด้านการจัดการภัยพิบัติ ด้านการเป็นช่างฝีมือและนักประดิษฐ์
รวมถึงส่วนแนะแนวการศึกษา การค้นพบตนเอง และทิศทางการศึกษาที่ตรงกับบุคลิกภาพและความถนัด
เฉพาะด้าน โดยมีขนาดพื้นที่นิทรรศการและกิจกรรม รวมประมาณ ๖๐๐ ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นคาราวาน
สายละไม่ต่ากว่า ๕ อาชีพ รวม ๒ สายไม่ต่ากว่า ๑๐ อาชีพ
๓) กิจกรรมแนะแนวและวางแผนอาชีพ ด้าน วทน. (Career Planning) เป็นกิจกรรมด้านการสารวจ
ค้นพบตนเอง ในด้านความถนัด ความสามารถและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ การทดสอบความ
ถนัดเฉพาะทาง เรียนรู้อาชีพในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม รวมถึงการได้รับแรงบันดาลใจจากบุคคลที่ประสบความสาเร็จในการทางานด้านนี้อีกด้วย พื้นที่
๑๐๐ ตารางเมตร
๔) นิทรรศการนักออกแบบการประดิษฐ์ (Makers Space) นาเสนอนิทรรศการและกิจกรรมด้านอาชีพนัก
ออกแบบสามมิติ นักประดิษฐ์ขึ้นรูปอุปกรณ์เครื่องมือด้านโลหกรรม และงานแกะสลักไม้ต่าง ๆ พื้นที่ ๑๐๐
ตารางเมตร
ตารางที่ ๑ แสดงพื้นที่นิทรรศการและกิจกรรม
๑.
๓.
๔.
๕.

การแบ่งพื้นที่ (โดยประมาณ)
นิทรรศการ Thailand Future Industries
นิทรรศการ Science Careers 4.0
กิจกรรมแนะแนวและวางแผนอาชีพ ด้าน วทน. (Career Planning)
กิจกรรม Makers Space
รวม

ขนาด
๒๐๐
๖๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑,๐๐๐

๓

๕. สาระสาคัญในการจัดนิทรรศการและกิจกรรม
นาเสนอนิทรรศการและกิจกรรมที่ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ที่กาหนด ดังนี้
๑) นิทรรศการ Thailand Future Industries
๒) นิทรรศการ Science Careers 4.0 พื้นที่ในแต่ละชุดไม่ต่ากว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ดาเนินการทา
สองชุดที่ไม่เหมือนกัน เป็นการแนะแนวอาชีพ อาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่ง
เป็ น พื้น ฐานที่ให้ ผู้เข้ าชม ได้ค้นพบแนวทางการเลือกประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านการทดลอง ฝึกปฏิบัติ เล่น ทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์ที่ดีต่อ
อาชีพวิทยาศาสตร์ ที่ อ าจจะเป็น กลุ่ ม อาชี พ ใหม่ ที่ผู้ เ ข้า ชมยั ง ไม่รู้ จั กให้ เข้ าใจมากยิ่ งขึ้ น เพื่อเป็ น
ทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคต นาเสนออาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่หลากหลาย และ
สร้างประสบการณ์ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ตามความสนใจ ผู้เข้าชมสามารถเลือกเข้าทดลองการ
ประกอบอาชีพได้ตามกลุ่มอาชีพ โดยการสวมบทบาท ทดลองอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
ในอนาคต ประกอบด้วย ๓ Clusters โดยจะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนครั้งละ ๓ - ๔ อาชีพ เช่น
- นิติวิศวกรรมศาสตร์ (Data Detective)
- นักเทคโนโลยีอาหารสัตว์ (Feed Technologist)
- Garbage Designer
- นักผสมสือ่ (Media Remixer)
- ผู้ดแู ลความทรงจาส่วนตัว (Personal Memory Curator)
- นักเทคโนโลยีอวกาศ (Space Technologist)
- วิศวกรอากาศยานไร้ คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle Engineer)
- นักคิดค้ นวัคซีน (Vaccine Developer)
- เกษตรแบบแนวตัง้ (Vertical Farm)
- Logistic

๓) CAREER PLANNING เพื่อให้ ผู้ เข้าชมมีเป้าหมายในการประกอบอาชีพแล้ ว ได้เตรียมตัวเพื่อที่จะ
เดินทางไปในสายอาชีพนั้น ๆ ประกอบด้วย
- WHO AM I ? : เป็นพื้นที่ที่ให้ผู้เข้าชมได้ประเมินตนเองผ่านแบบประเมินออนไลน์ เพื่อ
ตรวจสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้เข้าชม
- FUTURE JOBS : เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ค้นพบกับรายละเอียดอาชีพ ทั้งอาชีพที่มีอยู่แล้วใน
ปัจจุบัน และอาชีพแห่งอนาคต เพื่อจุดประกาย ความสนใจ และเป็นข้อมูลสาหรับ
การตัดสินใจ
- JOB ARCHIVE : เป็นห้องสมุดที่จัดเตรียมข้อมูลไว้สาหรับผู้ที่ยังคงมีคาถามเกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ หลังจากได้ทดลองปฏิบัติอาชีพแล้ว โดยให้ทาการค้นคว้าอย่าง
อิสระ
๔) กิ จกรรม Maker Space ขนาดพื้ นที่ ๑๐๐ ตารางเมตร เป็ นพื้ นที่ กิ จกรรม ส่ ง เสริ ม ความคิ ด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้าน วทน. โดยเน้นการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวันและอาจต่อยอดไปสู่นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิต การใช้เทคโนโลยีใน
การสร้างต้นแบบ และ 3D Printer ในการสร้างต้นแบบ พร้อมจัดแสดงผลงานของ Makers ในด้าน
ต่าง ๆ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้าน Critical Thinking and Problem Solving
๔

และ Creativity and Innovation ให้บริการผู้ชมได้ประมาณ ๓๐-๔๐ คนต่อรอบ โดยจัดให้มีโต๊ะ
เก้าอี้ อุปกรณ์ที่เหมาะต่อการใช้งาน (กันน้า กันรอยขีดข่วน ขาโต๊ะป้องกันสนิมได้) มีผนังเจาะรู
สาหรับแขวนอุปกรณ์/เครื่องมือต่าง ๆ และช่องเก็บของพร้อมลิ้นชัก รวมทั้งชุดเครื่องเสียง พร้อม
ไมโครโฟนแบบไร้ส าย ชุด Projector แบบใช้ Wi-Fi ได้ พร้อมระบบ และฉากรับภาพ (สามารถ
เคลื่อนย้ายได้)
๖. ขอบเขตการดาเนินงาน
เพื่อให้การจัดทานิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สายอาชีพ สามารถดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
จึงกาหนดขอบเขตงานการจัดทาแบบและผลิตการจัดแสดงนิทรรศการ และองค์ประกอบการจัดกิจกรรม สาหรับ
โครงการดังกล่าว ตามขอบเขตรายการ ในข้อ ๕ ดังนี้
๖.๑ การจัดทาแบบรายละเอียดการจัดสร้างนิทรรศการ
ผู้รับจ้างต้องดาเนินการพัฒนารายละเอียดออกแบบและจัดแสดงนิทรรศการถาวรตามวัตถุประสงค์
ของงาน และออกแบบงานครุภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานนิทรรศการ โดยคานึงถึงรายละเอียดของข้อมูล ลักษณะของ
วั ส ดุ จั ด แสดง และข้ อ ก าหนดการใช้ พื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม ทั้ ง นี้ ต้ อ งน าเสนอแนวทางการจั ด ท าและจั ด หา
ส่วนประกอบของงานทั้งหมด โดยมีรายละเอียดของงานที่ต้องดาเนินการดังนี้
๑) พัฒนาและจัดทารายละเอียดของเนื้อหาทางวิชาการ ตามหัวข้อเรื่องที่กาหนดในแนวเนื้อ
เรื่อง รวมถึงส่วนงานระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๒) วิธีการจัดแสดง การใช้เทคโนโลยีในการจัดแสดง ตามแนวเนื้อหานิทรรศการ ทุกหัวข้อที่
กาหนด พร้อมทั้งการจัดวางผังการจัดแสดง (LAY-OUT) ของแต่ละแกลเลอรี
๓) จัดทาบทบรรยายนิทรรศการ ภาษาไทยในงานกราฟิก งานสื่อมัลติมีเดีย สื่อภาพยนตร์
ชิ้นงานสื่อสัมผัส และอื่น ๆ
๔) จัดทาแบบรายละเอียดชิ้นงานศิลปกรรมทั้งหมดตามหัวข้อที่กาหนด
๕) จัดทาแบบรายละเอียดทางนิทรรศการที่แสดงถึงชิ้นงานนิทรรศการ เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ
อุปกรณ์ การตกแต่งภายใน และแบบวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖) จัดทาแบบรายละเอียดกราฟิก (GRAPHIC PANELS - ARTWORK)
๗) นิทรรศการต้องมีความคงทนถาวร และสามารถขนย้าย ติดตั้งและจัดเก็บได้ง่าย โดยคนไม่
เกิน ๓ คน ระยะเวลาติดตั้งไม่เกิน ๑ วัน มีความเหมาะสมกับการเป็นชุดนิทรรศการ
เคลื่อนที่สาหรับจัดแสดงในภูมิภาค
๖.๒ การจัดสร้าง ผลิต ติดตัง้ ตกแต่ง และทดสอบระบบ

๑) ทาการผลิตชิ้นงานนิทรรศการ ติดตั้ง ตกแต่งพื้นที่นิทรรศการและกิจกรรมอย่างเหมาะสม
สวยงามและให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การจัดแสดงวัตถุต้องมีการออกแบบการจัดวางที่
สวยงาม สะดวกในการขนย้าย ติดตั้งและดูแลรักษา พร้อมจัดทาคาบรรยายทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษที่อ่านง่าย มีภาพประกอบ แผนผัง แผนที่ แผนภูมิ จัดทาวัตถุจาลองใน
กรณีที่ไม่ส ามารถหาวั ตถุจริงมาแสดงได้ จัดทาป้ายชื่อวัตถุจัดแสดงที่สวยงามทนทาน
พร้อมแท่นฐานสาหรับตั้งวางวัตถุจัดแสดง กรอบสาหรับห่อหุ้มวัตถุ ป้ายชื่องาน เป็นต้น
๕

๒) จัดทาหรือจัดหาสื่อมัลติมีเดีย ภาพยนตร์ หรือสื่อผสมอื่นๆ ประกอบนิทรรศการและ
กิจกรรม โดยลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ ภาพ และเสียง ต้องสามารถใช้ได้ไม่ต่า
กว่า ๑๐ ปี และเป็นของ อพวช.
๓) ทาการทดสอบระบบการทางานของนิทรรศการทุกระบบ
๖.๓ การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
๑) อบรมการใช้งานชิ้นงานนิทรรศการ รวมถึงวิธีการซ่อมบารุงรักษา
๒) อบรมการใช้ซอฟต์แวร์ และมัลติมีเดียที่เกี่ยวข้อง
๓) อบรมเนื้อหาสาระนิทรรศการ (Content)
๖.๔ แบบรูปและรายการก่อสร้าง กราฟิก สื่อมัลติเดีย ซอฟต์แวร์ รวมถึงภาพโดยรวมของส่วน จัดแสดง
นิทรรศการ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะนาไปใช้ในการก่อสร้างหรือเพื่อการเผยแพร่ใดๆ ไม่ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร
๖.๕ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการรับประกันครุภัณฑ์ต่างๆ ที่นาส่ง หรือที่ติดตั้ง
ประกอบชิ้นงาน รหัสในการปรับปรุงมัลติมีเดีย คู่มือการดูแลรักษา และอื่นๆ
๖.๖ ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของนิทรรศการที่จัดสร้าง ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจาก
วันที่ได้รับมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง โดยภาระค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น หากผู้รับจ้าง
เพิกเฉยหรือละเลยหรือจงใจที่จะไม่กระทาการใด ๆ หลังจากได้รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะดาเนินการเพื่อให้นิทรรศการใช้การ
ได้สมบูรณ์ดังเดิม และหักเงินหลักประกันซองเท่าที่จ่ายให้แก่เอกชนผู้รับจ้างซ่อมแซมแทน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินงานในการจ้างนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างค่าปรับ
ในกรณีผู้รับจ้างดาเนินงานไม่ถูกต้องครบถ้วน และแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในเวลาที่สัญญากาหนด กาหนดการปรับเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยระยะเวลาการปรับจะเริ่มนับถัดจากวันกาหนดให้ส่งมอบหรือ
วันสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญา แล้วแต่กรณี ไปจนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานได้ครบถ้วนถูกต้อง
๘. การรับประกันผลงาน
ผู้รับจ้างจะต้องยอมรับเงื่อนไขการประกันผลงานตามที่กาหนดไว้ในประกาศของ อพวช. คือถ้ามีเหตุชารุด
เสียหายเกิดขึ้นแก่งานจ้างนี้ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับมอบงานตามที่กาหนดไว้ โดยให้นับวันที่ได้รับมอบงานเป็นวัน
เริ่มต้น ซึ่งเหตุชารุดเสียหายนั้นเกิดจาก ความบกพร่องของผู้รับจ้าง จะเป็นโดยทาไว้ไม่เรียบร้อยหรือใช้สิ่งของที่ไม่ดี
หรือทาไม่ถูกต้ องตามหลักวิชาการก็ตาม (ยกเว้นหลอดไฟฟ้าให้รับประกันอายุการใช้งานภายในกาหนด ๖ เดือน
โดยไม่มีเงื่อนไข) ผู้รับจ้างต้องดาเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ อพวช. กาหนด โดยไม่คิดค่าแรง
หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจาก อพวช.
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๙. ค่าปรับ
กรณีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง จะต้องชาระค่าปรับให้ อพวช. ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของ
ราคาค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญาจ้างต่อวัน
๑๑. งบประมาณ
วงเงินค่าออกแบบและจัดสร้างรวมชุดนิทรรศการแบบเดียวกัน ๒ ชุด ไม่เกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้า
ล้านบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๑๒. การจ่ายเงินค่าจ้าง
การจ่ายเงินค่าจ้างแบ่งจ่าย ๔ งวด เมื่อผู้เสนอราคาได้ดาเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
๑๒.๑ งวดที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- พัฒนาโครงร่างเนื้อหา
- พัฒนาแบบร่างเบื้องต้น
- นาเสนอแผนการทางานทั้งหมดของงาน
แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา
๑๒.๒ งวดที่ ๒ จ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- จัดทารายละเอียดเนื้อหาและกาหนดสื่อจัดแสดง
- พัฒนาแบบและจัดทาแบบรายละเอียดงานโครงสร้างงานจัดแสดง
- ออกแบบร่างงานกราฟิกบอร์ดนิทรรศการ
- ออกแบบร่างงานศิลปกรรม (ถ้ามี)
- ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและงานระบบควบคุมสื่อมัลติมีเดีย
- จัดทาโครงร่างสื่อมัลติมีเดีย
แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา
๑๒.๓ งวดที่ ๓ จ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- เขียนคาบรรยายฉบับภาษาไทย
- เขียนแบบจัดสร้างงานโครงสร้างงานจัดแสดง
- จัดทา Pre Art Work งานกราฟิก
- จัดทาแบบงานศิลปกรรม (ถ้ามี)
- เขียนแบบงานระบบไฟฟ้าและงานระบบควบคุมสื่อมัลติมีเดีย
- จัดทา Key Visual งานสื่อมัลติมีเดีย
แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา
๑๒.๔ งวดที่ ๔ จ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ ๕๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- ชุดนิทรรศการแล้วเสร็จสมบูรณ์
- รายงานการจัดสร้างนิทรรศการและคู่มือการใช้งานนิทรรศการหมุนเวียน
- แบบจัดสร้างนิทรรศการ
แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา
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