
ขอบเขต (TOR) 
โครงการจ้างเหมาบํารงุรักษาระบบสารสนเทศ สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ 

กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและบาํรุงรักษาและปรับปรุงระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
 

1. หลักการและเหตุผล 

             ตามท่ี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีภารกิจและมีหน้าที่หลัก ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพ
เฉพาะด้าน การดําเนินงานด้านวิชาการ การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ในด้านให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานในสังกัดของสถาบันฯ   
ในด้านเป็นแหล่งบริการด้านวิชาการและการประมวลผลการศึกษาของทะเบียนและประมวลผล ตลอดจน 
เป็นศูนย์ประสานงานด้านวิชาการและการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายนอก ซึ่งปัจจบัุนฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผลฯ ได้พัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาออนไลน์ขึ้น ซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนเรียน ตารางสอนตารางสอบ ผลการเรียน ทะเบียนประวัตินักศึกษา การสําเร็จการศึกษา หลักฐาน
การศึกษา หลักสูตรและรายวิชา การรับสมคัรสอบบุคคลเข้าศึกษา และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง โดยระบบฯน้ีได้นํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการดําเนินงาน ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สภาพปัจจุบันระบบ
สารสนเทศทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  หลังจากนํามาใช้งานแล้วยังพบว่า ยังมีข้อบกพร่องของระบบ
อยู่มากและยังขาดบํารุงรักษาของระบบ ทําให้การทํางานเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ไม่สามารถ
รองรับกับปริมาณข้อมูลและผู้ใช้งานที่เพ่ิมขึ้นได้ จึงทําใหป้ระสบปัญหาการใช้งานเป็นระยะๆ เช่น ช่วงการ
เปิดรับสมัครนักเรียนศึกษาใหม่ การลงทะเบียนเรียน การบันทึกผลการศึกษา ซึ่งประสบปัญหาขัดขอ้ง ดังน้ัน 
เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ สามารถทําใหร้ะบบทะเบียนและประมวลผลทํางานได้อย่างถูกต้อง จึงมีความ
จําเป็นอย่างย่ิง ที่ต้องได้รับการบํารุงรักษาและพัฒนา/ปรับปรุงระบบทะเบียนและประมวลผลให้มี
ประสิทธิภาพ และมีความมั่นคง ปลอดภัย และเพ่ือช่วยให้รองรับการให้บริการ นักเรยีน นักศึกษา ครู 
อาจารย์ ที่สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว   
 

2. วัตถุประสงค ์ 
        2.1 เพ่ือบํารุงรักษา พัฒนา/ปรับปรุงระบบทะเบียนและประมวลผลให้มีประสทิธิภาพในการรองรับการ
ให้บริการของระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาต้ังแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 
         2.2 เพ่ือให้ระบบทํางานได้อย่างมีเสถียรภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 

2.3 เพ่ือให้สามารถดําเนินการในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

   2.4 เพ่ือให้การบริการเป็นไปอย่างมีเป็นระบบ  สามารถตรวจสอบติดตามและแก้ไขปัญหาได้ทันที 
 
 

 



 
3. รายละเอียดและขอบเขตงาน 

3.1 ผู้รับจ้างต้องทําการดูแลบํารุงรักษาระบบทะเบียนและประมวลผลการศกึษา ของสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ ใหส้ามารถใช้งานได้ต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ  

3.2 ได้รับการบริการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์หรือโทรสาร (Fax) และส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-mail)  โดยจะมีเจ้าหน้าที่ฯ ดําเนินการตอบคําถามและแก้ไขปัญหา ในระหว่างเวลาทําการ 
จันทร-์ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.30 น. ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
หากได้รับแจ้งเหตุขัดข้องนอกเวลาทําการของบริษัทฯ ใหถ้ือเป็นการรับแจ้งของวันทําการถัดไป 
โดยมีเจ้าหน้าที่ฯ ในการให้คาํแนะนําเพ่ือแก้ไขปัญหา 

3.3 ผู้รับจ้างจะต้องทําการบํารุงรักษาแบบ Corrective Maintenance เมื่อเกิดเหตุหรือปัญหาขึ้น 
3.3.1 ในกรณีที่บริษทัฯ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์หรือโทรสาร และทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไป
ดําเนินการแก้ไขปัญหายังสถานท่ีของผู้ว่าจ้างภายใน 1 วันทําการ และจะ
ดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทําการ (ไม่นับรวมวันหยุด) นับจาก
วันที่จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามา โดยปัญหาดังกล่าวต้องเป็นงานท่ีอยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างโดยตรงตามสัญญาทีอ้่างถึงและเป็นงานท่ีสําคัญและมี
ความจําเป็นเร่งด่วนในการแก้ไข ซึ่งจะต้องเป็นไปตามความเห็นชอบจากทั้ง
สองฝ่าย 

3.3.2 ผู้รับจ้างต้องรายงานปัญหาและวิธีการแก้ไขที่ดําเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย
แล้ว พร้อมเอกสารแนบ (ถ้ามี) และจัดส่งให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ภายใน 
3 วันทําการหลังการดําเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 

3.3.3 หากผู้รับจ้างไม่สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องได้ในระยะเวลาที่กําหนดได้ ผู้รับ
จ้างจะต้องรายงานปัญหาพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไข ให้สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 5 วันทําการ หลงัจากครบระยะเวลา
ที่สถาบันฯ กําหนด 

3.4 ผู้รับจ้างจะต้องทําการบํารุงรักษาระบบทะเบียนและประมวลผล เพ่ือให้ใช้งานตามปกติ ตลอด

ระยะเวลาสัญญา 9 เดือน โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการอย่างน้อย ดังน้ี 

3.4.1 ตรวจสอบการทํางานของระบบโดยสํารองข้อมูล (Backup Data) และจัดเก็บ

การเข้าใช้ระบบ (Access Log File) ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจสอบ 

3.4.2 ตรวจสอบการทํางาน Log File ของระบบปฏิบัติการ และวิเคราะห์การทํางาน

เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 



3.4.3 ตรวจสอบการใช้งานของพ้ืนที่ Hard Disk พร้อมทําการจัดเรียงพ้ืนที่ของ 

Hard Disk และทําการ Disk Cleanup เพ่ือให้การทํางานของระบบมี

ประสิทธิภาพ 

3.4.4 ตรวจเช็คการทํางานของระบบทะเบียนและประมวลผล ของโปรแกรม Web 
Server 

3.4.5 ตรวจสอบ บํารุงรักษา และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลของ
ระบบฯ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติอยู่เสมอ 

3.4.6 ทําการสํารองข้อมูล และตรวจสอบการสํารองข้อมูลของระบบ และค่า 

Configuration ของอุปกรณ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายร่วมกับเจ้าหน้าที่

ผู้ดูแลระบบของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

3.5 ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการปรับปรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เช่น การเพ่ิมเติมหรือแก้ไขค่า 

Configuration ของ Hardware และ Software เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง และทําใหม้ี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมสอดคล้องกับการทํางานปัจจุบันของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยไม่

ทําให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันฯ โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบของ  

สถาบันฯ  ทราบก่อนดําเนินการ 

3.6 จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร การแจ้งปัญหา และติดตามการดําเนินงานของทางผู้รับจ้าง
ผ่านทางเว็บไซต์   

3.7 ผู้รับจ้างจะต้องทําการปรับปรุงระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ของสถาบันบัณฑิต-

พัฒนศิลป์  โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังน้ี 

3.7.1 ทําการปรับปรุงหน้าจอการทํางานของระบบ User Interface ให้มีความ
ทันสมัย สามารถใช้งานได้กับทุกบราวเซอร์ เช่น Internet Explorer, 
Chrome, Firefox เป็นต้น 

3.7.2 ทําการตรวจสอบระบบงานทั้งระบบ เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัย ลดช่อง
โหว่ และเพ่ิมความรวดเร็วในการประมวลผล 

3.8 ผู้รับจ้างต้องปรับปรุงระบบ เพ่ือการบริการงานทะเบียนและประมวลผลทางการศึกษาให้เป็นไป

ตามความต้องการของทางสถาบันฯ และสอดคล้องกับการทํางานจริง 

3.9 ผู้รับจ้างต้องบํารุงรักษา และปรับปรุงระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ทั้ง 3 ระดับ 

ประกอบไปด้วย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ให้สามารถ

ทํางานได้อย่างถูกต้อง 

3.10 ผู้รับจ้างต้องปรับปรุงระบบบริหารจัดการสิทธ์ิของผู้ดูแลระบบส่วนกลางให้สามารถบรหิาร

จัดการผู้ใช้งานตามระบบฐานข้อมูลทั้ง 3 ระดับการศึกษาได้ 



3.11 ผู้รับจ้างต้องปรับปรุงระบบบริหารส่วนกลาง ที่สามารถตรวจสอบข้อมูล ของระบบการ

รายงานของส่วนกลางให้สามารถรายงานผลข้อมูล อย่างน้อย 5 รายงานได้ 

3.12 ผู้รับจ้างต้องปรับปรุงระบบทะเบียนและประมวลการศึกษา ให้แยกฐานขอ้มูลออกเป็น 3 

ระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา 

3.13 ผู้รับจ้างต้องจัดทําแผนการบํารุงรักษาและการปรับปรุงระบบทะเบียนฯ ทั้ง 3 ระดับให้

คณะกรรมการตรวจรับงาน  พิจารณาภายในกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน    นับถัดจากวันลง

นามในสญัญาจ้าง  

3.14 ผู้รับจ้างต้องปรับปรุง ส่วนการทํางานของผู้ดูแลระบบของส่วนกลาง อย่างน้อยดังน้ี 

3.14.1 ปรับปรุงระบบการรายงานให้สามารถ แสดงข้อมูลการรายงานอย่างน้อย 5 

รูปแบบรายงาน หรือตามที่สถาบันฯ ต้องการ  

3.14.2 ปรับปรุงเมนูของผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ให้มเีมนูการจัดการ ระบบงาน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ระบบงานอาชีวศึกษา 

3.14.3 ปรับปรุงระบบส่วนกลางของผู้ดูแลระบบสูงสุด  ให้สามารถบริหารจัดการใน

การกําหนดสิทธิ การเข้าใช้งานของทุกระดับการศึกษาได้ 

3.15 ต้องปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริการงานทะเบียนและประมวลผลทางการศึกษาให้

เป็นไปตามความต้องการของทางสถาบันฯ และสอดคล้องกับการทํางานจริง 

3.16 ต้องปรับปรุงของระบบทะเบียนและประมวลผลต้ังแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ

อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ให้สามารถทํางานได้อย่างสมบูรณ์ทุกระบบ 

3.17 ทําการปรับปรุง ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ

อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา อย่างน้อยดังน้ี  

3.17.1 ระบบรับสมัคร 

3.17.1.1 สามารถสร้างกําหนดการรับสมัคร แยกจากส่วนกลาง และ

ส่วนภูมิภาคได้  

3.17.1.2 ปรับปรุงระบบให้ทุกหน่วยงานสามารถบริหารห้องเรียน

เครือข่ายที่เปิดรับสมัครได้  

3.17.1.3 ปรับปรุงหน้า Interface ของระบบการรับสมัคร 

3.17.1.4 ปรับปรุงระบบให้สามารถแนบเอกสารการสมัครในระบบได้  

3.17.1.5 ปรับปรุงระบบเพ่ิมฟิวส์การจัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมดังน้ี ความ

พิการ  สถานภาพการรับทุน ประเภททุน  ความประสงค์ทุน 



กยศ./กรอ.  ความถนัด/สามารถพิเศษ  เลขบัตรประจําตัว

ประชาชนบิดา สถานภาพของบิดา รายได้บิดา อาชีพบิดา 

เลขบัตรประจําตัวประชาชนมารดา สถานภาพของมารดา 

รายได้มารดา อาชีพมารดา สถานภาพบิดา-มารดา เลขบัตร

ประจําตัวประชาชนผู้ปกครอง  ความเกี่ยวข้องระหว่าง

ผู้ปกครองกับนักเรียน/นักศึกษา ศาสนา  

3.17.1.6 ปรับปรุงระบบให้สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ 

3.17.1.7 ปรับปรุงระบบให้สามารถพิมพ์ใบชําระเงินค่าสมัครได้ 

3.17.1.8 ปรับปรุงระบบให้สามารถออกใบเสร็จการชําระเงินค่า 

      สมัครได้ 

3.17.1.9 ปรับปรุงในส่วนของการออกราย ให้สามารถออกรายงานได้

อย่างน้อยดังน้ี รายช่ือผู้ที่สมคัรเข้าศึกษา จาํแนกตาม

สาขาวิชาที่สมัคร, รายช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบ จําแนกตามสาขาวิชา, 

รายช่ือผู้เข้ารับการมอบตัว จําแนกตามสาขาวิชา, สรุปจํานวน

ผู้สมัคร ผูผ้่านการคัดเลือก และผู้มอบตัวสําเร็จ 

        

3.17.2 ระบบคัดเลือก 

3.17.2.1 ปรับปรุงระบบกระบวนการคัดเลือกให้มีความยืดหยุ่นตามที่

สถาบันกําหนดได้  

3.17.2.2 ปรับปรุงระบบในการกําหนดขั้นตอนและผู้รบัผิดชอบในการ

กรอกคะแนน และประกาศผลได้ 

3.17.2.3 ปรับปรุงระบบให้สามารถค้นหาผู้ผ่านการคัดเลือก จากรหสั

ประจําตัวประชน และช่ือ-นามสกุลได้ 

3.17.2.4 ปรับปรุงระบบการออกรายงานผลการคัดเลอืก ให้สามารถ

รายงานจําแนกเป็นคณะ/ สาขาวิชา และสรุปรายงานจํานวนผู้

ผ่านการคัดเลือกและไม่ผ่านการคัดเลือกได้  

3.17.3 ระบบมอบตัว 

3.17.3.1 ปรับปรุงกระบวนการทํางานของระบบให้มีความยืดหยุ่นตรง

กับความต้องการของผู้ใช้งาน 



3.17.3.2 ปรับปรุงการจัดเก็บเอกสารแนบในการมอบตัวให้สามารถ

แนบไฟล์มากกว่า 1 ไฟล์ได้ 

3.17.3.3 ปรับปรุงการออกรายงานสรุปการมอบตัว จําแนกตามคณะ/

สาขาวิชา แยกเพศ สรุปรายงานจํานวนการมอบตัวได้ 

3.17.3.4 ต้องสามารถตรวจสอบการมอบตัวในระบบออนไลน์ได้ 

3.17.4 ระบบหลักสูตรและแผนการเรียน 

3.17.4.1 ปรับปรุงระบบให้สามารถคัดลอกข้อมูลหลกัสูตรจาก

หลักสูตรทีม่ีอยู่เดิม เพ่ือนํามาปรับปรุงในกรณีปรับเปลี่ยน

หลักสูตรได้  

3.17.4.2 ปรับปรุงระบบให้สามารถที่จะคัดลอกแผนการเรียนในปี

การศึกษาเดิม เพ่ือมาปรับปรุงในปีการศึกษาปัจจุบันได้ 

3.17.4.3 ปรับปรุงระบบให้สามารถคัดลอกข้อมูลหลกัสูตรข้ามหมวด/

กลุ่มย่อยของหลักสูตรได้ 

3.17.5 ระบบระเบียนนักเรียน นักศกึษา 

3.17.5.1 ปรับปรุงระบบให้สามารถปรบัปรุงข้อมูลประวัติตามช่วง

ระยะที่กําหนดได้ 

3.17.5.2 ปรับปรุงระบบให้สามารถ จัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมตามรูปแบบ

การจัดเก็บข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(สกอ) ดังน้ี ประเภทการเรียน  ประเภทเวลาเรียน  ความสากล

ของหลักสูตรทีศ่ึกษา ประเภทการลงทะเบียนเรียน เกรดเฉลี่ย

สะสม(ของภาคการศึกษาเดิม) หน่วยกิตสะสม สถานภาพการรับ

ทุน สถานภาพทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา(กยศ,กรอ) ความถนัด/

ความสามารถพิเศษ เลขประจําตัวประชาชนบิดา-มารดา เลข

ประจําตัวประชาชนผู้ปกครอง ความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ปกครอง

กับนักเรียน/นักศึกษา ศาสนา   

3.17.5.3 ปรับปรุงระบบการออกรายงานให้สามารถ รายงานข้อมูล

ศิษย์เก่า และขอ้มูลนักศึกษาปัจจุบัน โดยต้องสามารถเลือก

รูปแบบการรายงานในรูปแบบตามที่สถาบันฯ กําหนดได้ 



3.17.5.4 ปรับปรุงระบบการออกรายงานให้สามารถแสดงข้อมูลตาม

รายงานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ) ได้ 

3.17.6 ระบบระเบียนครูและบุคลากร 

3.17.6.1 ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม ดังน้ี ประเภทบุคลากร

(สถานภาพของการทํางาน) ระยะเวลาการจ้างงาน เงินจ้างงาน 

ประเภทบุคลากรย่อย(ประเภทตําแหน่ง) ตําแหน่งทางบริหาร 

ระดับตําแหน่ง ตําแหน่งในสายงาน(ช่ือตําแหน่งที่บรรจุแต่งต้ัง) 

คณะ/หน่วยงานที่สังกัด วัน/เดือน/ปีที่เข้าทํางานคร้ังแรก วัน/

เดือน/ปีที่เริ่มเข้าทํางาน ณ สถาบันปัจจุบัน สาขางานที่เช่ียวชาญ 

กลุ่มสาขาวิชาที่สอน  ระดับการศึกษาที่จบสูงสุด  หลักสตูรที่จบ

การศึกษาสูงสดุ  กลุ่มสาขาวิชาที่จบสูงสุด  สาขาวิชาที่จบ

การศึกษาสูงสดุ ช่ือสถาบันที่จบการศึกษาสงูสุด  ความพิการ  

เลขที่ตําแหน่ง  เงินเดือนปัจจุบันที่ได้รับ  เงินประจําตําแหน่งที่

ได้รับ  เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ 

3.17.6.2 ปรับปรุงระบบเพ่ิมการจัดเก็บข้อมูลระบุการย้ายไปช่วย

ราชการกับหน่วยงานในสังกัดได้ 

3.17.6.3 ปรับปรุงระบบการออกรายงานข้อมูลระเบียนประวัติครู 

อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาตามรูปแบบที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ) หรือสถาบันฯกําหนดได้ 

3.17.6.4 ปรับปรุงระบบให้สามารถค้นหาข้อมูลตามเง่ือนไขที่กําหนด 

ได้แก่ เลขตําแหน่ง  รหัสประจําตัวประชาชน  ช่ือ-นามสกุล  

หน่วยงาน/ที่สังกัด  และแสดงในรูปแบบไฟล์เอกสารได้ 

3.17.7 ระบบอาคาร/ห้อง 

3.17.7.1 ปรับปรุงระบบให้สามารถจัดเก็บข้อมูลช่ือห้องได้ 

3.17.7.2 ปรับปรุงระบบ ให้สามารถออกรายงานช่ืออาคาร จํานวน

อาคาร จํานวนห้องเรียน จํานวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

จํานวนตึก ให้สามารถแสดงในรูปแบบไฟล์เอกสารได้ 

 

 



3.17.8 ระบบงานประมวลผล 

3.17.8.1 ปรับปรุงระบบให้สามารถกรอกผลการศึกษาโดยอาจารย์

ผู้สอน หรือเจ้าหน้าที่ได้ 

3.17.8.2 ปรับปรุงระบบให้มีช่องทางในการเพ่ิมผลการศึกษา ในกรณีที่

นักเรียน หรือนักศึกษาไม่มีขอ้มูลรายวิชาที่ลงทะเบียน ระบบต้อง

สามารถคลิกเพ่ิมข้อมูล โดยให้สามารถเลือกคณะ รหัสนักศึกษา 

ช้ันปี ภาคการศึกษา ปีการศึกษา รหัสวิชา ช่ือวิชาและผล

การศึกษาที่ต้องการเพ่ิมได้ หรือตามรูปแบบการนําเข้าผล

การศึกษาตามรปูแบบที่สถาบันฯกําหนดได้ 

3.17.8.3 ปรับปรุงระบบให้สามารถแสดงผลการเรียนโดยการค้นหา

จากคณะ ช่ือ รหัสประจําตัวนักเรียน นักศกึษา รหัสบัตร

ประจําตัวประชาชน และเลือกหน่วยงานได้ 

3.17.8.4 ปรับปรุงระบบให้สามารถแก้ไข และอนุมัติผลการศึกษาจาก

ผู้ดูแลระบบจากส่วนกลางได้ 

3.17.8.5 ปรับปรุงระบบในการออกใบรบัรองให้จัดทําเป็นลายเซ็น

อิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือให้อธิการ ผู้อํานวยการแต่ละวิทยาลัยในสังกัด

สามารถพิมพ์รายงานเอกสารทางการศึกษาได้ 

3.17.8.6 ปรับปรุงระบบในการจัดทําช่องทางการนําเข้าข้อมูลผล

การศึกษาในรปูแบบไฟล์หรอืตามรูปแบบที่สถาบันกําหนดได้ 

3.17.8.7 ปรับปรุงระบบให้สามารถแก้ไขสัดส่วน O-net สําหรับระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ V-net สําหรับระดับอาชีวศึกษาได้ 

3.17.8.8 ปรับปรุงระบบให้สามารถออกรายงาน GPA ในรูปแบบ Text 

File และต้องสามารถเลือกเป็นรายภาคการศึกษาได้ 

3.17.8.9 ปรับปรุงระบบให้สามารถออกออกรายงานใบรับรองและ

เอกสารสําคัญทางการศึกษา ทั้งสามระดับ ประกอบไปด้วยระบบ

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา และ

ระดับอุดมศึกษา ในระดับพ้ืนฐานต้องออกรายงาน แบบ ปพ.1 

ระบบต้องสามารถกําหนดสัดส่วน Onet และกําหนดเง่ือนไขการ

แสดงเป็นรายเทอมได้ และแบบ ปพ.2,ปพ.3 และ ปพ.7 ส่วน



ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ระบบต้องสามารถออก

ออกรายงานใบรับรองและเอกสารสําคัญทางการศึกษาตามที่

สถาบันฯ กําหนดได้ 

3.17.8.10 ปรับปรุงระบบให้สามารถออกรายงานใบสําคัญทางการ

ศึกษา ได้แก่ ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ใบ

รายงานผลการศึกษารายภาคการศึกษา หนังสือรับรองผล

การศึกษา (Pre-Transcript) ใบรับรองว่าสําเร็จการศึกษา  

ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา และใบรับรองคุณวุฒิ ตาม

รูปที่สถาบันฯ กําหนดให้ได้ 

 

3.17.9 ระบบการเงิน 

3.17.9.1 ปรับปรุงระบบให้สามารถเช่ือมโยงกับการลงทะเบียนเรียน

และสามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ 

3.17.9.2 ปรับปรุงระบบการคํานวณให้สามารถปรับเปลี่ยนการคิดเงิน

ได้ตามการดําเนินงานจริง (กรณีเพ่ิมค่าหน่วยกิตทั้งทฤษฎีและ

ปฏิบัติ) 

3.17.9.3 ปรับปรุงระบบให้สามารถตรวจสอบการลงทะเบียนของ

นักเรียน นักศกึษาได้ 

3.17.9.4 ปรับปรุงระบบให้สามารถค้นหาจากหน่วยงานที่สังกัด ช่ือ-

สกุล รหัสนักเรยีน/นักศึกษา เลขบัตรประจําตัวประชาชน โดย

ต้องตรวจสอบสถานะการชําระเงินได้  

3.17.9.5 ปรับปรุงระบบให้สามารถตรวจสอบข้อมูลนักเรียนประเภท

ต่างๆ เช่น นักเรียนภาคปกติ ภาคฤดูร้อน  นักเรียนทุน นักเรียน

กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ค้างหรือชําระเงินแล้วได้ 

3.17.9.6 ปรับปรุงระบบให้สามารถสรุปออกรายงานยอดการชําระเงิน 

ในแต่ละภาคการศึกษา ปีการศึกษา หรือตามหน่วยงานได้ 

3.17.9.7 ปรับปรุงระบบให้สามารถออกรายงานการชําระเงินจําแนก

รายการ ตามช้ันปี คณะ สาขา ของแต่ละสถานศึกษาได้ 



3.17.9.8 ปรับปรุงระบบให้ใหส้ามารถออกรายงานยอดเงินทั้งหมดที่

ชําระเงิน  ของแต่ละสถานศึกษาได้ 

3.17.10 ระบบคําร้อง  

3.17.10.1 ปรับปรุงระบบการย่ืนใบคําร้องผ่านทางระบบออนไลน์ได้ 

3.17.10.2 ปรับปรุงระบบให้สามารถอนมุัติใบคําร้องจากนักศึกษาโดย

เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ 

3.17.10.3 ปรับปรุงระบบให้สามารถทําการพิมพ์เอกสารใบคําร้องได้

ทันทีที่ใบคําร้องน้ันๆ ได้รับการอนุมัติ  โดยต้องสามารถพิมพ์ใบ

ชําเงินค่าร้องประเภทต่างๆได้จากธนาคาร  

3.17.10.4 ปรับปรุงระบบให้สามารถออกรายงานสรุปคําร้องแต่ละ

ประเภท แต่ละปีการศึกษา  คําร้องที่รับการอนุมัติ และคาํร้องที่

ไม่ได้รับการอนุมัติ แยกเป็นสถานศึกษา คณะ สาขา ช้ันปีได้ 

3.17.11 ระบบลงทะเบียน 

3.17.11.1 ปรับปรุงระบบให้มีระบบประกาศ นโยบาย แผนการเรียน

การสอน เช่น ประกาศ, แผนรับสมัคร, แผนการเรียนในแต่ละ

ภาคการศึกษาได้ 

3.17.11.2 ปรับปรุงระบบในเรื่องของกระบวนการทํางานให้มีความ

ยืดหยุ่น และตรงกับความต้องการของผู้ใช้  

3.17.11.3 ปรับปรุงระบบให้สามารถค้นหาจากช่ือ คณะ  วิทยาลัย

หน่วยงานที่สังกัด สาขาวิชา รหัสประจําตัวนักศึกษา ในการ

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและยังไม่ลงทะเบียนได้ 

3.17.11.4 ปรับปรุงระบบให้สามารถ เพ่ิม ลด ถอน เปลี่ยนรายวิชาใน

การลงทะเบียนเรียนได้  

3.17.11.5 ปรับปรุงระบบให้สามารถคิดคํานวณการลงทะเบียนในการ

ชําระเงิน และการคืนเงิน เฉพาะในกรณีทีม่ีการเพ่ิม ถอน เปลี่ยน

รายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และต้องสามารถพิมพ์ใบชําระเงิน

ในกรณีที่เพ่ิม ลด ถอน เปลี่ยนรายวิชาในการลงทะเบียนได้ 



3.17.11.6 ปรับปรุงระบบให้สามารถออกรายงานสรุปยอดเงินของ

นักศึกษาที่ลงทะเบียน แยกประเภท คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา 

และรายวิชาได้ 

3.17.11.7 ปรับปรุงระบบให้สามารถออกรายงานสรุปการลงทะเบียน

และไม่ลงทะเบียน แต่ละคณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา และภาค

การศึกษาได้ 

3.17.11.8 ปรับปรุงระบบให้สามารถออกรายงานสรุปการลงทะเบียน

เรียนแยกตามประเภท สาขาวิชา ตามช้ันปี และตามหน่วยงานที่

สังกัดได้ 

 

3.17.12 ระบบกองทุน 

3.17.12.1 ปรับปรุงระบบให้สามารถบรหิารจัดการข้อมูลทุนประเภท

ต่างๆ เช่น ทุนงบประมาณแผ่นดิน, ทุน กยศ, ทุนเรียนดี ศิลปเด่น 

และทุนอ่ืนๆ ได้ 

3.17.12.2 ปรับปรุงระบบงานกองทุนให้สามารถเช่ือมโยงกับระบบงาน

ทะเบียน ระบบการลงทะเบียนและระบบงานการเงินได้ 

3.17.12.3 ปรับปรุงระบบให้สามารถตรวจสอบสถานะทุนประเภทต่างๆ 

ของนักเรียน นักศึกษาได้ 

3.17.12.4 ปรับปรุง/พัฒนาระบบให้สามารถออกรายงานแยกประเภท

กองทุนแต่ละประเภท ตามคณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ช้ันปีและ

หน่วยงานที่สังกัดได้ 

3.17.12.5 ปรับปรุงระบบให้สามารถออกรายงานสรุปการได้รับทุนในแต่

ละภาค/ปีการศึกษาได้ 

 

3.17.13 ระบบงานทะเบียนนักเรียน นักศึกษา 

3.17.13.1 ปรับปรุงระบบคําร้อง ให้สามารถ ลบ แก้ไข และอนุมัติคํา

ร้องได้ 

3.17.13.2 ปรับปรุงระบบให้สามารถสรุปออกรายงานภาวะการมีงานทํา

ในรูปแบบไฟลไ์ด้ 



3.17.13.3 ปรับปรุงระบบให้สามารถออกรายงานทะเบียนนักเรียน

นักศึกษาในรูปแบบรายงานประเภทต่างๆตามที่สถาบันฯกําหนด

ได้ 

3.17.13.4 ปรับปรุงระบบให้มีการออกรายงานข้อมูล  สถิติ ในแต่ละ

ภาค/ปีการศึกษาได้ 

3.17.13.5 ปรับปรุงระบบให้สามารถออกรายงานสรุปข้อมูลนักเรียน 

นักศึกษา  แยกตามคณะ/วิทยาลัยในสังกัด  ประเภทสาขาวิชา  

และตามช้ันปีได้ 

3.17.14 ระบบสิทธ์ิการใช้งาน  

3.17.14.1 ปรับปรุงระบบสิทธ์ิให้มคีวามยืดหยุ่นในการใช้งานตามความ

ต้องการของผู้ใช้ 

3.17.14.2 ปรับปรุงระบบให้สามารถกําหนดสิทธ์ิจากสว่นกลางและจาก

ผู้ดูแลระบบของแต่ละวิทยาลัยในสังกัดได้ 

                               4.7.17 ปรับปรุงระบบให้สามารถบริหารจัดการสําหรับผู้ดูแลระบบส่วนกลางให้ 
                                         สามารถกําหนดสิทธ์ิผู้ใช้ของแต่ละระดับได้ 

4.7.18 ปรับปรุงระบบจัดการสําหรับผู้ดูแลระบบส่วนกลางให้สามารถออกรายงาน

รายงานในรูปแบบต่างๆ ตามท่ีสถาบันฯกําหนดได้ 

4.7.19 ปรับปรุงระบบการออกรายงานข้อมูล รายงานสถิติสําหรับผูบ้ริหาร ตาม

รูปแบบที่กําหนดได้ 

4.7.20 ปรับปรุงระบบศิษย์เก่า  ผู้สําเร็จการศึกษาและประวัติภาวะการมีงานทํา ให้

สามารถออกรายงานข้อมูลในรูปแบบต่างๆอย่างน้อยดังน้ี 

4.7.20.1 ปรับปรุงระบบให้สามารจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทํา 

ในช่วงของการขึ้นทะเบียนพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละปี

การศึกษาได้ 

4.7.20.2 ปรับปรุงระบบให้สามารถสรุปผลการเก็บขอ้มูลภาวะการมี

งานทําในรูปแบบของไฟล์ได้ 

4.7.20.3 ปรับปรุงระบบให้สามารถออกรายงานข้อมูลประวัติศิษย์เก่า 

ผู้สําเร็จการศึกษา ข้อมูลการมีงานทํา หรือตามรูปแบบที่สถาบันฯ

กําหนดได้ 



4.7.21 ปรับปรุงระบบกระดานสนทนา เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน 

4.7.21.1 ปรับปรุงระบบให้มีกระดานสนทนาแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่าง

หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับต้ังแต่ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา 

4.7.21.2 ปรับปรุงระบบให้มีช่องทางการสนทนาระหว่างเจ้าที่ผู้ใช้

ระบบและผู้ดูแลระบบของส่วนกลาง 

4.7.22 ปรับปรุงระบบให้สามารถนําเข้าผลการศึกษาในปีการศึกษาและภาคการศึกษา

เดิม เข้าสู่ระบบได้ ในลักษณะรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel หรือตามที่

สถาบันฯ กําหนดได้ 

4.8 ผู้รับจ้างต้องดําเนินการตรวจสอบการทํางานของระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ต้ังแต่

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาทุกระบบอย่างละเอียดทุก

ระบบ  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการทํางานของระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

สมบูรณ์ พร้อมจัดทําเอกสารสรุปรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบระบบ 

4.9 ผู้รับจ้างต้องดําเนินการปรับปรุงเอกสารคู่มือการใช้งานที่เก่ียวข้องกับระบบงานทั้งหมดที่ได้

ดําเนินการแก้ไขปรับปรุง/พัฒนาระบบ ในระบบให้เป็นปัจจุบัน 

4.10 ผู้รับจ้างต้องจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการปรับปรุง/พัฒนา บํารุงรักษา ระบบทะเบียน

และประมวลการศึกษา จัดส่งสถาบันฯ อย่างน้อย 5 เล่ม 

4.11 ผู้รับจ้างต้องจัดส่ง Source Code ของระบบโปรแกรมทะเบียนและประมวลผลของระบบ

ฐานข้อมูลทั้งสามระดับทั้งหมด โดยบันทึกข้อมูลในรูปแบบของแผ่นดีวีดี หรือ External 

Harddisk อย่างน้อย 2 ชุด 

4.12 ผู้รับจ้างต้องให้บริการดูแลบํารุงรักษาระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ใหท้ํางานอย่าง

มีประสิทธิภาพ เป็นเวลาอย่างน้อย 9 เดือน  หลังจากคณะกรรมการมมีติตรวจรับงาน

เรียบร้อยแล้ว 

 

5 รายการที่จะต้องส่งมอบ  

5.1 แผนการดําเนินงานโครงการฯ ภายใน 15 วัน นับจากวันลงนามในสญัญา 

5.2 เอกสารสรุปรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบระบบ  

5.3 เอกสารการรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงาน (Progress Report) ประจําเดือน 



5.4 เอกสารการรายงานการปรับปรุง/พัฒนาระบบ ตามขอบเขตการดําเนินงานปรับปรุงพัฒนาระบบ 

5.5 ไฟล์โปรแกรมระบบทะเบียนและประมวลผล ในรูปแบบของข้อมูล CD-Rom หรือ DVD-Rom ที่

บรรจุ โปรแกรม Source Code ของระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา จํานวน 2 ชุด 

6 งบประมาณ 

 วงเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
 
7 ระยะเวลาดําเนินการ 

 ไม่เกิน 270 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสญัญา 
 
8 เงื่อนไขการชําระเงนิ 

งวดที่ 1 ประจาํเดือนมกราคม 2559 เป็นจํานวนเงิน 33,500 บาท เมื่อบริษัทฯ ได้ดําเนินการส่งแผนการ
ดําเนินงานโครงการฯ เอกสารสรุปรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบระบบ ภายใน 15 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา 

งวดที่ 2 ประจาํเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นจํานวนเงิน 33,500 บาท เมื่อบริษัทฯ ได้ดําเนินการส่งเอกสาร
การรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงาน (Progress Report) ประจําเดือน เอกสารการรายงาน

การปรับปรุง/พัฒนาระบบ ตามขอบเขตการดําเนินงานปรับปรุงพัฒนาระบบ ภายใน 39 วัน นับถดั
จากวันลงนามในสัญญา 

งวดที่ 3 ประจาํเดือนมีนาคม 2559 เป็นจํานวนเงิน 33,500 บาท เมื่อบริษัทฯ ได้ดําเนินการส่งเอกสารการ
รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงาน (Progress Report) ประจําเดือน เอกสารการรายงานการ

ปรับปรุง/พัฒนาระบบ ตามขอบเขตการดําเนินงานปรับปรุงพัฒนาระบบ  ภายใน 68 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสญัญา 

งวดที่ 4 ประจาํเดือนเมษายน 2559 เป็นจํานวนเงิน 33,500 บาท เมื่อบริษัทฯ ได้ดําเนินการส่งเอกสารการ
รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงาน (Progress Report) ประจําเดือน เอกสารการรายงานการ

ปรับปรุง/พัฒนาระบบ ตามขอบเขตการดําเนินงานปรับปรุงพัฒนาระบบ  ภายใน 99 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสญัญา 

งวดที่ 5 ประจาํเดือนพฤษภาคม 2559 เป็นจํานวนเงิน 33,500 บาท เมื่อบริษัทฯ ได้ดําเนินการส่งเอกสาร
การรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงาน (Progress Report) ประจําเดือน เอกสารการรายงาน

การปรับปรุง/พัฒนาระบบ ตามขอบเขตการดําเนินงานปรับปรุงพัฒนาระบบ  ภายใน 129 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา 

งวดที่ 6 ประจาํเดือนมิถุนายน 2559 เป็นจํานวนเงิน 33,500 บาท เมื่อบริษัทฯ ได้ดําเนินการส่งเอกสารการ
รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงาน (Progress Report) ประจําเดือน เอกสารการรายงานการ



ปรับปรุง/พัฒนาระบบ ตามขอบเขตการดําเนินงานปรับปรุงพัฒนาระบบ  ภายใน 160 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา 

งวดที่ 7 ประจาํเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นจํานวนเงิน 33,500 บาท เมื่อบริษัทฯ ได้ดําเนินการส่งเอกสาร
การรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงาน (Progress Report) ประจําเดือน เอกสารการรายงาน

การปรับปรุง/พัฒนาระบบ ตามขอบเขตการดําเนินงานปรับปรุงพัฒนาระบบ  ภายใน 190 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา 

งวดที่ 8 ประจาํเดือนสิงหาคม 2559 เป็นจํานวนเงิน 33,500 บาท เมื่อบริษัทฯ ได้ดําเนินการส่งเอกสารการ
รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงาน (Progress Report) ประจําเดือน เอกสารการรายงานการ

ปรับปรุง/พัฒนาระบบ ตามขอบเขตการดําเนินงานปรับปรุงพัฒนาระบบ  ภายใน 221 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา 

งวดที่ 9 ประจาํเดือนกันยายน 2559 เป็นจํานวนเงิน 32,000 บาท เมื่อบริษัทฯ ได้ดําเนินการส่งเอกสารการ
รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงาน (Progress Report) ประจําเดือน เอกสารการรายงานการ
ปรับปรุง/พัฒนาระบบ ตามขอบเขตการดําเนินงานปรับปรุงพัฒนาระบบและไฟล์โปรแกรมระบบ
ทะเบียนและประมวลผล ในรูปแบบของข้อมูล CD-Rom หรือ DVD-Rom ที่บรรจุ โปรแกรม 

Source Code ของระบบทะเบียนและประมวลผลการศกึษา จํานวน 2 ชุด  ภายใน 270 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา 

 


