
ประกาศจัดจ้างเอกชนด าเนินงาน (รับสมัครลูกจ้าง) 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
************ 

 
ด้วยส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มีควำม

ประสงค์จะจัดจ้ำงเอกชนด ำเนินงำน (รับสมัครลูกจ้าง) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 1 งำน  
(วุฒิปริญญาตรี) ดังมีรำยละเอียดกำรจ้ำงเอกชนด ำเนินงำนฯ ตำมเอกสำรแนบ 

 
ผู้สนใจ สำมำรถ ติดต่อยื่นข้อ เสนอรำคำและเอกสำรประกอบกำรเสนอรำคำด้วยตนเอง  

ณ ส่วนส่งเสริมกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ช้ัน 5 อำคำรพระจอมเกล้ำ ถนนพระรำมท่ี 6 แขวงทุ่งพญำไท  
เขตรำช เท วี  ก รุ ง เท พ ฯ  ต้ั งแ ต่ วั น ท่ี  1 0 -2 1  กั น ย ำยน  2 5 6 1  เวลำ  0 9 .3 0  – 1 7 .3 0  น .  
(เว้นวันหยุดรำชกำร) โดยมีก าหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.30-12.00 น.  
ณ ห้องประชุมส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์  ช้ัน 5 อำคำรพระจอมเกล้ำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรำมท่ี 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ และแจ้งผลผู้ได้รับการ
คัดเลือกทางโทรศัพท์โดยตรง ท้ังนี้ ผู้สนใจสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหมำยเลขโทรศัพท์  
0 2333 3861 ในเวลำรำชกำร (08.30-16.30 น.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 
 

การจ้างเหมาบริการเอกชนด าเนินงาน (รับสมัครลูกจ้าง) 
ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  

โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ ๒ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

*********** 
 

1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  1.1 มีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ทุกสำขำ 
 1.2 มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ เช่น กำรจัดกำรเว็บไซต์ขั้นพื้นฐำน ใช้โปรแกรม 
Photoshop หรือ Infographic, Microsoft Office โดยสำมำรถดูแลและเพิ่มข้อมูลในเว็บไซต์ของโครงกำร 
พิมพ์และบันทึกข้อมูลเอกสำรได้ดี 

1.3  มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ ประมวลผลในเชิงสถิติ กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล และกำรส่ือสำร
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่ำงดี 

1.4 สำมำรถไปปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัดเป็นครั้งครำวได้ 
 1.5 เป็นผู้มีประสบกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงำนท่ีจ้ำง 

 
2. หลักฐานที่ยื่นประกอบใบเสนอราคา 

2.1 รูปถ่ำยหน้ำตรงขนำด 1 นิ้ว (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ ำนวน ๑ รูป (ส ำหรับติดใบสมัคร)  
2.2 ส ำเนำปริญญำบัตรและส ำเนำแสดงผลกำรศึกษำ จ ำนวน ๑ ชุด  
2.3 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน ๑ ฉบับ 
2.4 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน ๑ ฉบับ 
2.5 ส ำเนำหลักฐำนกำรเกณฑ์ทหำรและหรือได้รับยกเว้น กรณีเป็นผู้สมัครเพศชำย จ ำนวน ๑ ฉบับ 
2.6 ส ำเนำหลักฐำนอื่น (ถ้ำมี) 

 
3. ขอบเขตรายละเอียดของงาน 
 3.1 ติดต่อประสำนงำนกับมหำวิทยำลัย - โรงเรียนในโครงกำร วมว. เพื่อติดตำมข้อมูลผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร วมว. เช่น ผลกำรเรียนของนักเรียน  ผลกำรศึกษำต่อระดับปริญญำตรี เป็นต้น และน ำเข้ำ
ข้อมูลในระบบฐำนข้อมูลของโครงกำร 
 3.2 จัดเตรียมกำรประชุม ได้แก่ ประสำนยืนยันกำรเข้ำร่วมประชุม  จัดท ำใบเซ็นช่ือ  ส ำเนำเอกสำร
ประกอบกำรประชุม  และจัดท ำรำยงำนกำรประชุม 
 3.3 จัดเตรียมกำรจัดกิจกรรม "ค่ำยวิทยำศำสตร์สำนสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งท่ี ๑๑" ได้แก่ ประสำน
ยืนยันกำรเข้ำร่วมกิจกรรม  และจัดท ำใบเซ็นช่ือ เป็นต้น 
 3.4 จัดเตรียมกำรจัดกิจกรรม "9th SCiUS Forum" ได้แก่ ประสำนคณะกรรมกำร/อนุกรรมกำร
โครงกำร วมว. นักเรียน และบุคลำกรผู้สอนเข้ำร่วมกิจกรรม  กำรประสำนงำนกำรจัดกิจกรรม และสรุปผล
กำรจัดกิจกรรม เป็นต้น 
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 3.5 จัดส่งเอกสำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ของโครงกำร วมว. ระยะท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษำ และ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
 3.6 ตรวจสอบจ ำนวนนักเรียนท่ีสมัครสอบเข้ำเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โครงกำร วมว.  
ระยะท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 และวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ 
 3.7 จัดท ำเอกสำรรำยงำนประจ ำปี ๒๕๖1 ของโครงกำร วมว. ระยะท่ี ๒ 
 3.8 ประสำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์ของนักเรียนโครงกำร วมว. ระยะท่ี ๒ 

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ผู้รับจ้ำงต้องมำหรือจัดหำผู้แทนท่ีมีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำท่ีตกลงจ้ำงมำปฏิบัติงำนทุกวันท่ีส ำนักงำน  
เปิดท ำกำร ไม่น้อยกว่ำ ๘ ช่ัวโมงต่อวัน ท้ังนี้เริ่มต้ังแต่ 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน ๒๕๖2 
 
5. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
 ส่งมอบงำน (รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน/ ช้ินงำน) ตำมรำยละเอียดข้อ ๔ ทุกวันท่ี ๑๖ ของเดือนต่อ 
ผู้ควบคุมงำน (ตำมตำรำงส่งมอบงำนท่ีแนบ) 
 
6. วงเงินในการจัดหา 

จ ำนวน 198,๐๐๐ บำท (หนึ่งแสนเก้ำหมื่นแปดพันบำทถ้วน) จำกงบประมำณโครงกำรสนับสนุนกำร
จัดต้ังห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียน โดยกำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย ระยะท่ี ๒ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖2 
 
7. อื่นๆ 
 ๘.๑ หำกผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ในวันปฏิบัติงำนท่ีก ำหนด ผู้รับจ้ำงจะต้องถูกปรับในอัตรำ
รำยวัน ร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินค่ำจ้ำงท้ังหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ บำทต่อวัน 
 ๘.๒ วงเงินจ้ำงของผู้รับจ้ำงได้ครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำแล้ว 
 ๘.๓ ในกรณีท่ีต้องเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนท่ีท่ีรับจ้ำง ให้เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ค่ำท่ีพัก 
ค่ำอำหำร ได้ในอัตรำเดียวกันกับทำงรำชกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางส่งมอบงานการจ้างเหมาบริการเอกชนด าเนินการ 
ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  

โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ ๒ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ล าดับ ชื่องาน/ รายละเอียดงาน ปริมาณงาน ระยะเวลาส่งมอบงาน 

๑.  ติดต่อประสำนงำนกับมหำวิทยำลัย - โรงเรียนใน
โครงกำร วมว. เพื่อติดตำมข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำร วมว. และน ำเข้ำข้อมูลในระบบฐำนข้อมูล
ของโครงกำร ดังนี ้
 - ผลกำรเรียนของนักเรียน รุ่น ๘ - ๑1   
 

 
 
 
 

จ ำนวนนักเรียนรุ่น 
๘, ๙, 10 และ ๑1 

 
 
 
 

ต.ค. ๖1 - ก.ย. ๖2 

 - ผลกำรศึกษำต่อระดับปริญญำตรี รุ่น 9 
เป็นต้น  

จ ำนวนนักเรียนรุ่น 9 มิ.ย. - ก.ย. ๖2 

๒. จัดเตรียมการประชุม ได้แก่ ประสานยืนยันการเข้า
ร่วมประชุม  จัดท าใบเซ็นช่ือ  ส าเนาเอกสาร
ประกอบการประชุม  และจัดท ารายงานการประชุม 

๖ ครั้ง ต.ค. ๖1 - ก.ย. ๖2 

๓. จัดเตรียมการจัดกิจกรรม "ค่ายวิทยาศาสตร์สาน
สัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งท่ี ๑๑" ได้แก่ ประสานยืนยัน
การเข้าร่วมกิจกรรม  และจัดท าใบเซ็นช่ือ เป็นต้น 

๑ กิจกรรม ก.พ. - มี.ค.๖2 

๔.  จัดเตรียมการจัดกิจกรรม "9th SCiUS Forum" ได้แก่ 
ประสานคณะกรรมการ/อนุกรรมการโครงการ วมว. 
นักเรียน และบุคลากรผู้สอนเข้าร่วมกิจกรรม  การ
ประสานงานการจัดกิจกรรม และสรุปผลการจัด
กิจกรรม 

๑ กิจกรรม 
 
 
 
 

มี.ค. - มิ.ย. ๖2 

๕. จัดส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ของโครงกำร วมว. ระยะท่ี ๒ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษา 
และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

๑,๕๐๐ ฉบับ ก.ค. ๖2 

๖. ตรวจสอบจ านวนนักเรียนท่ีสมัครสอบเข้ำเป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โครงกำร วมว. 
ระยะท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 และวิเครำะห์
ข้อมูลทำงสถิติ 

 ทุกวันท่ีส ำนักงำน 
เปิดท ำกำร ในระหว่ำง 

 ๑-๓๑ ส.ค. ๖2 
หรือช่วงเดือนท่ีมีกำร
เปิดรับสมัครนักเรียน  

ส.ค.๖2 
หรือช่วงเดือนท่ีมีกำร
เปิดรับสมัครนักเรียน 

๗. จัดท ำเอกสำรรำยงำนประจ ำปี ๒๕๖1 ของโครงกำร 
วมว. ระยะท่ี ๒ 

๑ กิจกรรม 
 

มี.ค. ๖2 

๘. ประสานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนโครงการ วมว. ระยะท่ี ๒ 

๑ เรื่อง ต.ค. ๖1 - ก.ย. ๖2  

 


