ข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (Term of Reference : TOR)
โครงกำรปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบบริหำรจัดกำรเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์
(EDMS) ระยะที่ 1
----------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนได้ดำเนินกำรพัฒนำและใช้ระบบบริหำรจัด กำร
เอกสำรอิเล็ กทรอนิ กส์ (EDMS) ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2548 เป็นเวลำ 9 ปี ซึ่งตำมพระรำชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรบริหำรงำนภำยใน
องค์กรไปสู่ภำยนอกองค์กรมำกขึ้น เช่น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ สำนักงำนกำรศึกษำเอกชน
จังหวัด และสำนักงำนกำรศึกษำเอกชนอำเภอ จึงทำให้กำรปฏิบัติงำนในปัจจุบันต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีกำร
และขั้นตอนกำรดำเนินงำนที่ต้องบูรณำกำรกันทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และในกำรจัดเก็บข้อมูลและข้อมูล
เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ของสถำนศึกษำ ครู/บุคลำกร และนักเรียน/นักศึกษำของโรงเรียนเอกชนซึ่งเป็นข้อมูล
เฉพำะที่มีควำมสำคัญ จึงมีเพิ่มมำกขึ้นเช่นเดียวกั น แม้สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนได้ทำ
กำรบำรุงรักษำและปรับปรุงระบบงำนอยู่อย่ำงต่อเนื่อง แต่ยังไม่สำมำรถรองรับกำรใช้งำนที่ต้องขยำย กำร
ปฏิบัติออกไปสู่ส่วนภูมิภำคและกำรเพิ่มขึ้นของข้อมูลที่มีควำมสำคัญได้อย่ำงเพียงพอ
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จึงมีควำมจำเป็นต้องปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่
ข่ำยและอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) เดิมที่ใช้งำนมำนำน
ให้สำมำรถรองรับกำรใช้งำนที่ต้องขยำยกำรปฏิบัติออกไปสู่ส่วนภูมิภำคและกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกของข้อมูลที่มี
ควำมสำคัญได้อย่ำงเพียงพอ
2. วัตถุประสงค์
2.1. จัดหำระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเดิม
2.2. พัฒนำและปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) ให้สำมำรถรองรับกำรใช้งำน
ที่ต้องขยำยกำรปฏิบัติออกไปสู่ส่วนภูมิภำคและกำรเพิ่มขึ้นของข้อมูลได้อย่ำงเพียงพอ
3. ขอบเขตงาน
กำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมพัฒนำและปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำร
เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) ระยะที่ 1 เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเดิม ที่ใช้งำนมำกว่ำ 9 ปี และ
รองรั บ กำรใช้งำนส ำหรั บ ผู้ ใช้ทั่ว ประเทศ ที่มีปริมำณมำกขึ้น โดยระบบที่ใช้งำนแบบ Online ผ่ ำนระบบ
เครือข่ำย ซึ่งสำมำรถนำข้อมูลเข้ำสู่ระบบ บันทึกเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรำยละเอียดของข้อมูล และเรียกดู
ข้อมูลได้ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
3.1. ทางด้านฮาร์ดแวร์ จัดหำอุปกรณ์ที่สำมำรถรองรับจำนวนผู้ใช้งำนและปริมำณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
3.2. ทางด้านซอฟต์แวร์ ปรับปรุงฟังก์ชั่นงำนของระบบงำนเดิม ให้กำรทำงำนมีประสิทธิภำพยิ่ งขึ้น
เน้นควำมปลอดภัยกำรเข้ำใช้งำนระบบ กำรเป็น ศูนย์รวมของข้อมูล กำรบริหำรจัดกำรบัญชีข้อมูล
แบบส่ ว นตั ว และแบบกลุ่ ม และพั ฒ นำระบบบริห ำรจัด กำรเอกสำรอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์ โดยรองรับ
กำรเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบฐำนข้อมูลกลำงโรงเรียนเอกชน (Private School Data Center : PDC)
และระบบสำรสนเทศสถำนศึก ษำเอกชน (Private School Information System : PSIS) ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
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4. การวิเคราะห์ออกแบบระบบ
ระบบบริหำรจัดกำรเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 จะพัฒนำตำมสถำปัตยกรรมเป็นแบบ 3-Tiers
(3-Tier Architecture) และมีเว็บบรำวเซอร์เป็นส่วนประสำนงำนผู้ใช้ (User Interface) โดยนำเทคโนโลยีกำร
พัฒนำแอพพลิเคชั่นทำงธุรกิจ (Business Applications) และกำรพัฒนำฐำนข้อมูล (Database) มำใช้ร่วมกัน
ดังนี้
4.1. ทางด้านฮาร์ดแวร์ วิเครำะห์และออกแบบสถำปัตยกรรมระบบงำน เพื่อกำรติดตั้งและเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ให้ สำมำรถทำงำนร่วมกันระหว่ำงฮำร์ดแวร์และซอฟแวร์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.2. ทางด้ า นซอฟต์ แ วร์ ปรั บ ปรุ ง และพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเอกสำรอิเล็ กทรอนิกส์ ให้ มีควำม
ปลอดภัยในกำรเข้ำใช้งำนระบบ กำรจัดทำเป็นศูนย์ข้อมูลกลำง (Data Center) กำรบริหำรจัดกำร
บัญชีข้อมูลแบบส่วนตัวและแบบกลุ่ม และสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบฐำนข้อมูลกลำงโรงเรียน
เอกชน (PDC) และระบบสำรสนเทศสถำนศึกษำเอกชนและกำรบริหำรจัดกำรเงินอุดหนุน (PSIS)
ของ สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ให้ทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
5. ข้อกาหนดระบบงาน มีข้อกำหนดประกอบด้วยรำยละเอียดดังต่อไปนี้
5.1. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูล
5.1.1. เพิ่ ม จ านวน User License ของซอฟต์ แ วร์ ร ะบบจั ด การฐานข้ อ มู ล (Database
Management System) ของฐำนข้ อ มู ล ระบบบริ ห ำรจั ด กำรเอกสำรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(EDMS) จำนวน 25 Users License โดยปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลเดิมให้รองรับจำนวน
User License ที่เพิ่มขึ้น
5.1.2. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) โดยมีคุณสมบัติ
อย่ำงน้อยดังนี้
5.1.2.1. เป็นระบบที่ทำงำนแบบ Web-based Application มีสถำปัตยกรรมในลักษณะ
N- Tier Architecture ( Web Server,Application Server,Database Server)
และสำมำรถท ำงำนร่ ว มกั บ Web Server ได้ อ ย่ ำ งน้ อ ยดั ง นี้ Weblogic,
WebSphere และ Tomcat
5.1.2.2. ผู้ ใช้งำนสำมำรถออกแบบกำรจัด เก็บ เอกสำรเป็ นหมวดหมู่ ได้ เ องตำมควำม
ต้องกำรและสร้ำงดัชนีสำหรับค้นหำเอกสำรได้อย่ำงสะดวก
5.1.2.3. สำมำรถสร้ำงตู้เอกสำรใหม่ โดยสำเนำโครงสร้ำงจำกตู้เอกสำรที่มีอยู่เดิมได้
5.1.2.4. สำมำรถจัดเก็บเอกสำรโดยวิธีกำรสแกนจำกหน้ำระบบงำนในรูปแบบ TIFF, JPG
และ PDF และแนบไฟล์ในรูปภำพแบบ TIFF, JPG, GIF, PDF, BMP, DWG, ไฟล์
จำกโปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel, PowerPoint และ Digital
files และสร้ำงควำมสัมพันธ์ของเอกสำรกับข้อมูลในระบบฐำนข้อมูล
5.1.2.5. สำมำรถกำหนดกำรจัดเก็บเป็น Version หรือรุ่นของประเภทเอกสำร
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5.1.2.6. มี Web Application ที่ ส ำ ม ำ ร ถ Scan เ อ ก ส ำ ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล เ อ ก ส ำร
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Files) เพิ่มข้อมูลภำพแทรกภำพ หรือลบภำพ ของข้อมูล
เอกสำรได้ และสำมำรถทำงำนร่วมกับ Scanner ที่ใช้ Driver แบบ Twain ได้
และรองรับกำรเปลี่ยนรุ่นของระบบปฏิบัติกำรและเว็บบรำวเซอร์อย่ำงน้อย 1 ปี
5.1.2.7. ระบบสำมำรถนำเข้ำเอกสำรในปริมำณจำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 GB ในครำวเดียว
โดยวิธีกำรสแกนหรือ Import Files
5.1.2.8. รองรั บ กำรกำหนดค่ำให้ กับดัช นีเอกสำร โดยอ่ำนค่ำจำกตำรำงค่ำคงที่ หรือ
ฐำนข้อมูลภำยนอกได้
5.1.2.9. สำมำรถเลือกแสดงผลกำรค้นหำและจัดกำรข้อมูลภำพได้หลำยลักษณะ เช่น ย่อขยำย ภำพทั้ ง ภำพ (Zoom) หรื อ ขยำยเฉพำะส่ ว น (Magnify) หมุ น ภำพ
(Rotate: 90 180 270 degree) เพิ่มแถบสี (Highlight) บนภำพ
5.1.2.10. สำมำรถสร้ำงและกำหนด Fields สำหรับกำรค้นหำ, กำรแสดงผล, กำรเก็บ Log
และกำรเชื่อมโยงได้เอง
5.1.2.11. สำมำรถค้นหำเอกสำรแบบ Full Text Search ได้จำกข้อควำมในเอกสำรที่เป็น
Text เช่น Microsoft Word, PDF (Text), Text File เป็นต้น
5.1.2.12. สำมำรถค้นหำเอกสำรได้ครั้งละมำกกว่ำหนึ่งตู้เอกสำร หรือทุกตู้เอกสำรพร้อมกัน
5.1.2.13. สำมำรถแสดงลำยน้ ำบนภำพเอกสำร ทั้ ง แสดงบนจอภำพและ/หรื อ พิ ม พ์
ประกอบด้วยภำพเครื่องหมำยหน่วยงำน ชื่อผู้ใช้งำนและวัน เดือน ปี ที่แสดง
หรือพิมพ์ภำพเอกสำร
5.1.2.14. สำมำรถจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ Real Time Backup (Primary location และ
Secondary location)
5.1.2.15. สำมำรถแสดงภำพโดยปกปิดข้อควำมบำงส่วน (Censor Zone) ได้ โดยผู้มีสิทธิ์
เท่ำนั้น จึงจะสำมำรถเห็นข้อควำมที่ปกปิด
5.1.2.16. สำมำรถกำหนด IP Address ของผู้ใช้งำนที่มีสิทธิ์เข้ำมำใช้ในระบบงำนได้
5.1.2.17. สำมำรถจัดเก็บไฟล์ภำพ ในลักษณะ 1 ชุดข้อมูลภำพต่อ 1 ไฟล์ หรือหลำยๆ ชุด
ข้อมูลภำพ รวมเป็นไฟล์ขนำดใหญ่ 1 ไฟล์ (Volume)
5.1.2.18. กำรจัดเก็บเอกสำรให้จัดเก็บ ในลักษณะของ Large Object Byte (LOB) ลงใน
ฐำนข้อมูล
5.1.2.19. ปรั บ ปรุ ง ระบบงำนให้ ส ำมำรถเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล พื้ น ฐำนโรงเรี ย น จำกระบบ
ฐำนข้อมูลกลำงโรงเรียนเอกชน (PDC) ตำมมำตรฐำนที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนกำหนด
5.1.2.20. ปรั บ ปรุ ง ระบบงำนให้ ส ำมำรถเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ครู แ ละนั ก เรี ย นจำกระบบ
สำรสนเทศสถำนศึกษำเอกชนและกำรบริหำรจัดกำรเงินอุดหนุน (PSIS) ตำม
มำตรฐำนทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนกำหนด
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5.1.3. การถ่ า ยโอนข้ อ มู ล ผู้ รั บ จ้ ำ งต้ อ งด ำเนิ น กำรถ่ ำ ยโอนข้ อ มู ล เอกสำรทะเบี ย นโรงเรี ย น
หลักฐำนกำรศึกษำ หลักฐำนครู และหลักฐำนครูต่ำงประเทศ ทั้งหมดจำกระบบงำนเดิม เข้ำ
สู่ระบบงำนใหม่โดยไม่กระทบกำรใช้งำนตำมปกติ โดยผู้รับจ้ำงต้องเสนอแผนกำรโอนย้ำย
ข้อมูลให้สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน พิจำรณำและอนุมัติก่อนกำร
ดำเนินงำน
5.2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง
5.2.1. คุณลักษณะทั่วไปของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์
5.2.1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ที่เสนอต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ใน
สำยกำรผลิตในประเทศหรือต่ำงประเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ที่จะนำมำติดตั้ง
ให้ผู้ว่ำจ้ำงจะต้องเป็นเครื่องใหม่ ที่ไม่ถูกใช้งำนมำก่อน หรือเครื่องที่ใช้งำนแล้ว
และนำมำปรับปรุงใหม่ (Reconditioned)
5.2.1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ที่เสนอต้องไม่เป็น ผลิตภัณฑ์
ของบริษัทผู้ผลิตที่อยู่ในระหว่ำงกำรคุ้มครองเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ล้มละลำย
ตำมคำสั่งของศำลที่ได้สั่งกำรตำมกฎหมำยของประเทศที่บริษัทของผู้ผลิตนั้น
ตั้งอยู่
5.2.1.3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์ ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน โดยมี
เอกสำรรับรองอย่ำงน้อย ดังนี้
1) ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9000 Series
2) ได้รับมำตรฐำนกำรแผ่กระจำยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ FCC หรือ EN หรือ VCCI
หรือ CE หรือ มอก.
3) ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภัย UL หรือ EN หรือ TUV หรือ CSA
หรือ มอก.
5.2.1.4. รำคำของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย อุปกรณ์ที่เสนอ และซอฟต์แวร์ ให้รวมค่ำ
ติ ด ตั้ ง และ ค่ ำ อุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มต่ อ เข้ ำ กั บ ระบบเครื อ ข่ ำ ยของส ำ นั ก งำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพิ่มเติม
จำกที่ปรำกฏในใบเสนอรำคำ
5.2.1.5. ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย และอุปกรณ์ที่เสนอทั้งหมด ต้องสำมำรถใช้กับระบบ
ไฟฟ้ำ 220 VAC 50Hz ได้ในสภำพแวดล้อมปกติของประเทศไทย
5.2.2. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง
5.2.2.1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการเว็บ (Application Server)
จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะขั้นต่ำ ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกว่ำ
สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) โดยเฉพำะ และมีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.4 GHz จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) รองรับกำรประมวลผลแบบ 64 bit มี
หน่วยควำมจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่ำ 20 MB
/ 3) มีหน่วย…
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3) มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่ำขนำดไม่น้อยกว่ำ
128 GB
4) สนับสนุนกำรทำงำนRAID ไม่น้อยกว่ำ RAID 0, 1, 5
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีควำมเร็วรอบ
ไม่น้อยกว่ำ 10,000 รอบต่อนำที หรือชนิด Solid State Drives หรือดีกว่ำ
มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 450 GB จำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วย
6) มี DVD-ROM หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) หรือภำยนอก
(External) จำนวน 1 หน่วย
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง
8) มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
9) มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย
10) ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติกำร Windows Server 2012 พร้อมใช้งำน
และมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตำมกฎหมำย
5.2.2.2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับจัดการระบบฐานข้อมูล (Database
Management Server) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะขั้น
ต่ำ ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 Core) หรือดีกว่ำ
สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) โดยเฉพำะและมีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.4 GHz จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) รองรับกำรประมวลผลแบบ 64 bit มี
หน่วยควำมจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่ำ 20 MB
3) มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
128 GB รองรับกำรขยำยได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 768 GB และมี DIMM Slots
ไม่น้อยกว่ำ 24 DIMM Slots
4) สนับสนุนกำรทำงำน RAID ไม่น้อยกว่ำ RAID 0, 1, 5
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีควำมเร็วรอบ
ไม่น้อยกว่ำ 10,000 รอบต่อนำที หรือชนิด Solid State Drives หรือดีกว่ำ
มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 450 GB จำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วย
6) มี DVD-ROM หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) หรือภำยนอก
(External) จำนวน 1 หน่วย
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง
8) มี FC-HBA ควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 16 Gbps จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 Ports
9) มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
10) มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย
11) ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติกำรพร้อมใช้งำนที่ถูกต้องตำมกฎหมำย และ
สำมำรถทำงำนร่วมกับระบบฐำนข้อมูลของระบบบริหำรจัดกำรเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์ (EDMS)
/ 5.2.2.3 เครื่อง...
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5.2.2.3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับจัดการเก็บภาพเอกสาร (Document
Respository Server) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
ขั้นต่ำ ดังนี้
1) มีห น่ ว ยประมวลผลกลำง (CPU) แบบ 8 แกนหลั ก (8 Core) หรือดีกว่ ำ
สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) โดยเฉพำะ และมีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.4 GHz จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วย
2) หน่ ว ยประมวลผลกลำง (CPU) รองรั บ กำรประมวลผลแบบ 64 bit มี
หน่วยควำมจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่ำ 20 MB
3) มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
128 GB รองรับกำรขยำยได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 768 GB และมี DIMM Slots
ไม่น้อยกว่ำ 24 DIMM Slots
4) สนับสนุนกำรทำงำน RAID ไม่น้อยกว่ำ RAID 0, 1, 5
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีควำมเร็วรอบ
ไม่น้อยกว่ำ 10,000 รอบต่อนำที หรือชนิด Solid State Drives หรือดีกว่ำ
มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 450 GB จำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วย
6) มี DVD-ROM หรื อ ดี ก ว่ ำ แบบติ ด ตั้ ง ภำยใน (Internal) หรื อ ภำยนอก
(External) จำนวน 1 หน่วย
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง
8) มี FC-HBA ควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 16 Gbps จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 Ports
9) มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
10) มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย
11) ติ ด ตั้ ง ซอฟต์ แ วร์ ร ะบบปฏิบั ติ ก ำร Windows Server 2012 พร้ อ มใช้ ง ำน
และมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตำมกฎหมำย
5.2.2.4. อุ ป กรณ์ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล (Storage Area Network) จ ำนวน 1 เครื่ อ ง โดยมี
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะขั้นต่ำ ดังนี้
1) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูลแบบภำยนอก (External Storage) ซึ่ง
สำมำรถทำงำนในระบบ SAN (Storage Area Network) ได้
2) มีส่วนควบคุมอุปกรณ์ (Controller) แบบ Dual Controller
3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ SAS หรือดีกว่ำ ขนำด
ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1,000 GB และมีควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 10,000 รอบ
ต่อนำที จำนวนไม่น้อยกว่ำ 20 หน่วย
4) สำมำรถติดตั้ง Hard Disk ได้ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วย
5) มีหน่วยควำมจำแบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB
6) รองรับกำรใช้งำน Flash Drive หรือ SSD Cache สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 800 GB
7) รองรั บ RAID 0, 1, 5, 6 หรื อ เทคโนโลยี อื่ น ๆ ที่ มี Redundancy Level
เทียบเท่ำ
8) มี 8/16 Gbps FC Port พร้อมใช้งำนจำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 Ports และขยำย
ได้รวมไม่น้อยกว่ำ 20 Port
/ 9) มี 10 GBase…
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9) มี 10 GBase T Port จำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 Port
5.2.2.5. อุปกรณ์ SAN Switch จำนวน 2 ชุด โดยแต่ละชุดมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) พอร์ตแบบ Fibre Channel ที่มีควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 16 Gbit/sec จำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 12 Ports พร้อมสำยควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 5 เมตร แบบ OM3
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 12 เส้น
2) ทำงำนแบบ Inter-Switch Link (ISL) Trunking ได้
3) สำมำรถบริหำรจัดกำรผ่ำนทำง SSH หรือ Web Tool ได้
4) รองรับกำรใช้งำนชนิดของพอร์ต (Port Type) แบบ F-Port และ E-Port ได้
เป็นอย่ำงน้อย
5.2.2.6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Ethernet Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะเฉพำะขั้นต่ำ ดังนี้
1) มีลักษณะกำรทำงำนไม่น้อยกว่ำ Layer 3 ของ OSI Model
2) สำมำรถค้ น หำเส้ น ทำงเครื อ ข่ ำ ยโดยใช้ โ ปรโตคอล (Routing Protocol)
RIPv2, OSPF ได้เป็นอย่ำงน้อย
3) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่ำ จำนวน ไม่น้อยกว่ำ 24 ช่อง
4) มีช่องสำหรับรองรับกำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ
1000Base-X (SFP) จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง
5) มีสัญญำณไฟแสดงสถำนะของกำรทำงำนช่ องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยทุก
ช่อง
6) รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่ำ 16,000 Mac Address
7) สำมำรถบริหำรจัดกำรอุปกรณ์ผ่ำนทำงโปรแกรม Web Browser ได้
8) สำมำรถใช้งำนตำมมำตรฐำน IPv6 ได้
9) สำมำรถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่ำงน้อย
5.2.2.7. อุปกรณ์ จั ด เก็บข้อมูลบนเครื อข่า ย (Network Attach Storage) จำนวน 1
เครื่อง โดยมีรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะขั้นต่ำ ดังนี้
1) มี ห น่ ว ยประมวลผลกลำงแบบ Intel Dual Core เป็ น อย่ ำ งน้ อ ยที่ มี
Processor มีควำมเร็ว (Clock Speed) ไม่ต่ำกว่ำ 2.4 GHz.
2) มีหน่วยควำมจำหลัก (Main Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB
3) สนับสนุนกำรทำงำน RAID ไม่น้อยกว่ำ RAID 0, 1, 5, 6, 10
4) มี ห น่ ว ยเก็ บ ข้ อ มู ล (Hard Disk) ชนิ ด SATA ที่ มี ค วำมเร็ ว รอบไม่ ต่ ำกว่ ำ
5,400 รอบต่อนำที (RPM) มีควำมจุก่อนกำร Format (Unformatted) รวม
ไม่น้อยกว่ำ 30 TB
5) มี Network Interface แบบ Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) หรื อ
ดีกว่ำ จำนวนพอร์ตรวมไม่น้อยกว่ำ 2 พอร์ต
6) สำมำรถบริหำรจัดกำรผ่ำน Web bassed ได้
7) ติดตั้งใช้งำนในตู้ Rack มำตรฐำน 19 นิ้วได้
/ 5.2.2.8 เครื่อง…
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5.2.2.8. เครื่อง Scanner ความเร็วสูง จานวน 1 ชุด โดยมีรำยละเอียดลักษณะเฉพำะ
ขั้นต่ำ ดังนี้
1) สำมำรถรองรับกำรสแกนแบบวำงรำบ (Flatbed) และมีระบบป้อนกระดำษ
อัตโนมัติ (Auto Document Feeder)
2) รองรับกำรสแกนเอสำรแบบอัตโนมัติขนำด A8-A3, Legal, F4, F14
3) สำมำรถรองรั บ กำรสแกนเอกสำรแบบ 2 หน้ ำ (Duplex Scanning) ใช้
เทคโนโลยีกำรสแกนภำพแบบ CCD (Charge-Coupled Device) หรือ CIS
(Contact Image) Sensor
4) มีถำดวำงกระดำษสำหรับป้อนกระดำษอัตโนมัติไม่น้อยกว่ำ 200 แผ่น ที่ 80
แกรม
5) มีควำมละเอียดในกำรสแกนเอกสำร (Optical Resolution) ได้ไม่น้อยกว่ำ
600 dpi
6) มีควำมเร็วในกำรสแกนเอกสำรแนวนอนแบบหน้ำเดียว (Simplex) ได้ ไม่
น้อยกว่ำ 90 ppm ที่ควำมละเอียด 200 dpi
7) มีควำมเร็วในกำรสแกนเอกสำรแนวนอนแบบสองหน้ำ (Duplex) ได้ ไม่น้อย
กว่ำ 180 ipm ที่ควำมละเอียด 200 dpi
8) รองรับปริมำณกำรสแกนต่อวันได้ไม่นอยกว่ำ 15,000 แผ่น
9) มี Port เชื่อมต่ออุปกรณ์แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ
10) มี Driver ที่ ร องรั บ มำตรฐำนกำรสแกนแบบ TWAIN หรื อ ISIS หรื อ
เทียบเท่ำ ที่ใช้งำนบนระบบปฏิบัติกำร Windows XP, Windows 7, 8, 10,
Windows Server 2008 และ Windows Server 2012 โดยมี คุ ณ สมบั ติ
อย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
10.1) สนับสนุนกำรทำงำนในลักษณะ Drop Out Color
10.2) สนับสนุนกำรทำงำนในลักษณะ Auot Crop
10.3) สนุ บ สนุ น กำรท ำงำนในลั ก ษณะ Auto Brightness หรื อ
Contrast Control
10.4) สนับสนุนกำรทำงำนในลั กษณะ Dual Stream Scanning
หรือ Multi Stream Scanning
10.5) สนับสนุนกำรทำงำนในลักษณะ Blank Page Removal
11) มีหนังสือรับรองกำรรับประกันคุณภำพกำรใช้งำนเป็นเวลำอย่ำงน้อย 1 ปี
จำกบริษัทผู้ผลิตสำขำประจำประเทศไทย
5.2.2.9. ตู้ Rack 19 นิ้ว มาตรฐาน ขนาด 42 U สาหรับใส่อุปกรณ์ที่เสนอ จำนวน 1
ชุด โดยมีรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะขั้นต่ำ ดังนี้
1) เป็ น ตู้ Rack ปิ ด ขนำด 19 นิ้ ว 42U โดยมี ค วำมกว้ ำ งไม่ น้ อ ยกว่ ำ 60
เซนติเมตร ควำมลึ กไม่น้อยกว่ำ 110 เซนติเมตร และควำมสูงไม่น้อยกว่ำ
200 เซนติเมตร
2) มีช่องเสียบไฟฟ้ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 12 ช่อง
3) มีพัดลมสำหรับระบำยควำมร้อน ไม่น้อยกว่ำ 2 ตัว
/ 4) มีประตู...
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4) มีประตูหน้ำเป็นแบบโลหะที่มรี ูพรุน โดยมีกุญแจปิดล๊อคได้ทั้งสองด้ำน
5) มี จ อภำพสำมำรถพั บ เก็ บได้ อุ ป กรณ์ ส ลั บ สั ญ ญำณ (KVM Switch) และ
แป้ น พิ ม พ์ พ ร้ อ มแผ่ น สั ม ผั ส (touch pad) ที่ ถู ก ออกแบบ และติ ด ตั้ ง อยู่
ภำยในตู้ Rack ที่สำมำรถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยที่ติดตั้งในตู้
พร้อมสำมำรถใช้งำนได้ ในกำรเชื่อมต่อเครื่อ งคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยไม่น้อย
กว่ำ 8 Ports พร้อมสำยสัญญำณ KVM ไม่น้อยกว่ำจำนวน Port
6. เงื่อนไขการดาเนินงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้ำงมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
6.1. ผู้รับจ้ำงจะต้องเสนอวิธีกำรบริหำรโครงกำร แผนปฏิบัติงำนและกำหนดช่วงเวลำที่จะต้องส่งมอบงำน
ในแต่ละขั้นตอนเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยเห็นชอบ
ภำยใน 15 วัน เพื่อจะได้ใช้เป็นเครื่องมือในกำรกำกับติดตำมงำนและผู้รับจ้ำงจะต้องส่งรำยงำนผล
กำรตรวจสอบแก้ไขเป็นระยะๆ ตำมแผนปฏิบัติงำนที่ผู้รับจ้ำงได้เสนอไว้ก่อนกำรส่งมอบงำนให้
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุดำเนินกำรตรวจรับในแต่ละขั้นตอนต่อไป ในกรณีที่มีปัญหำเกิดขึ้นให้
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเป็น ผู้ชี้ขำดและมีกำรจัดทำเป็นเอกสำรไว้ด้วย
6.2. ผู้รับจ้ำงจะต้องศึกษำ วิเครำะห์ และออกแบบระบบร่วมกับคณะกรรมกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนแต่งตั้งเพื่อให้ผู้รับจ้ำงสำมำรถพัฒนำระบบงำนได้ถูกต้องตรงตำมควำม
ต้องกำรปฏิบัติงำนจริง
6.3. ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดทำเอกสำรเพื่อส่งมอบต่อคณะกรรมกำรตรวจรับในแต่ละงวดตำมลำดับ
6.4. ผู้รับจ้ำงจะต้องเข้ำร่วมประชุมเพื่อพิจำรณำเอกสำร/งำน หรือชี้แจง ทำควำมเข้ำใจประเด็นต่ำงๆ
หรือรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/งำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจรับอย่ำงน้อยเดือนละ
1 ครั้ง และทุกครั้งที่คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเชิญผู้รับจ้ำงเข้ำร่วมประชุม
6.5. เพื่อให้กำรพัฒนำเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและขอบเขตงำน (TOR) อย่ำง
ต่อเนื่อง ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบงำนตำมขั้นตอนและได้รับกำรตรวจรับให้แล้วเสร็จเป็นลำดับ จะรวบ
งวดส่งมอบงำนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกผู้ว่ำจ้ำง (สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน) เป็นลำยลักษณ์อักษร ทั้งนี้จะต้องส่งมอบงำนไม่เกินเวลำที่กำหนด
6.6. กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรต้องเพิ่มระบบกำรทำงำนเพื่อให้กำรทำงำน
ของระบบบริ ห ำรจัดกำรเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) สมบูรณ์ขึ้น และเป็นประโยชน์แก่ทำง
รำชกำร ให้มีกำรตกลงร่วมกันทั้งฝ่ำยผู้จ้ำงและผู้รับจ้ำง แล้วบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร
6.7. กรณีมีปัญหำเนื่องจำกควำมไม่ชัดเจนของขอบเขตงำน (TOR) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) ให้ฝ่ำยผู้รับจ้ำงและผู้ว่ำจ้ำงหำรือหำข้อยุติ โดยยึดประโยชน์ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนและควำมสมบูรณ์ของระบบฯเป็นสำคัญ พร้อมทั้งบันทึกเป็น
ลำยลักษณ์อักษรเพื่อแจ้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุต่อไป
6.8. ผู้รับจ้ำงจะต้องเสนอรำยชื่อ ตำแหน่งหน้ำที่กำรงำนและประสบกำรณ์ของคณะทำงำนประกอบด้วย
ผู้จัดกำรโครงกำร นักวิเครำะห์ระบบ ผู้พัฒนำระบบ
7. การฝึกอบรม
7.1. หลักสูตรผู้ใช้งำนทั่วไป
รวมจำนวน 50 คน
7.2. หลักสูตรผู้ใช้งำนระดับสูง
รวมจำนวน 5 คน
7.3. หลักสูตรผู้ดูแลฐำนข้อมูล
รวมจำนวน 5 คน
7.4. ค่ำใช้จ่ำย
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7.4.1. ผู้รับจ้ำงต้องจัดกำรฝึกอบรมกำรติดตั้ง กำรพัฒนำ ดูแลบำรุงรักษำและกำรใช้งำนระบบงำน
และฐำนข้อมูล พร้อมกับจัดทำเอกสำร/สื่อประกอบกำรฝึกอบรมจำแนกเป็นเอกสำร/สื่อ
สำหรับหลักสูตรผู้ดูแลระบบและฐำนข้อมูล และหลักสูตรผู้ใช้งำนระบบตำมจำนวนผู้ที่เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร
7.4.2. ผู้ รั บ จ้ ำ งต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยทั้ ง หมดเกี่ ย วกั บ กำรฝึ ก อบรม ค่ ำ สถำนที่ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เอกสำร/สื่อประกอบกำรฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยของวิทยำกร และ
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม
7.5. กำรจัดฝึกอบรม ผู้รับจ้ำงจะต้องเสนอรำยชื่อวิทยำกร หลักสูตรและตำรำงกำรฝึกอบรมให้สำนักงำน
คณะกรรมส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนเห็นชอบก่อนกำรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำ 10 วัน
8. การติดตั้งและทดสอบ
8.1. ผู้รับจ้ำงต้องดำเนินกำรติดตั้งระบบลงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำมข้อ 5.2 ณ
สถำนที่ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนกำหนดให้ และจะต้องทำกำรทดสอบ
ระบบงำนในภำพรวมของระบบทั้งหมดให้สำมำรถทำงำนร่วมกันได้อย่ำงสมบูรณ์และถูกต้อง โดย
ผู้รับจ้ำงเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำย
8.2. ผู้รับจ้ำงต้องร่วมดำเนินกำรติดตั้งและทดสอบกำรทำงำนของระบบงำนกับสำนักงำนคณะกรรม
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน โดยที่ระบบงำนนั้นสำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและถูกต้องตำม
วิธีกำรทดสอบที่กำหนดไว้ และจะถือว่ำเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีกำรลงนำมตรวจรับจำกคณะกรรมกำรที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริมกำรศึกษำเอกชนมอบหมำยและใช้งำนได้จริง ทั้งนี้ ระบบต้อง
สอดคล้องกับรำยงำนผลกำรวิเครำะห์และออกแบบ ตลอดจนคำแนะนำและเงื่อนไขที่สำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนแจ้งกลับไป โดยผู้รับจ้ำงเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำย
8.3. ในระหว่ำงที่กำรติดตั้ง ส่งมอบ และตรวจรับยังไม่สมบูรณ์ทั้งหมด สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน มีสิทธิ์ใช้ระบบงำนในส่วนที่ได้ส่งมอบแล้ว หำกมีเหตุให้ต้องบอกเลิกสัญญำอัน
เนื่ องมำจำกเป็ น ควำมผิ ด ของผู้ รับ จ้ำ งเอง ผู้ รับจ้ำงไม่มีสิ ทธิ์ที่จ ะเรี ยกร้อ งค่ ำเสี ย หำยใดๆ จำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน อันเกิดจำกกำรใช้ระบบที่ได้ส่งมอบแล้ว
8.4. ผู้ รั บ จ้ ำ งต้ อ งทดสอบระบบงำน (Acceptance Testing) ในเชิ ง ฟั ง ก์ ชั่ น กำรท ำงำน (Function
Testing) พร้อมกับจัดทำและนำเสนอแผนและวิธีกำรทดสอบระบบให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนพิจ ำรณำ โดยกำหนด Test Case ที่สอดคล้องกับประเภทกำรทดสอบ
ได้แก่ Unit Test, Integration Testing และ Systems Testing และหลั งจำกผู้ รั บจ้ ำงได้ ท ำกำร
ทดสอบระบบงำนแล้ว ให้จัดทำเอกสำรรำยงำนผลกำรทดสอบประสิทธิภำพของระบบงำน (Quality
Assurance Document) โดยผู้รับจ้ำงเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำย
9. เงื่อนไขการบารุงรักษาระบบ
9.1. ให้ผู้รับจ้ำงรับประกันผลงำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี หลังจำกคณะกรรมกำรตรวจรับงำนถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว
9.2. ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดให้มีผู้พัฒนำระบบ (โปรแกรมเมอร์) ไว้ประสำนงำนกับสำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนในกำรแก้ปัญหำ และแนะนำกำรใช้ระบบงำนแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ทุกวันทำ
กำรตลอดช่วงระยะเวลำ 1 ปี หลังกำรติดตั้งระบบ
9.3. ผู้รับจ้ำงจะต้องทำกำรบำรุงรักษำระบบงำนและระบบจัดกำรฐำนข้อมูลเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับถัด
จำกวั น ที่ ต รวจรั บ ซึ่ ง ได้ แ ก่ กำรแก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลำด (Error Bug) ควำมผิ ด พลำดทำงไวยำกรณ์
(Syntax) ตรรกะ (Logical Error) จนทำให้ระบบเกิดกำรหยุดชะงัก (System Hang of Halt)
/ หรือข้อมูล...
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หรือข้อมูลในระบบมีควำมผิดพลำดอันเนื่องมำจำกกำรทำงำนของโปรแกรมไม่ถูกต้องที่เกิ ด ขึ้น
เนื่องจำกชุดคำสั่ งกำรปรับ แต่ง (Tune up) โปรแกรมระบบงำนและระบบจัดกำรฐำนข้อ มูล ที่ผู้
รับจ้ำงทำกำรพัฒนำขึ้น โดยต้องดำเนินกำรภำยใน 2 วันทำกำรนับแต่ได้รับแจ้งจำกสำนักงำนคณะ
กรรมส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ถ้ำผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมสำนักงำนคณะกรรมส่ งเสริมกำรศึ ก ษำ
เอกชนมีสิทธิ์จ้ำงบุคคลภำยนอกให้ดำเนินกำรแทน โดยผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรนี้
ทั้งสิ้นแทนสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
10. เงื่อนไขการส่งมอบ
10.1. ระยะเวลาการดาเนินการ ผู้รับจ้ำงจะต้องดำเนินงำนและส่งมอบงำนให้แล้วเสร็จภำยใน 240 วัน
นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง
10.2. การส่งงาน กำรส่งมอบงำนให้แบ่งงำนออกเป็น 4 งวด ดังนี้
10.2.1. งวดที่ 1 ผู้รับจ้ำงจะต้องส่ งมอบงำน ภำยใน 30 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสั ญญำจ้ ำง
ประกอบด้วย
1) เอกสำรและรำยงำน จำนวน 5 เล่ม รำยละเอียดดังต่อไปนี้
- รำยงำนกำรศึกษำเบื้องต้น (Inception Report)
- ระบบงำนต้นแบบ (Prototype)
- วิธีกำรบริหำรโครงกำร แผนปฏิบัติงำนและกำหนดช่วงเวลำ
3 เอกสำรและรำยงำนต่ำง ๆ ที่สำมำรถอ่ำนและใช้งำนได้ด้วยโปรแกรม MS-Word และ
Acrobat Reader บรรจุในแผ่น DVD หรือ สื่ออื่น จำนวน 5 ชุด
10.2.2. งวดที่ 2 ผู้รับจ้ำงจะต้องส่ งมอบงำน ภำยใน 60 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสั ญญำจ้ ำง
ประกอบด้วย
1) รำยงำนผลกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบงำน จำนวน 5 ชุด รำยละเอียดดังต่อไปนี้
- รำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร (Requirements Analysis)
- ผังงำนระบบ (System Flowchart)
- แผนภำพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD)
- แผนภำพแสดงควำมสั มพันธ์ระหว่ำงข้อมูล (Entity Relationship Diagram: E-R
Diagram)
- คำอธิบำยตำรำงข้อมูล (Table Descriptions)
- กำรออกแบบจอภำพ (Screen Design) และกำรออกแบบรำยงำน (Report Design)
2) เอกสำรและรำยงำนต่ำง ๆ ที่สำมำรถอ่ำนและใช้งำนได้ด้วยโปรแกรม MS-Word และ
Acrobat Reader บรรจุในแผ่น DVD หรือสื่ออื่น จำนวน 5 ชุด
10.2.3. งวดที่ 3 ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบงำนภำยใน 210 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง
ประกอบด้วย เอกสำร/งำน จำนวน 5 เล่ม รำยละเอียดดังต่อไปนี้
1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบงำนฯ
2) เอกสำรและรำยงำน จำนวน 5 ชุด รำยละเอียดดังต่อไปนี้
- รำยงำนผลกำรพัฒนำระบบงำน
- รำยงำนผลกำรติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์ต่อพ่วง
- รำยงำนผลกำรติดตั้งระบบงำน
- เอกสำรแผนกำรทดสอบระบบงำน
/ 3) เอกสำรและ...
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3) เอกสำรและรำยงำนต่ำง ๆ ที่สำมำรถอ่ำนและใช้งำนได้ด้วยโปรแกรม MS-Word และ
Acrobat Reader บรรจุในแผ่น DVD หรือสื่ออื่น จำนวน 5 ชุด
10.2.4. งวดที่ 4 ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบงำนภำยใน 240 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง
ประกอบด้วย เอกสำร/งำน จำนวน 5 ชุด ดังต่อไปนี้
1) รำยงำนผลกำรฝึกอบรม จำนวน 5 เล่ม
2) รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
- คู่มือระบบ (System Documentation) จำนวน 5 เล่ม
- คู่มือโปรแกรม (Program Documentation) จำนวน 5 เล่ม
- คู่มือกำรใช้งำนและติดตั้ง (Installation and User Manual) จำนวน 5 เล่ม
- คู่มือปฏิบัติงำน (Operational Documentation) จำนวน 5 เล่ม
- แผนปฏิบัติกำรและคู่มือกำรบำรุงรักษำระบบงำนและฐำนข้อมูล จำนวน 5 เล่ม
- รำยงำนผลกำรทดสอบระบบงำน
3) รำยงำนองค์ประกอบของระบบงำนและครุภัณฑ์
4) โปรแกรมต้นฉบับ (Source Code) ของโปรแกรม อยู่ในแผ่น DVD จำนวน 5 ชุด
5) คู่มือทุกชนิดบรรจุอยู่ในรูปของแฟ้มเอกสำร ที่สำมำรถอ่ำนและใช้งำนได้ด้วยโปรแกรม
Microsoft Word และ Acrobat Reader บรรจุอยู่ในแผ่น DVD จำนวน 5 ชุด
11. เงื่อนไขการจ่ายเงิน
งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำงทั้งหมด หลังจำกคณะกรรมกำรตรวจรับได้ตรวจรับงำน
งวดที่ 1 ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 10 ของค่ำจ้ำงทั้งหมด หลังจำกคณะกรรมกำรตรวจรับได้ตรวจรับงำน
งวดที่ 2 ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 55 ของค่ำจ้ำงทั้งหมด หลังจำกคณะกรรมกำรตรวจรับได้ตรวจรับงำน
งวดที่ 3 ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 30 ของค่ำจ้ำงทั้งหมด หลังจำกคณะกรรมกำรตรวจรับได้ตรวจรับงำน
งวดที่ 4 ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
12. วิธีการตรวจรับ
คณะกรรมกำรตรวจรับ จะทำกำรทดสอบกำรทำงำนจริงของโปรแกรมระบบงำนในหน่วยงำนที่ต้องใช้
ระบบงำนนี้โดยดำเนินกำรดังนี้
12.1. คณะกรรมกำรตรวจรับ จะทำกำรตรวจสอบกำรพัฒนำ (Coding) ว่ำเป็นไปตำมข้อกำหนดและ
เงื่อนไขต่ำงๆ (Detailed Design Specification) ตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรกำรออกแบบที่ผ่ำนกำร
พิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจรับแล้ว
12.2. คณะกรรมกำรตรวจรับ จะทำกำรตรวจรับเอกสำรต่ำงๆ ที่ส่งมอบ โดยพิจำรณำถึงควำมสอดคล้อง
ควำมถูกต้อง ควำมครบถ้วนของเนื้อหำและรูปแบบ ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ระบุไว้ตำม
สัญญำ
13. ข้อเสนอเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการใช้ รวมถึงลิขสิทธิ์ และเงื่อนไขพิเศษ
13.1. สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำในเอกสำรทุกฉบับ ระบบงำนและสิ่งอื่นใด ซึ่งผู้รับจ้ำงได้ทำขึ้นภำยใต้
ขอบเขตงำนนี้ให้ตกเป็นของผู้ว่ำจ้ำง บรรดำข้อมูล เอกสำร ระบบงำน และสิ่งอื่นใดซึ่งผู้รับจ้ำงได้
จัดทำขึ้นเกี่ยวกับขอบเขตงำนนี้ให้ถือเป็นควำมลับ และตกเป็นของสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน และส่งมอบให้สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนเมื่อสิ้นสุด
/ ระยะเวลำ…
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ระยะเวลำดำเนินกำรนี้ ห้ำมผู้รับจ้ำงนำข้อมูล เอกสำร ระบบงำน และสิ่งอื่นใดซึ่งผู้รับจ้ำงได้จัดทำ
ขึ้นเกี่ยวกับขอบเขตงำนนี้ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนไปใช้ โดยไม่ได้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนก่อน
13.2. ผู้รับจ้ำงต้องส่งมอบ Source Code ของโปรแกรมที่พัฒนำขึ้นใหม่สำหรับโครงกำรนี้โดยเฉพำะทั้ง
ของระบบที่ได้รั บ กำรพัฒนำและปรับปรุงเป็นเวอร์ชั่นล่ ำสุดให้ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ ม
กำรศึกษำเอกชน
13.3. ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรให้สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึก ษำ
เอกชนมีสิทธิถูกต้องตำมกฎหมำยโดยชอบธรรมในกำรใช้งำนโปรแกรมที่เสนอ หรือ โปรแกรมที่
จำเป็นต้องใช้ในระบบงำนที่ได้พัฒนำและส่งมอบให้แก่สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชนทั้งที่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วหรืออำจมีลิขสิทธิ์เกิดขึ้นภำยหลัง ทั้งนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชนจะต้องไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพิ่มขึ้น
13.4. ผู้รับจ้ำงไม่มีสิทธินำโปรแกรมที่พัฒนำให้แก่สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน หรื อ
โปรแกรมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนใช้งำนอยู่ไปจำหน่ำยเผยแพร่ หรือ
แสวงหำผลประโยชน์ โดยไม่ได้รับควำมเห็นชอบเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนก่อน
13.5. ผู้ว่ำจ้ำงสงวนสิทธิ์กำรกล่ำวอ้ำงกำรพัฒนำโปรแกรมนี้เพื่อผลประโยชน์ทำงกำรค้ำโดยไม่ ได้ รับ
อนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษร
14. แหล่งข้อมูลเบื้องต้น ในกำรพัฒนำระบบงำน ผู้รับจ้ำงสำมำรถศึกษำข้อมูลได้จำกแหล่งข้อมูลต่อไปนี้
14.1. กลุ่มงำนทะเบียน สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
14.2. เว็ปไซต์ http://www.opec.go.th

