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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
การจัดสร�างนิทรรศการถาวรด�านพลังงานไฟฟ(า ณ ศูนย,วิทยาศาสตร,เพ่ือการศึกษา 

สํานักงานส2งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

------------------------- 
1. ความเป;นมา 

 จากบันทึกข4อตกลงความร6วมมือเพ่ือการพัฒนาโครงการนิทรรศการถาวรด4านพลังงานไฟฟ;าระหว6าง
สํานักงานส6งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.) กับการไฟฟ;าฝ>ายผลิต
แห6งประเทศไทย (กฟผ.) เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 โดย กฟผ. ให4การสนับสนุนปรับปรุงห4องนิทรรศการ
ถาวรด4านพลังงาน “ท6องแดนป*โตรเลียม” อาคารพิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร� (อาคาร 2) ชั้น 3 ขนาดพ้ืนท่ี 490 
ตารางเมตร ของศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา เพ่ือให4เปKนห4องนิทรรศการถาวรด4านพลังงานไฟฟ;า ท่ีมีสื่อ 
จัดแสดงหลากหลาย คุณภาพสูง ทันสมัย คงทนและให4บริการได4อย6างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเผยแพร6ความรู4      
เรื่องการผลิตไฟฟ;าจากแหล6งพลังงานประเภทต6าง ๆ สร4างความตระหนักรู4ด4านพลังงาน รวมท้ังส6งเสริม      
ให4เปKนแหล6งการเรียนรู4และสร4างประสบการณ�แก6เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ทําให4เกิด
ความเข4าใจด4านพลังงานและการผลิตไฟฟ;า โดยเน4นรูปแบบนิทรรศการท่ีต่ืนตาต่ืนใจ ประทับใจ และน6าจดจํา
ในระยะยาว ได4ทดลองเรียนรู4จากการปฏิบัติจริง ทําให4เกิดการเรียนรู4อย6างสนุกสนาน รวมท้ังสามารถ      
นํามาประยุกต�ใช4ในชีวิตประจําวันได4อย6างเหมาะสมและยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค, 
2.1 เพ่ือเผยแพร6ความรู4ความเข4าใจในเรื่องของพลังงานไฟฟ;าและการผลิตไฟฟ;าจากแหล6งพลังงาน

ประเภทต6าง ๆ 
2.2 เพ่ือให4กลุ6มเป;าหมายเห็นคุณค6าและตระหนักถึงการใช4พลังงานไฟฟ;าให4เกิดประโยชน�สูงสุด 
2.3 เพ่ือให4กลุ6มเป;าหมายสามารถนําความรู4ไปประยุกต�ใช4ในชีวิตประจําวันได4 
2.4 เพ่ือให4เปKนแหล6งเรียนรู4ด4านพลังงานไฟฟ;าซ่ึงส6งเสริมการเรียนรู4ตลอดชีวิตของประชาชน 

3. เป(าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 มีนิทรรศการ 1 เรื่อง บนพ้ืนท่ีจัดแสดงประมาณ 490 ตารางเมตร 
3.1.2 มีผู4รับบริการเปKนนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย� และประชาชนท่ัวไปไม6น4อยกว6า 240,000 คน 

ต6อปQ 



2 
 

 
ลงช่ือ.......................................................ประธานกรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางตติยา ใจบุญ) (นายชัยพร จารย�โพธ์ิ)  
ลงช่ือ.........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางสาวณัฐชยา สมสงวนสิทธ์ิ) (นายวิเชียร เชยยิ้ม) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นายสมบัติ พูลเมือง)  (นายป*ยะกัลป+ ศรีเมือง) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ................................................กรรมการและเลขานุการ 
(นางสาวพรทิพย� สกลกูล) (นายดิษพล มาตุอําพันวงศ�) 

 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผู4รับบริการมีความรู4 ความเข4าใจ และตระหนักถึงการใช4พลังงานไฟฟ;าให4เกิดประโยชน�   

สูงสุด 
3.2.1 นิทรรศการมีรูปแบบหลากหลาย มีความน6าสนใจ และสร4างความประทับใจให4กับ

ผู4รับบริการ 
4. พ้ืนท่ีจัดแสดง 

ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา อาคารพิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร� ชั้น 3 พ้ืนท่ีประมาณ 490 ตารางเมตร 
5. งบประมาณ 

 12,000,000 บาท (เงินบริจาคจาก กฟผ.) 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 180 วัน 
7. ผู�รับผิดชอบโครงการ 

 ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
8. ลิขสิทธิ์ของนิทรรศการ 

 หลังจากผู4รับจ4างได4จัดสร4างนิทรรศการถาวรด4านพลังงานไฟฟ;า ณ ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษาเสร็จ
เรียบร4อยแล4ว ลิขสิทธิ์จะตกเปKนของศูนย�วิทยาศาสตร� เ พ่ือการศึกษา ห4ามผู4รับจ4างหรือผู4หนึ่งผู4 ใด
ลอกเลียนแบบไปใช4ในสถานท่ีอ่ืน และผู4รับจ4างจะต4องนําข4อมูลและรปูแบบรายละเอียดนิทรรศการในลักษณะ
รูปเล6มและดิจิตอลไฟล�ให4เปKนกรรมสิทธิ์ของศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา 

9. คุณสมบัติของผู�มีสิทธิเสนอราคา 
 ผู4เสนอราคาต4องมีคุณสมบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว6าด4วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก4ไข
เพ่ิมเติม และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ดังนี้ 

9.1 เปKนนิติบุคคล มีอาชีพผลิตนิทรรศการ หรือรับจ4างทํานิทรรศการ หรือให4เช6านิทรรศการ หรือกิจการ
อย6างอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

9.2 มีบุคลากรท่ีมีวิชาชีพโดยตรงเก่ียวกับการจัดนิทรรศการในสาขาต6าง ๆ เช6น วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ;า 
วิศวกรเครื่องกล มัณฑนากร ช6างเทคนิคต6าง ๆ นักวิชาการท่ีมีความรู4ด4านไฟฟ;าหรือพลังงาน และ
นักภาษาศาสตร� เปKนต4น 
 9.3 ผู4เสนอราคาต4องไม6เปKนผู4ท่ีถูกระบุชื่อไว4ในบัญชีรายชื่อผู4ท้ิงงานของทางราชการและได4แจ4งเวียนชื่อแล4ว  
หรือไม6เปKนผู4ท่ีได4รับผลของการสั่งให4นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปKนผู4ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
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 9.4 ผู4เสนอราคาต4องไม6เปKนผู4มีผลประโยชน�ร6วมกันกับผู4เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�  หรือไม6เปKนผู4กระทําการอันเปKนการขัดขวางการแข6งขันราคาอย6างเปKนธรรม 
 9.5 ผู4เสนอราคาต4องไม6เปKนผู4ได4รับเอกสิทธิ์หรือได4รับความคุ4มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม6ยอมข้ึนศาลไทย               
เว4นแต6รัฐบาลของผู4เสนอราคาได4มีคําสั่งให4สละสิทธิ์และความคุ4มกันเช6นว6าน้ัน 
 9.6 ผู4เสนอราคาต4องไม6เปKนผู4ท่ีถูกประเมินสิทธิผู4เสนอราคาในสถานะท่ีห4ามเข4าเสนอราคาและห4ามทํา
สัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 
 9.7 นิติบุคคลท่ีจะเข4าเปKนคู6สัญญาต4องไม6อยู6ในฐานะเปKนผู4ไม6แสดงบัญชีรายรับ รายจ6าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ6ายไม6ถูกต4องครบถ4วนในสาระสําคัญ 
 9.8 นิติบุคคลท่ีจะเข4าเปKนคู6สัญญากับหน6วยงานภาครัฐซ่ึงได4 ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ4างด4วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส� (e-Government Procurement : e-GP) ต4องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต�ศูนย�ข4อมูลจัดซ้ือจัดจ4างภาครัฐ  
 9.9 คู6สัญญาต4องรับและจ6ายเงินผ6านบัญชีธนาคาร เว4นแต6การจ6ายเงินแต6ละครั้งซ่ึงมีมูลค6าไม6เกินสามหม่ืน
บาทคู6สัญญาอาจจ6ายเปKนเงินสดก็ได4 

10. หลักเกณฑ,การพิจารณาคัดเลือกและข้ันตอนการตัดสิน 
10.1 ผู4เสนอราคาจะต4องมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด และยื่นเอกสารหลักฐานถูกต4องครบถ4วนตามท่ีกําหนด

ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
10.2 สํานักงาน กศน. สงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม6พิจารณาข4อเสนอของผู4เสนอราคาท่ีจัดทําข4อเสนอเทคนิค                   

ไม6ครบถ4วนทุกกิจกรรม หรือไม6ตรงกับรายละเอียดของขอบเขตของงานจ4าง 
10.3 ข4อเสนอทางด4านเทคนิค จะต4องระบุรายละเอียดท่ีจะดําเนินการอย6างชัดเจน 
10.4 การตัดสิน สํานักงาน กศน. จะใช4หลักเกณฑ�การประเมินค6าประสิทธิภาพต6อราคา (Price Performance) 

และจะพิจารณาจากราคารวมโดยพิจารณาให4คะแนนตามปcจจัยหลัก และน้ําหนักท่ีกําหนด จาก 2 ปcจจัย โดย
ให4น้ําหนักท้ังหมดเท6ากับร4อยละ 100 ดังนี้  

(1) ราคาท่ียื่นข4อเสนอ (Price) กําหนดน้ําหนักเท6ากับร4อยละ 5 
(2) คุณภาพและคุณสมบัติท่ีเปKนประโยชน�ต6อทางราชการ กําหนดน้ําหนักเท6ากับร4อยละ 95 โดย 
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ก. เนื้อหาสาระทางวิชาการ 30 คะแนน 
 (1) เนื้อหาสาระครบถ4วนตามท่ีกําหนด 10 คะแนน 
 (2) ความถูกต4องทางวิชาการ 

(3) ความน6าสนใจของเนื้อหา 
10 
10 

คะแนน 
คะแนน 

ข. รูปแบบและเทคนิคการจัดแสดง 45 คะแนน 
 (1) รูปแบบและการออกแบบมีความสวยงาม ต่ืนตาต่ืนใจ  

มีบรรยากาศเหมาะสมกับหัวข4อนิทรรศการ 
(2) เทคนิคการจัดแสดงมีความเหมาะสมและสอดคล4องกับ
เนื้อหาวิชาการ มีเทคโนโลยีในการนําเสนอทันสมัย 

10 
 
15 

คะแนน 
 
คะแนน 

 (3) มีสิ่งแสดงท่ีผู4ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ�ได4เปKนอย6างดี 10 คะแนน 
 (4) ความชัดเจนของรายละเอียดและคุณลักษณะของวัสดุและ

อุปกรณ� ท่ีแสดงถึงคุณภาพ การดูแลรักษา และความปลอดภัย
สําหรับผู4ชม 

10 คะแนน 

ค. ผลงานและประสบการณ�ของผู4เสนอราคาและทีมงาน 10 คะแนน 
 (1) ผลงานของผู4เสนอราคา 5 คะแนน 
 (2) ความพร4อมของบุคลากรด4านต6าง ๆ ตามข4อ 9.2 5 คะแนน 
ง. แผนงาน แนวทางการจัดระบบบริหารจัดการ และแนวคิด 

การประชาสัมพันธ�และพิธีเป*ด ท่ีเหมาะสม 
5 คะแนน 

จ. ข4อเสนอพิเศษอ่ืน ๆ 5 คะแนน 
 

11. รายละเอียดการจัดทําข�อเสนอ 
ผู4เสนอราคาต4องจัดทําข4อเสนอด4านเทคนิค และข4อเสนอด4านราคา โดยข4อเสนอด4านเทคนิคประกอบด4วย 
11.1 รายละเอียดของบริษัทพร4อมหนังสือรับรองผลงาน ประสบการณ� และบุคลากรผู4รับผิดชอบ

ดําเนินการ 
11.2 แนวคิดและสาระวิชาการท่ีจัดแสดง 
11.3 รูปแบบการจัดแสดงเบ้ืองต4นตามขอบเขตท่ีกําหนด ได4แก6ผังการจัดแสดงนิทรรศการ รูปแบบ

บรรยากาศการจัดแสดง (ภาพทัศนียภาพ/3D Perspective) แนวคิดรูปแบบเทคนิคกลไก ระบบแสง ระบบ
เสียง ระบบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข4อง รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ�และรายการครุภัณฑ�  
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11.4 แนวคิดรูปแบบเอกสารประชาสัมพันธ�ท่ีเปKนคู6มือชมนิทรรศการ 
11.5 แนวคิดการประชาสัมพันธ�และพิธีเป*ด 
11.6 แผนการดําเนินงาน ซ่ึงควรประกอบด4วยข้ันตอนต6าง ๆ ในการจัดแสดง เช6น การเตรียมพ้ืนท่ี     

การออกแบบ การผลิตสื่อ การก6อสร4าง การขนย4าย การติดต้ัง การทดสอบการใช4งาน การทําความสะอาด 
การฝhกอบรมเจ4าหน4าท่ี การประชาสัมพันธ�และพิธีเป*ด 

11.7 เง่ือนไขและแผนการดูแลรักษา และซ6อมบํารุง 
11.8 ข4อเสนอพิเศษอ่ืน ๆ 
ผู4เสนอราคาต4องจัดส6งเอกสารตามข4อ 11.3 ขนาดไม6ตํ่ากว6า A3 พิมพ� 4 สี จํานวน 2 ชุด และสําเนา

จํานวน 7 ชุด ลงลายมือชื่อผู4เสนอราคาและประทับตรา (ถ4ามี) กํากับในเอกสาร พร4อมสรุปจํานวนเอกสาร   
ท่ีจัดส6งตามบัญชีเอกสารส6วนท่ี 2 โดยดําเนินการจัดส6งท่ีศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา ตามวันเวลาท่ีกําหนด
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 

12. ขอบเขตสาระทางวิชาการและรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ 
12.1 ความต4องการท่ัวไป 

12.1.1 จัดทําให4เปKนนิทรรศการท่ีจัดแสดงแบบถาวร โดยจัดทําให4มีรูปแบบท่ีมีความสวยงามทันสมัย
เน4นการเรียนรู4ท่ีมีส6วนร6วมของผู4ชม ให4ความรู4สาระประโยชน�แก6เยาวชนและประชาชนท่ัวไป 
ให4เปKนท่ีเข4าใจได4ง6าย 

12.1.2 นิทรรศการท่ีจัดแสดงสามารถเข4าถึงต6อเนื่องได4เกือบทุกโซน ไม6บังคับทางเดินทางเดียว 
ผู4ชมสามารถเข4าชมในแต6ละโซนได4อย6างอิสระ ไม6จํากัดจํานวนผู4ชม ผู4ชมสามารถศึกษา
ตามอัธยาศัย 

12.1.3 นิทรรศการมีโครงสร4างและสื่อการเรียนรู4ท่ีมีความแข็งแรงทนทานสามารถรองรับผู4ชม
จํานวนมากได4 และมีอายุการใช4งานได4อย6างมีประสิทธิภาพ ไม6น4อยกว6า 5 ปQ 

12.1.4 โครงสร4างของนิทรรศการมีรูปแบบสวยงามโดดเด6น ให4บรรยากาศส6งเสริมการเรียนรู4 
สัมพันธ�กับเนื้อหาวิชาการและต4องคํานึงถึงการออกแบบเพ่ือคนท้ังมวล (Universal 
Design) 

12.1.5 เน4นการออกแบบเชิงอนุรักษ�พลังงาน ให4สอดคล4องกับรูปแบบภายในอาคารและเนื้อหาการ
จัดแสดง และให4ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข4องต6าง ๆ อาทิ ขนาด ระยะ วัสดุในอาคาร ป;าย 
รวมถึงความปลอดภัยของผู4เข4าชม 
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12.1.6 มีการจัดแบ6งพ้ืนท่ีสําหรับการจัดแสดง พ้ืนท่ีใช4สอย พ้ืนท่ีพักคอยของผู4ชม และพ้ืนท่ี
สําหรับเจ4าหน4าท่ีประจํานิทรรศการตามความจําเปKนและเหมาะสม และหลีกเลี่ยงการ
สร4างมุมอับท่ีก6อให4เกิดความไม6ปลอดภัย 

12.1.7 ระบบไฟฟ;าและแสงสว6าง 
1) จัดทําตู4ควบคุมระบบไฟฟ;าใหม6ท่ีมีความเหมาะสมกับการใช4งาน พร4อมตารางโหลด 
2) แยกระบบไฟฟ;าแสงสว6าง ระบบไฟฟ;าสําหรับนิทรรศการ ปลั๊กไฟสําหรับใช4งานท่ัวไป 

ระบบปรับอากาศ และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมออกจากกัน 
3) ผู4รับจ4างต4องมีวิศวกรไฟฟ;าตาม พรบ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 ประเภทภาคีวิศวกร 

หรือสูงกว6า ในการควบคุมการติดต้ังอุปกรณ�ไฟฟ;าต6าง ๆ ท้ังหมดให4ถูกต4องตาม
มาตรฐาน PEA, NEC, IEC, ว.ส.ท. และกฎข4อบังคับว6าด4วยความปลอดภัยตามประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทย 

4) มีการจัดทําระบบไฟฟ;าแสงสว6างท่ีเอ้ือต6อการเรียนรู4 
5) ระบบไฟแสงสว6างท้ังในส6วนการนําเสนอและการส6องสว6างให4พิจารณาใช4หลอด LED 

เปKนลําดับแรกในการจัดทําเพ่ือประโยชน�ในการอนุรักษ�พลังงานและภาพลักษณ�ท่ีดี
ของหน6วยงาน 

6) การจัดทําระบบควบคุมแสงสว6างภายในจากโคมไฟเฉพาะจุด หลอดไฟและอุปกรณ�
ไฟฟ;าให4ใช4ชนิดประหยัดพลังงาน เหมาะสมกับงานนิทรรศการและห4องนั้น ๆ ไม6ทํา
ให4ชิ้นงานเกิดความเสียหายในระยะยาว 

12.1.8 ระบบปรับอากาศ 
1) ออกแบบและติดต้ังระบบปรับอากาศใหม6 ให4เหมาะสมกับพ้ืนท่ีใช4สอยและสามารถ

รองรับจํานวนผู4เข4าชมเปKนจํานวนมากได4 
2) ระบบปรับอากาศเปKนระบบ VRV (Variable Refrigerant Volume) หรือระบบ VRF 

(Variable Refrigerant Flow) ระบบท่ีปรับปริมาณลมได4ตามการใช4งานจริงโดยท่ี
สามารถควบคุมอุณหภูมิของห4องอยู6ในระดับคงท่ี มีขนาดทําความเย็นไม6น4อยกว6า 
400,000 บีทียู 

3) ออกแบบติดต้ังในตําแหน6งท่ีมีความสวยงาม เหมาะสมกับการใช4งาน สามารถซ6อมบํารุง 
ดูแลรักษาง6าย กลมกลืนกับงานออกแบบ ไม6ทําลายรูปแบบของตัวนิทรรศการ 

12.1.9 สื่อนิทรรศการสามารถปรับเปลี่ยนข4อมูลให4ทันสมัยและมีความน6าสนใจได4 



7 
 

 
ลงช่ือ.......................................................ประธานกรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางตติยา ใจบุญ) (นายชัยพร จารย�โพธ์ิ)  
ลงช่ือ.........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางสาวณัฐชยา สมสงวนสิทธ์ิ) (นายวิเชียร เชยยิ้ม) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นายสมบัติ พูลเมือง)  (นายป*ยะกัลป+ ศรีเมือง) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ................................................กรรมการและเลขานุการ 
(นางสาวพรทิพย� สกลกูล) (นายดิษพล มาตุอําพันวงศ�) 

 

12.1.10 เปKนนิทรรศการท่ีเน4นลักษณะการมีส6วนร6วม ผู4ชมสามารถเรียนรู4ได4อย6างสนุกสนานและ
สื่อความหมายของเนื้อหาวิชาการให4เข4าใจได4 

12.1.11 มีมุมถ6ายภาพท่ีระลึกแบบ 3 มิติซ่ึงสะท4อนเอกลักษณ�ของนิทรรศการอย6างน4อย 1 จุด 
12.1.12 จัดทําสื่อระบบ 4 มิติ ท่ีทําให4ผู4ชมได4รับอรรถรสต6าง ๆ ในการสร4างประสบการณ�เรียนรู4

ได4อย6างน6าประทับใจ 
12.1.13 การจัดทํางานกราฟฟ*ก สื่อสิ่งพิมพ� ต4องสวยงามและถูกต4องสมบูรณ� เน4นรูปแบบสื่อ

สร4างสรรค�แนวใหม6 
12.1.14 เนื้อหาในการจัดแสดงต4องมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
12.1.15 การจัดทําระบบเสียงต4องควบคุมให4อยู6เฉพาะจุดท่ีต4องการ ไม6รบกวนส6วนอ่ืน ๆ 
12.1.16 การจัดทําโครงสร4างให4เปKนไปตามหลักวิชาการท่ีดี คํานึงถึงความปลอดภัยของผู4เข4าชม 

ความคงทนแข็งแรง และเลือกใช4วัสดุและอุปกรณ� ท่ี มีความแข็งแรงทนทานมี
ประสิทธิภาพเปKนมิตรต6อสิ่งแวดล4อม ประหยัดพลังงานอายุการใช4งานยาวนาน 

12.1.17 ผังการออกแบบต4องสามารถเข4าถึงในทุกส6วนได4 สะดวกต6อการบํารุงรักษาและทําความ
สะอาด 

12.1.18 กําหนดให4ผู4ท่ีมีความชํานาญในเทคนิคเฉพาะด4าน เปKนผู4จัดทําหรือประสานงานการ
ติดต้ังอุปกรณ�ประกอบต6าง ๆ เช6น สื่อผสม (Multimedia) สื่อโสตทัศน� สื่ออุปกรณ�
ไฟฟ;า สื่อดิจิทัล และงานท่ีต4องใช4ความประณีต เช6น หุ6นจําลอง โมเดลต6าง ๆ ให4ถูกต4อง
ตามหลักวิชาการ ปลอดภัย สวยงาม ม่ันคง แข็งแรง และเรียบร4อย 

12.1.19 เทคนิคและอุปกรณ�ต6าง ๆ สามารถดูแลบํารุงรักษาและซ6อมแซมได4ง6าย 
12.1.20 ในส6วนของงานระบบอิเล็กทรอนิกส� งานพัฒนาสื่อด4วยโปรแกรมคอมพิวเตอร� ผู4รับจ4าง

จะต4องส6งรายละเอียด ผังวงจร และหรือ Source Code ให4กับผู4ว6าจ4าง เพ่ือใช4ในการ
บํารุงรักษาและพัฒนาปรับปรุง 

12.1.21 ระบบความปลอดภัย 
1) มีระบบรักษาความปลอดภัยของชิ้นงานสิ่งแสดง และครุภัณฑ�นิทรรศการ 
2) มีระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัย ประกอบด4วยป;ายบอกทางหนีไฟ ไฟฉุกเฉิน ระบบ

เตือนภัยและอุปกรณ�ดับเพลิงเบ้ืองต4น 
3) มีระบบกล4องวงจรป*ด ท่ีติดต้ังกล4องวงจรป*ดไม6น4อยกว6า 8 จุด เพ่ือรักษาความ

ปลอดภัยของนิทรรศการโดยรวม 
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(นางสาวพรทิพย� สกลกูล) (นายดิษพล มาตุอําพันวงศ�) 

 

12.1.22 มีห4องระบบควบคุมกลาง เพ่ือควบคุมระบบการทํางานของนิทรรศการท้ังหมดให4อยู6ใน
บริเวณเดียว ง6ายต6อการบริการ และบํารุงรักษา 

12.1.23 ระบบเสียงตามสาย เพ่ิมจุดติดต้ังลําโพงใหม6 2 จุด และเช่ือมโยงลําโพงระบบเดิมให4   
ใช4งานได4 

12.1.24 จัดทําระบบอินเตอร�เน็ต และระบบโทรศัพท�ใหม6ภายในห4องนิทรรศการ ให4เชื่อมกับ
ระบบเดิมของหน6วยงานและใช4งานได4 

12.1.25 ออกแบบจัดทํา Mascot ของนิทรรศการ 
12.1.26 จัดทําคลิปเสริมความรู4ประกอบในแต6ละโซน ความยาวไม6เกิน 2 นาที สําหรับ 6 โซน ๆ 

ละ 1 เรื่อง พร4อมระบบท่ีสามารถเข4าถึงข4อมูลได4 
12.1.27 จัดพิมพ�แผ6นพับประชาสัมพันธ�นิทรรศการ พิมพ� 4 สี  ขนาดไม6ตํ่ากว6า A4 จํานวนไม6 

ตํ่ากว6า 5,000 แผ6น 
12.1.28 จัดฝhกอบรมแก6ผู4ดูแลระบบควบคุม ให4ความรู4ความเข4าใจกับบุคลากรประจําสถานท่ี 

หรือผู4เก่ียวข4อง โดยให4อบรม วิธีใช4งาน วิธีการดูแลรักษา ซ6อมบํารุงอุปกรณ�ต6าง ๆ แก6
ผู4เก่ียวข4องในการดูแลพ้ืนท่ีใช4งาน ก6อนเป*ดให4บริการ และกํากับการฝhกปฏิบัติภายหลัง
การอบรมต6อเนื่องออกไปอีกเปKนระยะเวลาไม6น4อยกว6า 30 วัน 

12.1.29 จัดทําคู6มือสําหรับเจ4าหน4าท่ีประจํานิทรรศการ และคู6มือการบํารุงรักษานิทรรศการ 
จํานวนอย6างละ 3 ชุด 

12.1.30 พ้ืนท่ีจัดทํานิทรรศการจะต4องมีส6วนก้ันเพ่ือป;องกันฝุ>นละอองและอันตรายท่ีมีผลกระทบ
กับส6วนภายนอกการก6อสร4าง จะต4องมีการออกแบบประชาสัมพันธ�รูปแบบของ
นิทรรศการท่ีจะเกิดข้ึน พร4อมโลโก4หน6วยงานตามท่ีผู4ว6าจ4างกําหนด โดยต4องดูแลให4อยู6
ในสภาพดีตลอดระยะเวลาการดําเนินการก6อสร4าง และรื้อถอนหลังดําเนินการเสร็จสิ้น 

12.1.31 ส6วนโครงสร4างนิทรรศการท่ีมีการสัมผัสได4 จะต4องใช4วัสดุท่ีมีความคงทนต6อการขีดข6วน 
ทําความสะอาดและดูแลรักษาง6าย 

12.1.32 การขนย4ายวัสดุก6อสร4างใด ๆ ให4ใช4ประตูทางด4านหลังอาคาร และจัดเก็บเศษวัสดุให4อยู6
ในพ้ืนท่ีจัดเก็บเท6านั้น 

12.1.33 ออกแบบจัดทําพิธีเป*ด Grand Opening วงเงินไม6เกิน 300,000 บาท 
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ลงช่ือ.......................................................ประธานกรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางตติยา ใจบุญ) (นายชัยพร จารย�โพธ์ิ)  
ลงช่ือ.........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางสาวณัฐชยา สมสงวนสิทธ์ิ) (นายวิเชียร เชยยิ้ม) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นายสมบัติ พูลเมือง)  (นายป*ยะกัลป+ ศรีเมือง) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ................................................กรรมการและเลขานุการ 
(นางสาวพรทิพย� สกลกูล) (นายดิษพล มาตุอําพันวงศ�) 

 

12.2 สาระสําคัญของนิทรรศการ 
Theme ของนิทรรศการ คือ Electric City: เมืองไฟฟ;า ในบรรยากาศท่ีต่ืนตาต่ืนใจ ชวนให4เรียนรู4 

นําเสนอในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษาเก่ียวกับพลังงานไฟฟ;าท่ีนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป มีส6วนร6วมค4นหาคําตอบเชิงประจักษ�ในลักษณะการทดลองท่ีสามารถเรียนรู4ได4ด4วยตนเอง 

เปKนนิทรรศการท่ีให4ความรู4ด4านวิทยาศาสตร�เก่ียวกับไฟฟ;า มีการนําเสนอในรูปแบบท่ีนําสมัย มีการ
ออกแบบตกแต6งพ้ืน ผนัง เพดาน แสงสีเสียง ให4บรรยากาศเหมาะสมกับการเรียนรู4สอดคล4องต6อเนื่องกัน  
นิทรรศการมีความโดดเด6น มีรูปลักษณ�มีเอกลักษณ�เฉพาะตัว แสดงออกส่ือถึงเรื่องราวได4เปKนอย6างดี เน4นให4คิดตาม
อยากค4นหาคําตอบ ผ6านการทดลอง เม่ือได4ชมแล4ว ผู4ชมจะเกิดความเข4าใจ และตระหนักถึงคุณค6าของพลังงาน
ไฟฟ;า สามารถนําไปประยุกต�ใช4ในชีวิตประจําวันได4อย6างยั่งยืน ผู4ชมมีอิสระในการชม มีส6วนท่ีเปKนกิจกรรม         
ให4ได4สัมผัสและเรียนรู4ได4โดยอิสระ มีการจัดแบ6งนิทรรศการเปKน 6 ส6วน  ได4แก6 

ส6วนโถงด4านหน4าทางเข4า “กระตุกความคิด วิทย�ไฟฟ;า” 
ส6วนท่ี 1  วิวัฒนาการไฟฟ;า 
ส6วนท่ี 2  หลักการเกิดไฟฟ;า 
ส6วนท่ี 3  เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ;า 
ส6วนท่ี 4  ไฟฟ;ามาถึงเราได4อย6างไร 
ส6วนท่ี 5  เผชิญวิกฤตพลังงานไฟฟ;า 
ส6วนท่ี 6  การอนุรักษ�พลังงานไฟฟ;า 

โซน หัวข�อ แนวคิดการจัดแสดง 
โถงด�านหน�า

ทางเข�า 
กระตุกความคิด วิทย,ไฟฟ(า 
 

เปKนภาพรวมนิทรรศการท่ีสามารถสื่อสารกับผู4ชม
และเข4าใจถึงเรื่องราวของนิทรรศการได4 กระตุ4นให4
ผู4ชมเกิดความสนใจท่ีจะเข4าไปเรียนรู4 
- จัดแสดงเปKนโมเดลเมืองจําลอง 
- ยามคํ่าคืน เต็มไปด4วยแสงสี แสงนีออน ไฟ

แบล็คไลท� ล4อมรอบท้ังหน4าและหลัง ขนาด
ความสูงไม6ตํ่ากว6า 3.00 เมตร โดยมีการจัด
แสดง Tesla Coil ขนาดไม6ต่ํากว6า 
0.40x1.20 เมตร มีส6วนก้ันท่ีป;องกัน
อันตรายให4ดูกลมกลืนเปKนส6วนประกอบหนึ่ง
ของเมืองจําลอง 

- ป;ายชื่อนิทรรศการ เปKนรูปแบบ เช6น 
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ลงช่ือ.......................................................ประธานกรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางตติยา ใจบุญ) (นายชัยพร จารย�โพธ์ิ)  
ลงช่ือ.........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางสาวณัฐชยา สมสงวนสิทธ์ิ) (นายวิเชียร เชยยิ้ม) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นายสมบัติ พูลเมือง)  (นายป*ยะกัลป+ ศรีเมือง) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ................................................กรรมการและเลขานุการ 
(นางสาวพรทิพย� สกลกูล) (นายดิษพล มาตุอําพันวงศ�) 

 

โซน หัวข�อ แนวคิดการจัดแสดง 
กล6องไฟ นีออนดัด งานไดคัต (di-cut) ซ6อน
ไฟ หรือรูปแบบและเทคนิคอ่ืนท่ีดีกว6า 

- โมเดลแขวนจากฝ;าเพดาน 
- พ้ืนกระเบ้ืองแกรนิตโต4 รูปแบบ Pattern 

เหมาะสมกับรูปแบบโดยรวม ระดับให4มี
ความต6อเนื่องกับพ้ืนเดิม 

- หรือการนําเสนอด4วยเทคนิคอ่ืนท่ีดีกว6า 
1 วิวัฒนาการไฟฟ(า 

- วิวัฒนาการไฟฟ;าโลก 
o ประวัติศาสตร�/ทฤษฎี/การทดลอง/ไฟฟ;า

ในธรรมชาติและมนุษย�สร4างข้ึน 
(นักวิทยาศาสตร� เช6น เทสลา/ เอดิสัน/ 
ไมเคิล ฟาราเดย�/ อเล็สซานโดร  
โวลตา/เจมส� วัตต� ฯลฯ) 

o เชื้อเพลิง พลังงาน และไฟฟ;าในอดีต 
(พลังงานกล,เครื่องจักรไอน้ํา, 
เครื่องยนต�) 

- ภาพยนตร�สั้นความยาวไม6เกิน 2 นาที 
นําเสนอเรื่องราวเพ่ือเข4าสู6เนื้อหา 

- จําลองบรรยากาศ พร4อมโมเดลประกอบ
จําลองหลักการทํางานทฤษฎีการทดลอง
ของนักวิทยาศาสตร�ท่ีสําคัญแต6ละท6าน รวม
ไม6น4อยกว6า 5 เรื่อง เปKนลักษณะกลไก 
Mechanic   
มีขนาดใหญ6พอท่ีผู4ชมสามารถมีส6วนร6วมเล6น 
Hands-on หรือเอาตัวเข4าไปได4 

- โมเดล ประกอบอธิบายเรื่องราวด4วย Magic 
Vision  

- บอร�ดไฟ ภาพอิงค�เจตสต๊ิกเกอร�ประกอบ
คําอธิบาย 

- หรือการนําเสนอด4วยเทคนิคอ่ืนท่ีดีกว6า 
- ไฟฟ;าไทยในอดีต 
o ประวัติศาสตร�และต4นกําเนิดไฟฟ;าไทย  

(แสงแรกแห6งสยาม) 
o วิวัฒนาการและการพัฒนาด4านไฟฟ;าไทย

จากอดีตถึงปcจจุบัน 

- โปรเจคเตอร�แสดง การ�ตูน Animation 
ความยาวไม6น4อยกว6า 2 นาที ประกอบ
บรรยากาศย4อนยุคสมัยรัชกาลท่ี 5  

- บอร�ดไฟ ภาพอิงค�เจตสต๊ิกเกอร�ประกอบ
คําอธิบาย 

- หรือการนําเสนอด4วยเทคนิคอ่ืนท่ีดีกว6า 
2 หลักการเกิดไฟฟ(า 

o แหล6งกําเนิดไฟฟ;า 
- แม6เหล็กไฟฟ;า 
- เคมี 

- ภาพยนตร�แสดง การ�ตูน Animation  
ความยาวไม6น4อยกว6า 2 นาที  

- เครื่องกําเนิดไฟฟ;าแวนเดอกราฟฟ+   
( Van de Graaff Generator) 
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ลงช่ือ.......................................................ประธานกรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางตติยา ใจบุญ) (นายชัยพร จารย�โพธ์ิ)  
ลงช่ือ.........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางสาวณัฐชยา สมสงวนสิทธ์ิ) (นายวิเชียร เชยยิ้ม) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นายสมบัติ พูลเมือง)  (นายป*ยะกัลป+ ศรีเมือง) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ................................................กรรมการและเลขานุการ 
(นางสาวพรทิพย� สกลกูล) (นายดิษพล มาตุอําพันวงศ�) 

 

โซน หัวข�อ แนวคิดการจัดแสดง 
- แสง 
- ความร4อน 

o ไฟฟ;าสถิต ไฟฟ;ากระแสตรง ไฟฟ;า
กระแสสลับ 

o วงจรไฟฟ;า (อนุกรม ขนาน ผสม) 
o การนําไฟฟ;า, ไฟฟ;าช็อต 
o ค6าทางไฟฟ;าต6าง ๆ (ความต4านทาน ความ

ต6างศักย�ไฟฟ;า กระแสไฟฟ;า ประจุไฟฟ;า 
ฯลฯ) 

- บอร�ดไฟ ภาพอิงค�เจตสต๊ิกเกอร�ประกอบ
คําอธิบาย 

- เกมไฟฟ;ากระตุก 

- ชุดทดลองขนาดใหญ6 ให4ความรู4เรื่องตัวนํา
ไฟฟ;าและฉนวน พร4อมจอแสดงค6าการนํา
ไฟฟ;าแต6ละชนิดเพ่ือเปรียบเทียบ 

- เกมวงจรไฟฟ;าขนาดใหญ6 ขนาดไม6ต่ํากว6า 
2.00x1.50 เมตร ผู4เล6นสามารถเชื่อม
สะพานไฟไปยังแต6ละจุดเพ่ือให4วงจรทํางาน
โดยมีหลายวงจร ได4แก6 ไฟติด เสียงเพลง 
บอร�ดไฟ เปKนต4น ผู4เล6นสามารถเล6นได4อย6าง
อิสระ 

- เกมผลิตไฟฟ;า เช6น แข6งขันรถหรืออ่ืน ๆ 
จําลองสนามขนาดใหญ6 โดยผู4เล6นเปKน
ผู4สร4างพลังงานไฟฟ;าเพ่ือท่ีจะส6งพลังงาน
ให4กับรถท่ีแข6งขัน ด4วยการปc�น การเขย6า 
การโยก เปKนต4น 

- หรือการนําเสนอด4วยเทคนิคอ่ืนท่ีดีกว6า 
3 เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ(า 

o โรงไฟฟ;าทุกประเภท ระบบผลิตและ
เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ;า  

      (จัดหมวดหมู6ประเภทโรงไฟฟ;า) 
1) โรงไฟฟ;าพลังความร4อน 
2) โรงไฟฟ;าพลังความร4อนร6วม 
3) โรงไฟฟ;าพลังน้ํา 
4) โรงไฟฟ;าพลังงานหมุนเวียน 
5) โรงไฟฟ;าในอนาคต 

o การเลือกใช4เชื้อเพลิงท่ีเหมาะสม 
- เปรียบเทียบต4นทุน/ปริมาณเชื้อเพลิงท่ี

ใช4ผลิตไฟฟ;า 
o ข4อดี - ข4อจํากัดของโรงไฟฟ;า 

- Multimedia บนจอ Computer Touch 
Screen 

- Interactive ประกอบโมเดลจําลอง แสดง
การทํางานของโรงไฟฟ;าแต6ละประเภทมีการ
เคลื่อนไหว การหมุน การตอบสนองใน
ลักษณะต6าง ๆ ของโมเดลด4วยระบบ 
Mechanic เปKนหลัก ขนาดไม6ต่ํากว6า 
1.00x1.00 เมตร ลักษณะ Hands-on 

- บอร�ดไฟ ภาพอิงค�เจตสต๊ิกเกอร�ประกอบ
คําอธิบาย 

- หรือการนําเสนอด4วยเทคนิคอ่ืนท่ีดีกว6า 
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ลงช่ือ.......................................................ประธานกรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางตติยา ใจบุญ) (นายชัยพร จารย�โพธ์ิ)  
ลงช่ือ.........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางสาวณัฐชยา สมสงวนสิทธ์ิ) (นายวิเชียร เชยยิ้ม) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นายสมบัติ พูลเมือง)  (นายป*ยะกัลป+ ศรีเมือง) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ................................................กรรมการและเลขานุการ 
(นางสาวพรทิพย� สกลกูล) (นายดิษพล มาตุอําพันวงศ�) 

 

โซน หัวข�อ แนวคิดการจัดแสดง 
แต6ละประเภท 

o การทํางานร6วมกันของโรงไฟฟ;า 
      แต6ละประเภท 

4 ไฟฟ(ามาถึงเราได�อย2างไร 
o โครงสร4างระบบผลิตและระบบส6ง

ไฟฟ;าของประเทศ 
o ข4อเท็จจริงเก่ียวกับผลกระทบของ

ระบบส6งไฟฟ;าต6อชีวิตประจําวัน 
o ASEAN Power Grid 

 

- โมเดลเมืองขนาดใหญ6 สูงไม6น4อยกว6า 2.00 
เมตร สามารถเดินได4รอบ จัดแสดงร6วมกับ
เทคนิค Mapping โดยรอบโมเดล แสดง
เรื่องราวของบรรยากาศของเมือง และวิถี
ชีวิตของคน ท้ังกลางวันและกลางคืน 

- โปรเจคเตอร�แสดง Animation ความยาว
ไม6น4อยกว6า 2 นาที 

- Multimedia แสดงโครงสร4างระบบผลิต
และระบบส6งไฟฟ;าของประเทศบนจอ 
Computer Touch Screen 

- บอร�ดไฟ/ภาพอิงค�เจตสต๊ิกเกอร�ประกอบ
คําอธิบาย 

- เกมถามตอบ 

- หรือการนําเสนอด4วยเทคนิคอ่ืนท่ีดีกว6า 
5 เผชิญวิกฤตพลังงานไฟฟ(า 

o สุขได4เพราะมีไฟฟ;า 
o จะเกิดอะไรข้ึนเม่ือไม6มีไฟฟ;า  

แล4วต4องทําอย6างไร 

- Multimedia บน TV + DVD ด4วยระบบ 
Sensor 

- ในกรณีมีไฟฟ;า จําลองบรรยากาศห4องท่ี 
เต็มไปด4วยความสบายจากเครื่องอํานวย
ความสะดวกต6าง ๆ ได4แก6 โทรทัศน� 
เครื่องปรับอากาศ ไฟฟ;าแสงสว6าง เครื่องเสียง 
เปKนต4น พร4อมจัดแสดงด4วยเทคนิค Kinect 
หรือ Augmented Reality ประกอบ 

- จําลองบรรยากาศกรณีท่ีไม6มีไฟฟ;า ไม6มี
เครื่องอํานวยความสะดวก ไม6มีไฟฟ;าแสง
สว6าง มีเส4นทางเดินให4ลองเดิน มีพ้ืนและ
ผนังท่ีมีพ้ืนผิวต6าง ๆ กัน มีลมร4อนแสดงถึง
การท่ีไม6มีเครื่องปรับอากาศ เปKนต4น 

- หรือการนําเสนอด4วยเทคนิคอ่ืนท่ีดีกว6า 
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ลงช่ือ.......................................................ประธานกรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางตติยา ใจบุญ) (นายชัยพร จารย�โพธ์ิ)  
ลงช่ือ.........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางสาวณัฐชยา สมสงวนสิทธ์ิ) (นายวิเชียร เชยยิ้ม) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นายสมบัติ พูลเมือง)  (นายป*ยะกัลป+ ศรีเมือง) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ................................................กรรมการและเลขานุการ 
(นางสาวพรทิพย� สกลกูล) (นายดิษพล มาตุอําพันวงศ�) 

 

โซน หัวข�อ แนวคิดการจัดแสดง 
6 การอนุรักษ,พลังงานไฟฟ(า 

o สถานการณ�ไฟฟ;าโลก ไฟฟ;าเรา 
o การใช4ไฟฟ;าในบ4าน 

o กินไฟเท6าไหร6 
o แค6เปลี่ยน...ก็ประหยัด 
o เครื่องใช4ไฟฟ;าเบอร� 5 

o ไฟฟ;าเมือง 
o ไฟฟ;ากับสิ่งแวดล4อม (เช6น carbon 

footprint หรืออ่ืน ๆ) 
o และหัวข4ออ่ืน ๆ ท่ีน6าสนใจกว6า 

- Mapping ภาพสถานการณ�ไฟฟ;าโลกบน
โมเดลโลก ขนาดเส4นผ6านศูนย�กลางไม6น4อย
กว6า 1.20 เมตร 

- Interactive Multimedia บนจอ Touch 
Screen  

- บอร�ดไฟ/ภาพอิงค�เจตสต๊ิกเกอร�ประกอบ
คําอธิบาย 

- เกมถามตอบ ทดสอบความเข4าใจ 
- หรือการนําเสนอด4วยเทคนิคอ่ืนท่ีดีกว6า 

13. การส2งมอบงาน 180 วัน 
14. ค2าจ�างและการจ2ายเงิน 

สํานักงานส6งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จะจ6ายเงินค6าจ4างเปKน 5 งวด ดังนี้ 
งวดท่ี 1  กําหนดจ6ายให4ในอัตรา 10% ของค6าจ4างท้ังสิ้น เม่ือผู4รับจ4างดําเนินการต6อไปนี้แล4วเสร็จ 

1. ป*ดก้ันพ้ืนท่ี และป;องกันฝุ>น พร4อมติดป;ายแสดงการดําเนินการ 
2. เตรียมพ้ืนท่ี  
3. รายงานการศึกษาและสาระทางวิชาการ  
4. รูปแบบและเทคนิคเบ้ืองต4นท่ีใช4ในการจัดแสดงนิทรรศการ 
5. แบบทัศนียภาพ (Perspective) ของนิทรรศการครอบคลุมทุกส6วนท่ีจัดแสดง 
6. แบบแปลนเบ้ืองต4นการจัดวางนิทรรศการแปลนฝ;าเพดาน แปลนพ้ืน แปลนไฟฟ;า 
โดยกําหนดส6งมอบงานภายใน 30 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

งวดท่ี 2  กําหนดจ6ายให4ในอัตรา 15% ของค6าจ4างท้ังสิ้น เม่ือผู4รับจ4างดําเนินการต6อไปนี้แล4วเสร็จ 
1. งานพัฒนาเนื้อหานิทรรศการ พร4อมรูปแบบและเทคนิคการจัดแสดง 
2. แบบแปลนละเอียดของนิทรรศการ แบบชิ้นงานและรายละเอียดการออกแบบตกแต6ง

ก6อสร4างท้ังหมด พร4อมตัวอย6างวัสดุ 
3. แบบงานระบบไฟฟ;าพร4อมตารางโหลด ระบบความปลอดภัย กล4องวงจรป*ด และระบบเสียง

ตามสาย ระบบอินเตอร�เน็ต ระบบโทรศัพท�  
4. ตีผังของนิทรรศการ 
5. นําเสนอรายละเอียดรายการครุภัณฑ� 
โดยกําหนดส6งมอบงานภายใน 60 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 
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ลงช่ือ.......................................................ประธานกรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางตติยา ใจบุญ) (นายชัยพร จารย�โพธ์ิ)  
ลงช่ือ.........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางสาวณัฐชยา สมสงวนสิทธ์ิ) (นายวิเชียร เชยยิ้ม) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นายสมบัติ พูลเมือง)  (นายป*ยะกัลป+ ศรีเมือง) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ................................................กรรมการและเลขานุการ 
(นางสาวพรทิพย� สกลกูล) (นายดิษพล มาตุอําพันวงศ�) 

 

งวดท่ี 3  กําหนดจ6ายให4ในอัตรา 35% ของค6าจ4างท้ังสิ้น  เม่ือผู4รับจ4างดําเนินการต6อไปนี้แล4วเสร็จ 
1. ติดต้ังตู4โหลดไฟฟ;า 
2. เดินท6อร4อยสายวิศวกรรมระบบ 
3. งานโครงสร4างนิทรรศการ งานผนังฝ;าเพดาน และงานปรับพ้ืน  
4. นําเสนอรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ�ท่ีใช4ประกอบนิทรรศการท้ังหมด 
5. งานเชื่อมโยงระบบเครือข6ายอินเทอร�เน็ตและเสียงตามสายกับระบบเดิมท่ีมีอยู6 
6. งานระบบปรับอากาศ 
7. งานแบบกราฟฟ*ก 
8. งานสคริปต�คําบรรยายพร4อมแปล 
9. งาน Demo สื่อประสม 
โดยกําหนดส6งมอบงานภายใน 105 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

งวดท่ี 4  กําหนดจ6ายให4ในอัตรา 30% ของค6าจ4างท้ังสิ้น เม่ือผู4รับจ4างดําเนินการต6อไปนี้แล4วเสร็จ 
1. งานระบบไฟฟ;าและระบบอ่ืน ๆ ท้ังหมด 
2. ติดต้ังระบบกล4องวงจรป*ด 
3. ส6งมอบครุภัณฑ�ท่ีใช4ประกอบนิทรรศการท้ังหมด 
4. ผลิตและติดต้ังชิ้นงาน ครุภัณฑ�และอุปกรณ� Hardware, Software/ส่ือประสม 
5. งานสี งานป*ดผิว งาน Finishing ติดต้ังงานพ้ืนท้ังหมด  
6. ผลิตและติดต้ังกราฟฟ*ก 
7. ทดสอบระบบการจัดแสดงท้ังหมด 
โดยกําหนดส6งมอบงานภายใน 150 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

งวดท่ี 5  กําหนดจ6ายให4ในอัตรา 10% ของค6าจ4างท้ังสิ้น เม่ือผู4รับจ4างดําเนินการต6อไปนี้แล4วเสร็จ 
1. ส6งเอกสารคู6มือนิทรรศการ คู6มือการบํารุงรักษาอุปกรณ�ต6าง ๆ ในนิทรรศการ ทะเบียนวัตถุ

นิทรรศการและแผ6นพับประชาสัมพันธ� 
2. จัดฝhกอบรมเจ4าหน4าท่ีประจํานิทรรศการ 
3. ส6งรหัสต4นฉบับ (Source Code) รูปภาพ  สื่อประสม รวม Software ท่ีใช4ในนิทรรศการใน

รูปแบบไฟล�ลงใน DVD  
4. ส6งแบบรูปรายละเอียดของนิทรรศการท้ังหมด พร4อมไฟล�ท้ังหมด (As-Built) 
5. งานทําความสะอาดภายในนิทรรศการ และพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข4อง 
6. พิธีเป*ด 
โดยกําหนดส6งมอบงานภายใน 180 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 
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ลงช่ือ.......................................................ประธานกรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางตติยา ใจบุญ) (นายชัยพร จารย�โพธ์ิ)  
ลงช่ือ.........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางสาวณัฐชยา สมสงวนสิทธ์ิ) (นายวิเชียร เชยยิ้ม) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นายสมบัติ พูลเมือง)  (นายป*ยะกัลป+ ศรีเมือง) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ................................................กรรมการและเลขานุการ 
(นางสาวพรทิพย� สกลกูล) (นายดิษพล มาตุอําพันวงศ�) 

 

15. เง่ือนไขสําหรับผู�รับจ�าง 
15.1 ผู4รับจ4างต4องปฏิบัติตามระเบียบและข4อกําหนดต6าง ๆ ของสํานักงานส6งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
15.2 ผู4ว6าจ4างจะไม6พิจารณาข4อเสนองานท่ีปฏิบัติผิดเง่ือนไขท่ีกําหนด  และอาจยกเลิกการตัดสิน  หากไม6

มีผู4รับจ4างท่ีปฏิบัติถูกต4อง 
15.3 หากผู4รับจ4างไม6เข4าทําสัญญาตามเวลาท่ีกําหนด ผู4ว6าจ4างมีสิทธิเรียกร4องให4ชดเชยค6าเสียหายรวมท้ัง

พิจารณาให4เปKนผู4ละท้ิงงานตามระเบียบราชการ 
15.4 ก6อนเริ่มเตรียมพ้ืนท่ีก6อสร4าง ผู4รับจ4างต4องป*ดก้ันสถานท่ีให4มิดชิดและปลอดภัย 
15.5 ผู4รับจ4างสามารถเข4าดําเนินการก6อสร4างนิทรรศการได4ทุกวันทําการ แต6ต4องทําหนังสือขออนุญาต 

เข4าพ้ืนท่ีพร4อมส6งตารางการเข4าทํางานและรายชื่อเจ4าหน4าท่ีปฏิบัติงานก6อน ท้ังนี้ หากเปKนวันหยุดราชการหรือ
วันหยุดนักขัตฤกษ�หรือนอกเวลาราชการ ให4ทําหนังสือแจ4งผู4ว6าจ4าง 

15.6 การส6งมอบเอกสารต6าง ๆ ท่ีเก่ียวข4องกับนิทรรศการ หลังจากสร4างเสร็จสิ้นแล4ว สิ่งท่ีผู4รับจ4างต4อง
จัดส6งมีดังนี้ 

15.6.1 แบบรูปรายละเอียดการจัดทํานิทรรศการ (As-Built)  ขนาดไม6น4อยกว6า A3 จํานวน 9 ชุด          
    อย6างน4อยต4องประกอบด4วย 

- แบบแปลนการจัดวางในพ้ืนท่ีติดต้ังโดยรวม แปลนฝ;าเพดาน แปลนพ้ืน  
- แบบระบบไฟฟ;า แบบงานระบบและมัลติมีเดียของนิทรรศการและท่ีเก่ียวข4อง 
- แบบรูปรายละเอียดการออกแบบตกแต6งจัดสร4างและติดต้ังนิทรรศการในแต6ละส6วน 

15.6.2 รายการรายละเอียด (Specification) ประกอบแบบตามข4อ 15.6.1 จํานวน 12 ชุด  
15.6.3 คู6มือการใช4งาน การดูแลบํารุงรักษา และวัสดุอุปกรณ�ในการดูแลรักษาท่ีจําเปKน 
15.6.4 รายละเอียดเฉพาะของเนื้อหาทางวิชาการของชิ้นงานนิทรรศการ 
15.6.5 แผ6น DVD หรือ CD ประกอบข4อมูล ดังนี้ 

        -  แบบตามข4อ 15.6.1 
  - ไฟล�ข4อมูลตามข4อ 15.6.2,  15.6.3,  และ 15.6.4,  โดยใช4โปรแกรมไม6ต่ํากว6า MS Office 

      2007 
- รหัสต4นฉบับ (Source Code) รูปภาพ  สื่อมัลติมีเดีย รวม Software ท่ีใช4ในนิทรรศการ 
- ภาพกราฟฟ*กประกอบนิทรรศการ โดยใช4โปรแกรม Adobe Illustrator (AI)  หรือ      
   โปรแกรมอ่ืนท่ีเปKน Raw File และไฟล�รูปภาพท่ัวไป 
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15.6.6 เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข4อง  เช6น  หลักฐานการรับประกันครุภัณฑ�ต6าง ๆ ท่ีนําส6ง หรือท่ี
ติดต้ังประกอบชิ้นงาน 

15.7 ค6าปรับในกรณีผู4รับจ4างดําเนินงานไม6ถูกต4องครบถ4วน และแล4วเสร็จบริบูรณ�ภายในเวลาท่ีสัญญา
กําหนดในแต6ละงวด กําหนดการปรับรายวันในอัตราร4อยละ 0.10 ของค6าจ4างตามสัญญา โดยระยะเวลาการ
ปรับจะเริ่มนับถัดจากวันกําหนดให4ส6งมอบหรือวันสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญา แล4วแต6กรณี ไปจนถึงวันท่ี  
ผู4รับจ4างส6งมอบงานได4ครบถ4วนถูกต4อง 

15.8 ผู4รับจ4างต4องประกันความชํารุดบกพร6องของนิทรรศการท่ีจัดสร4างภายในระยะเวลา 1 ปQ นับถัดจาก
วันท่ีได4รับมอบงานงวดสุดท4ายเรียบร4อยแล4ว โดยผู4รับจ4างต4องรีบจัดการซ6อมแซมแก4ไขให4ใช4การได4ดีดังเดิม
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีได4รับแจ4งความชํารุดบกพร6อง โดยภาระค6าใช4จ6ายเปKนของผู4รับจ4างเองท้ังสิ้น  
หากผู4รับจ4างเพิกเฉยหรือละเลย หรือจงใจท่ีจะไม6กระทําการใด ๆ หลังจากได4รับแจ4ง ผู4ว6าจ4างจะดําเนินการ
เพ่ือให4นิทรรศการใช4งานได4สมบูรณ�ดังเดิม และหักเงินหลักประกันสัญญาตามจํานวนท่ีจ6ายให4เอกชนผู4รับจ4าง
ซ6อมแซมแทน 

16. ครุภัณฑ,นิทรรศการ  
1. เครื่องคอมพิวเตอร, จํานวนไม6น4อยกว6า  3  ชุด   

- มีหน6วยประมวลผลกลาง (CPU)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม6น4อยกว6า 2.7 GHz หรือเทียบเท6า  
และมีหน6วยความจํา Cache ไม6น4อยกว6า 4 MB 

- มีหน6วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว6า มีขนาดไม6น4อยกว6า 4 GB 
- มีหน6วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ ท่ีมีหน6วยความจําขนาดไม6น4อยกว6า 1 GB 
- มีหน6วยจัดเก็บข4อมูล (Hard Disk Drive) แบบ SATA III หรือดีกว6า  ขนาดความจุไม6น4อยกว6า 500 

GB จํานวนไม6น4อยกว6า 1 หน6วย 
- รองรับการเชื่อมต6อระบบเครือข6าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว6า 

จํานวนไม6น4อยกว6า 1 ช6อง 
- มีช6องเชื่อมต6อแบบ USB ไม6น4อยกว6า 3 ช6อง 
- มีการ�ดเสียงพร4อมรองรับการใช4งานระบบเสียง 
- มีเครื่องสํารองไฟฟ;าขนาดไม6น4อยกว6า 1 kVA 
- มี Keyboard และ Mouse 

2. ระบบทัชสกรีน (Touch Screen) จํานวนไม6น4อยกว6า 2  ชุด   
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร� 

- มีหน6วยประมวลผลกลาง (CPU)  แบบ 4 แกนประมวลผล (4 Core) หน6วยความจํา Cache ไม6น4อย
กว6า 4 MB 



17 
 

 
ลงช่ือ.......................................................ประธานกรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางตติยา ใจบุญ) (นายชัยพร จารย�โพธ์ิ)  
ลงช่ือ.........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางสาวณัฐชยา สมสงวนสิทธ์ิ) (นายวิเชียร เชยยิ้ม) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นายสมบัติ พูลเมือง)  (นายป*ยะกัลป+ ศรีเมือง) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ................................................กรรมการและเลขานุการ 
(นางสาวพรทิพย� สกลกูล) (นายดิษพล มาตุอําพันวงศ�) 

 

- มีหน6วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว6า มีขนาดไม6น4อยกว6า 4 GB 
- มีหน6วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ ท่ีมีหน6วยความจําขนาดไม6น4อยกว6า 1 GB 
- มีหน6วยจัดเก็บข4อมูล (Hard Disk Drive) แบบ SATA III หรือดีกว6า  ขนาดความจุไม6น4อยกว6า 500 

GB จํานวนไม6น4อยกว6า 1 หน6วย 
- รองรับการเชื่อมต6อระบบเครือข6าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว6า 

จํานวนไม6น4อยกว6า 1 ช6อง 
- มีช6องเชื่อมต6อแบบ USB ไม6น4อยกว6า 3 ช6อง 
- มีการ�ดเสียงพร4อมรองรับการใช4งานระบบเสียง 
- มีเครื่องสํารองไฟฟ;าขนาดไม6น4อยกว6า 1 kVA 
- มี Keyboard และ Mouse 

2.2 จอทัชสกรีน 
- รองรับการใช4งานจุดสัมผัสพร4อมกันไม6น4อยกว6า 2 จุด 
- มีการทัช (Touch) ท่ีแม6นยํา และไม6ต4องใช4แรงกดมาก 
- ใช4งานโดยการเสียบสาย USB และสามารถใช4งานได4ทันที (Plug and Play) 
- เทคโนโลยีการสัมผัสเปKนเทคโนโลยีอินฟราเรด คงทนต6อการสัมผัส 
- มี Software ระบบการทํางานทัชสกรีน 

3. ชุดอุปกรณ, Kinect จํานวนไม6น4อยกว6า 1 ชุด ประกอบด4วย 
3.1 อุปกรณ�เซ็นเซอร� Kinect 

- รองรับการใช4งานผ6าน USB ได4 
- Frame rate (depth and color stream) 30 เฟรมต6อวินาที (FPS) 
- ใช4เทคโนโลยี Infrared สําหรบั Depth Sensor 

3.2 เครื่องคอมพิวเตอร�   
- มีหน6วยประมวลผลกลาง (CPU)  แบบ 4 ประมวลผล (4 Core) หน6วยความจํา Cache ไม6น4อยกว6า  

4 MB 
- มีหน6วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว6า มีขนาดไม6น4อยกว6า 4 GB 
- มีหน6วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ ท่ีมีหน6วยความจําขนาดไม6น4อยกว6า 1 GB 
- มีหน6วยจัดเก็บข4อมูล (Hard Disk Drive) แบบ SATA III หรือดีกว6า  ขนาดความจุไม6น4อยกว6า 500 

GB จํานวนไม6น4อยกว6า 1 หน6วย 
- รองรับการเชื่อมต6อระบบเครือข6าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว6า 

จํานวนไม6น4อยกว6า 1 ช6อง 
- มีช6องเชื่อมต6อแบบ USB ไม6น4อยกว6า 3 ช6อง 
- มีการ�ดเสียงพร4อมรองรับการใช4งานระบบเสียง 
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- มีเครื่องสํารองไฟฟ;าขนาดไม6น4อยกว6า 1 kVA 
- มี Keyboard และ Mouse 

4. ลําโพงมีภาคขยายเสียงในตัว จํานวนไม6น4อยกว6า 2 เครื่อง   
- มีค6าความต4านทาน 8 โอห�ม 
- ส6วนประกอบเสียงตํ่ามีขนาดไม6ต่ํากว6า 5 นิ้ว 
- มีปุ>มปรับระดับความดังของเสียง 

5. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร, ระดับ XGA ขนาดไม6น4อยกว6า  5,500 ANSI Lumens  
    จํานวนไม6น4อยกว6า 1 เครื่อง 

- เปKนเครื่องฉายภาพระบบ LCD หรือ DLP 
- มีความสว6างไม6ต่ํากว6า 5,500 ลูเมน ( ANSI Lumens ) 
- มีความละเอียดไม6น4อยกว6า 1,024 x 786 (XGA) จุด  
- อัตราส6วนความคมชัดของภาพ (Contrast Ratio) ไม6น4อยกว6า 5,000 : 1  
- สามารถรับสัญญาณคอมพิวเตอร�และสัญญาณวิดีโอได4     
- มีช6องเชื่อมต6อ HDMI 
- มีรีโมทควบคุมการทํางานของเครื่อง 
- ใช4ระบบไฟ  220 VAC 50 Hz 
- รับประกันเครื่องไม6น4อยกว6า 2 ปQ, หลอดภาพไม6น4อยกว6า 1 ปQ หรือ 1,000 ชั่วโมง พร4อมอะไหล6

หลอดภาพจํานวน 2 หลอด 
6. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร, ระดับ XGA ขนาดไม6น4อยกว6า  3,000 ANSI Lumens   
    จํานวนไม6น4อยกว6า 3 เครื่อง   

- เปKนเครื่องฉายภาพระบบ LCD หรือ DLP 
- มีความสว6างไม6ต่ํากว6า 5,500 ลูเมน ( ANSI Lumens ) 
- มีความละเอียดไม6น4อยกว6า 1,024 x 786 (XGA) จุด  
- อัตราส6วนความคมชัดของภาพ (Contrast Ratio) ไม6น4อยกว6า 10,000 : 1  
- สามารถรับสัญญาณคอมพิวเตอร�และสัญญาณวิดีโอได4     
- มีช6องเชื่อมต6อ HDMI 
- มีรีโมทควบคุมการทํางานของเครื่อง 
- ใช4ระบบไฟ  220 VAC 50 Hz 
- รับประกันเครื่องไม6น4อยกว6า 2 ปQ ,หลอดภาพไม6น4อยกว6า 1 ปQ หรือ 1,000 ชั่วโมง พร4อมอะไหล6

หลอดภาพจํานวน 2 หลอด 
7. ชุดระบบกล�องวงจรปZด จํานวน 1 ชุด   

    เปKนชุดระบบกล4องวงจรป*ดรวมอุปกรณ�และติดต้ัง ประกอบด4วย 



19 
 

 
ลงช่ือ.......................................................ประธานกรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางตติยา ใจบุญ) (นายชัยพร จารย�โพธ์ิ)  
ลงช่ือ.........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นางสาวณัฐชยา สมสงวนสิทธ์ิ) (นายวิเชียร เชยยิ้ม) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ............................................................. กรรมการ 
(นายสมบัติ พูลเมือง)  (นายป*ยะกัลป+ ศรีเมือง) 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ................................................กรรมการและเลขานุการ 
(นางสาวพรทิพย� สกลกูล) (นายดิษพล มาตุอําพันวงศ�) 

 

7.1 เครื่องบันทึกและควบคุม 1 เครื่อง 
- เปKนเครื่องบันทึกภาพความละเอียดไม6น4อยกว6า 1280x720P รองรับกล4องได4ไม6น4อยกว6า 8  ตัว 
- มีฮาร�ดดิสก� ขนาดไม6น4อยกว6า 2 TB สามารถรองรับฮาร�ดดิสก� SATA สูงสุดได4 4TB 
- มีช6องต6อสัญญาณภาพมอนิเตอร�และมีระบบออนไลน� 
- ใช4ระบบไฟ 12 VDC 

7.2 กล4องวงจรป*ด 8 ตัว 
- เปKนกล4องสีอินฟาเรดใช4เลนส� ขนาดไม6น4อยกว6า 1/3 นิ้ว 
- ความละเอียดภาพ 1.0 ล4านพิกเซล (1280x720P) 
- สามารถรับแสงตํ่าสุดได4ไม6เกิน 0.01 Lux 
- ใช4ระบบไฟ 12 VDC      

7.3 จอมอนิเตอร� LED ขนาดไม6น4อยกว6า 24 นิ้ว 1 เครื่อง 
- เปKนจอมอนิเตอร� LED ขนาดไม6น4อยกว6า  24 นิ้ว  
- ความละเอียดของภาพไม6น4อยกว6า 1920 x 1080 จุด (FULL HD) 
- มีช6องเสียบสัญญาณท้ังแบบอนาล็อกและดิจิตอล 
- ใช4ระบบไฟ  220 VAC 50/60 Hz  

8. โทรทัศน, แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม6น4อยกว6า 55 นิ้ว จํานวนไม6น4อยกว6า 2 ชุด 
- เปKนโทรทัศน� แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม6น4อยกว6า 55 นิ้ว  16:9 
- ความละเอียดของภาพไม6น4อยกว6า Full HD (1,920 x 1,080) 
- แสดงภาพด4วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight  
- มีช6องต6อ HDMI ไม6น4อยกว6า 2 ช6องสัญญาณ เพ่ือการเชื่อมต6อสัญญาณภาพและเสียง 
- มีช6องต6อ USB ไม6น4อยกว6า 1 ช6องสัญญาณ รองรับไฟล�ภาพและเสียง 
- มีช6องเสียบสัญญาณแบบอนาล็อก 


