ข้อกำหนดขอบเขตงำน
(Terms of Reference: TOR)

โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรข้อมูลนักศึกษำบนอุปกรณ์พกพำ
(STOU Student Info Service Application: STOU-SISA)
1. ควำมเป็นมำของโครงกำร
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชมี ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ง านทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย กว่ า
“ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา” ไว้ใช้สนับสนุนการทางานของเจ้าหน้าที่และบริการ
ข้อมูลนักศึกษา ระบบดังกล่าวพัฒนาด้วยเทคโนโลยีของบริษัท Oracle โดยเปิดใช้บริการมาตั้งแต่ปี 2554
ครอบคลุ มการทางานด้านงานทะเบี ย นนั กศึกษาตั้งแต่การจัดการโครงสร้างหลั กสู ตร การจัดตารางสอบ
การรับสมัครนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน ทะเบียนประวัตินักศึกษา การจัดสอบ การประมวลผลสอบและ
ตั ด เกรด การจั ด ส่ ง เอกสารการสอนและวั ส ดุ ก ารศึ ก ษา การจั ด ฝึ ก อบรม/สั ม มนา การส าเร็ จ การศึ ก ษา
การออกเอกสารสาคัญทางการศึกษา และการบริการข้อมูลนักศึกษา
ระบบบริการข้อมูลนักศึกษาซึ่งอยู่ภายใต้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการนักศึกษาที่ใช้
ในปัจจุบันเป็นระบบที่ให้นักศึกษาใช้บริการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนนักศึกษาให้บริการผ่าน
เว็บไซต์ http://regis.stou.ac.th ยังทางานไม่ดีบนอุปกรณ์มือถือ (Smart Phone/Tablets) ทาให้นักศึกษาที่
ใช้อุป กรณ์พกพาเรี ย กดูข้ อ มูล สารสนเทศงานทะเบีย นฯ ไม่ส ะดวก ประกอบกับสถิ ติใ นปี 2560 พบว่า มี
นักศึกษาเข้ามาใช้งานระบบดังกล่าว 911,532 ครั้ง และยังพบว่ามีสัด ส่วนของจานวนนักศึกษาที่เรียกดูผ่าน
โทรศัพท์มือถือ (Android + iOS) 275,579 ครั้ง และพบว่าในปี 2559 มีนักศึกษาเรียกดูระบบบริการข้อมูล
ผ่านโทรศัพท์ มือถือ (Android + iOS) เพียง 153,919 ครั้ง ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2559 พบว่าในปี 2560 มีอัตรา
ก็เรี ย กดูผ่ านโทรศั พ ท์ มื อถื อเพิ่ ม ขึ้น ถึง ร้ อ ยละ 44.14 และคาดการณ์ว่ าต่ อ ไปอั ตราการเรี ยกดู ข้ อมู ล ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงบริการข้อมูลด้านงานทะเบียนนักศึกษาได้สะดวก จากที่ไหนและ
เวลาใดก็ได้ จึงเห็นควรที่จะพัฒนาบริการข้อมูลนักศึกษาผ่านอุปกรณ์พกพา (Smart Devices) โดยโครงการ
ดังกล่าวจะเป็นการยกระดับคุณภาพการบริการสารสนเทศงานทะเบียนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อขยายขีดความสามารถของระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษาให้รองรับ
อุปกรณ์พกพา
2.2 เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลทางด้านงานทะเบียนและงานบริการ
การศึกษาได้ด้วยตนเอง
2.3 เพื่อเพิ่มช่องทางในการลงทะเบียนเรียนผ่านอุปกรณ์พกพา
2.4 เพื่อเพิ่มช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารให้แก่นักศึกษา
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3. คุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็ น บุ คคลซึ่งอยู่ ร ะหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสั ญญากับหน่ว ยงานของรัฐ ไว้ชั่ว คราว
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้ นส่ ว น
ผู้จัดการ กรรมการผู้ จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโ ยช น์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ นข้ อ เสน อร าค าร าย อื่ น ที่ เ ข้ า ยื่ น ข้ อเส นอ ใ ห้ แ ก่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กาหนด
3.11 ผู้เสนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดี ยวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่
น้ อ ยกว่ า 1,000,000.00 บาท และเป็ น ผลงานที่ เ ป็ น คู่ สั ญ ญาโดยตรงกั บ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหาร ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ
ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขทีกาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้
เสนอราคาในนาม "กิจการรวมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสา
มารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้ แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้า
ประกวดราคาได้
(2) กรณีทีกิจ การร่ ว มค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลั กการนิติบุคคลแต่ละ
นิ ติบุ คคลที่เ ข้ าร่ ว มค้า ทุ ก รายจะต้ อ งมี คุ ณสมบัติ ค รบถ้ว นตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ ใ น
เอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการ ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า
เป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ หลักในการ
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เข้าเสนอราคากับ ทางราชการ และแสดงหลั กฐานดัง กล่ าวมาพร้ อ มการยื่ นข้ อ เสนอ
ประกวดราคาทางระบบ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กิ จ การร่ ว มค้ า นั้ น
สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่น
เสนอราคาได้
ทั้ ง นี้ "กิ จ การร่ ว มค้ า ที่ จ ดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลใหม่ " หมายความว่ า กิ จ การร่ ว มค้ า ที่
จดทะเบี ย นเป็ น นิ ติบุ คคลต่อหน่ ว ยงานของรัฐ ซึ่งมีห น้าที่รับจดทะเบีย น (กรมพัฒ นาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์)
3.12 ผู้ เ สนอราคา ต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( Electronic
Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง
3.13 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.14 ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี ธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
3.15 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการรโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับเอกสำรที่ต้องนำมำยื่นในวันยื่นเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
การยื่นเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ
4.1 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารตามระบุไว้ในข้อ 3 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
4.2 ผู้เสนอราคาต้องทาการเปรียบเทียบรายการที่เสนอทุกข้อกาหนด ตามตัวอย่างในตาราง
ที่ 1 โดยข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกข้อถือเป็นเกณฑ์ขั้นต่าสุดที่ผู้เสนอราคาจะต้อง
ปฏิบัติและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถือเป็นสาระสาคัญในการพิจารณา
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ
ลำดับ

ข้อกำหนดตำม TOR
(ให้คัดลอกข้อ/รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของระบบงาน
ตามที่กาหนดใน TOR)
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สิ่งที่บริษัทเสนอ
(ให้ระบุว่าทาได้ตาม
ข้อกาหนดหรือทาได้ดีกว่า
ข้อกาหนด)

หน้ำที่อ้ำงอิง
หน้าที่ 7 จาก 20

หมำยเหตุ
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5. ขอบเขตกำรดำเนินงำนของผู้รับจ้ำง
ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการออกแบบ พัฒนา Mobile Application และ Web Application อย่างน้อย ดังนี้
5.1 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ออกแบบ และพั ฒ นาระบบเพื่ อ ให้ ส ามารถน าข้ อ มู ล จาก “ระบบสารสนเทศ
งานทะเบี ย นและงานบริ ก ารการศึ ก ษา” ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด เตรี ย มไว้ ม าให้ บ ริ ก ารแก่ นั ก ศึ ก ษา
ผ่านอุปกรณ์พกพาได้
5.2 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ออกแบบ และพั ฒ นา Mobile Application ให้ ส ามารถแสดงข้ อ มู ล ด้ า น
งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาและงานบริ ก ารนัก ศึ ก ษาได้ อ ย่า งเหมาะสมและสามารถท างานได้อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพบนอุปกรณ์พกพาต่างๆ
5.3 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสาหรับการบริหารจัดการข้อมูลโดยมีสถาปัตยกรรมแบบ
Web Application ขั้นต่า HTML5 และใช้ภาษาใน ASP.NET การพัฒนา
5.4 พัฒ นา Mobile Application ในระบบ iOS ด้ว ยภาษา Objective-C และในระบบ Android ด้ว ย
ภาษา JAVA
5.5 ทดสอบและติดตัง้ ระบบ รวมทั้งการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5.6 จัดทาเอกสาร/รายงานตามงวดงานที่กาหนด
6. คุณลักษณะเฉพำะของระบบงำน
6.1 รายละเอียดทั่วไป
6.1.1 รายการทุกรายการที่เป็นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ต้องได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องจากเจ้าของลิขสิทธิ์และ
ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมใบรับรองลิขสิทธิ์ (License) ทั้งหมด เมื่อส่งมอบงานต้องมีหนังสือยืนยัน
จากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจาหน่ายว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้งาน
6.1.2 ราคาของระบบและแอพพลิเคชั่นที่เสนอจะรวมถึงการติดตั้งและเชื่อมโยงระบบและการปฏิบัติ
ให้ เ ป็ น ผล ( Implementation) ที่ ต้ อ งมี เ พื่ อ ให้ ร ะบบท างานได้ อ ย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากที่ปรากฏอยู่ในใบเสนอราคา
6.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการตามขอบเขตดังต่อไปนี้
การพัฒนาระบบบริการข้อมูลนักศึกษาบนอุปกรณ์พกพา ผู้รับจ้างต้องออกแบบ พัฒนาระบบให้
สามารถนาข้อมูลต่างๆ มาแสดงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.2.1 ดาเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการข้อมูลนักศึกษาบนอุปกรณ์
พกพา โดยการน าเอาข้ อ มู ล จาก “ระบบสารสนเทศงานทะเบี ย นและงานบริ ก ารการศึ ก ษา”
ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ มาให้บริการข้อมูลในระบบบริการข้อมูลนักศึกษาบนอุปกรณ์พกพาได้
อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
6.2.2 ดาเนินการสารวจกระบวนการให้บริการข้อมูลแก่นักศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และสารวจความ
ต้องการของระบบบริการข้อมูลนักศึกษาบนอุปกรณ์พกพาที่จะพัฒนาขึ้นใหม่ โดยต้องออกแบบและ
จัดทาแบบสถาปัตยกรรมของระบบขึ้นตามความต้องการของมหาวิทยาลัย
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6.2.3 ออกแบบระบบให้สอดคล้องกับความต้ องการตามข้อ 6.2.2 และจัดทา Mockup เพื่อยืนยัน
หน้าจอและ Flow การทางานของโปรแกรม และให้มีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
6.2.3.1 ออกแบบและจัดทาเอกสารข้อกาหนดการทางานและข้อมูล (Functional and Data
Specification) ของระบบ โดยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) รายละเอียดของระบบ (System Description)
2) ข้อกาหนดสาหรับผู้ใช้งานที่ทาในระดับผู้ใช้ (Use Case Specification) ประกอบด้ว ย
คาอธิบายอย่างสังเขป (Brief Description) แผนผังกรณีการใช้งาน (Use Case Diagram)
และ ตัวอย่างหน้าจอ (User Interface)
3) แผนผังแสดงโครงสร้างฐานข้อมูล (E-R Diagram)
4) รายละเอีย ดของข้อมูล ในฐานข้อมูล (Data Dictionary) ที่จะนาไปใช้ในระบบบริการ
ข้อมูลนักศึกษาผ่านอุปกรณ์พกพา
6.2.3.2 ออกแบบระบบ รวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูล ที่เกี่ยวข้องสาหรับนาไปแสดงผลใน
Mobile Application หรือจัดเก็บข้อมูลที่มีการบันทึกจากโปรแกรมต่างๆ ในระบบ
6.2.4 พัฒนาระบบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.2.4.1 ระบบบริการข้อมูลนักศึกษาซึ่งเป็น Mobile Application เพื่อให้นักศึกษาดาวน์โหลด
ไปใช้งาน โดยให้ระบบดังกล่าวนี้ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. บัญชีผู้ใช้งานสาหรับนักศึกษา (Student Accounts)
ผู้รับจ้างจะต้องพัฒนาและปรับปรุงระบบบัญชีผู้ใช้งานของระบบบริการข้อมูลนักศึกษาเดิม
(ที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ https://regis.stou.ac.th/ ปัจจุบันมีรายชื่ออยู่ในบัญชีจานวน 199,745
ราย) ให้สามารถทางานร่วมกับ Mobile Application ได้ และต้องให้บัญชีผู้ใช้งานสาหรับนักศึกษา
มีความสามารถอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1) รับสมัครผู้ใช้งานซึ่งเป็นนักศึกษาเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ผ่าน Mobile Application โดย
ขั้นตอนการสมัครต้องแสดงข้อความ เงื่อนไขในการสมัครและการใช้งานระบบ และ
ต้องตรวจสอบผู้ที่ประสงค์จะสมัครนั้นก่อนว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชหรือไม่ แล้วจึงจะรับผู้สมัครผู้มีคุณสมบัติเข้าสู่บัญชีผู้ใช้งาน
2) ตอบรับหรือปฏิเสธการสมัครทันทีที่การสมัครแล้วเสร็จ โดยการตอบรับหรือปฏิเสธ
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเมื่อระบบรับสมัคร
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีผู้ใช้ งานสามารถ Log in เข้าใช้ระบบทาง
เว็บไซต์ https://regis.stou.ac.th และ Mobile Application ได้ทันที
3) เก็บข้อมูลที่นักศึกษายอมรับเงื่อนไขในการสมัครและการใช้ระบบ
4) ให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ และ Email ผ่าน
Mobile Application ได้
5) ให้ ผู้ ใช้ งานสามารถกู้คืนรหั ส ผ่ าน ผ่ าน Mobile Application ได้ และวิธีการกู้คืน
รหัสผ่านให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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2. การ Log in เข้าใช้งานและการตรวจสอบสิทธิการใช้งาน
ผู้รับจ้างต้องพัฒนาให้นักศึกษาซึ่ง อยู่ในบัญชีผู้ใช้สามารถ Login เข้าสู่ระบบผ่าน Mobile
Application ได้ โดยระบบจะต้องตรวจสอบสถานะ ระดับการศึกษา สิทธิการใช้งานหรือการเข้าถึง
ข้ อ มู ล ของนั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง เมื่ อ ผู้ ใ ช้ ง าน Login ส าเร็ จ จะต้ อ งน าผู้ ใ ช้ ไ ปสู่ ส่ ว นต่ า งๆ ของ Mobile
Application ได้ตามที่มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราชกาหนด และให้คงสถานะการเข้าใช้ระบบไว้
จนกว่าผู้ใช้งานจะ Log out ออกจากระบบ
ผู้รับจ้างจะต้องพัฒนาให้มีเมนูหลัก เพื่อเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆ ของ Mobile Application
และหน้าเว็บเพจอื่นที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกาหนด ทั้งนี้ เมนูหลักจะต้องอยู่ในตาแหน่งที่
เหมาะสมและให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้สะดวก
3. ปฏิทินกิจกรรมสาหรับนักศึกษา
ผู้รับจ้างต้องพัฒนาระบบปฏิทินกิจกรรมซึ่งจะต้องแสดงข้อมูลของกิจกรรมต่างๆ ตาม
ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยให้ระบบปฏิทินกิจกรรมต้องมีความสามารถอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
1) นาข้อมูลกิจกรรมมาแสดงใน Mobile Application ในรูปแบบปฏิทิน
2) ให้ ผู้ ใ ช้ ส ามารถสลั บ มุ ม มองปฏิ ทิ น ได้ ร ะหว่ า งมุ ม มองเดื อ น ( Month View) กั บ
ตารางข้อมูลกิจกรรม (Agenda View) ได้เป็นอย่างน้อย
3) แสดงวันที่ที่มีกิจกรรมด้วยสัญลักษณ์หรือสี และเมื่อเลือกวันที่นั้นให้นาข้อมูลกิจกรรม
มาแสดง กรณีวัน ที่นั้นมีข้อมูล กิจกรรมหลายกิจกรรมให้ แสดงข้อมูลเรียงต่อกันไป
ตามลาดับ
4) แจ้งเตือนกิจกรรมที่ถูกกาหนดไว้ในปฏิทินได้ โดยให้แจ้งเตือนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30
นาทีก่อนเวลาที่มีกิจกรรม การแจ้งเตือนให้แจ้งผ่าน Push Notification
4. การบริการข้อมูลนักศึกษาเป็นรายบุคคล
ผู้รับจ้างจะต้องพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลนักศึกษาเป็นรายบุคคลโดยให้อ้างอิงข้อมูลจาก
ผู้ใช้งานที่ Log in และระบบต้องสามารถแสดงข้อมูลได้อย่างน้อยดังต่อไปนี้
1) ประวัติโดยทั่วไปของนักศึกษา เช่น ชื่อ ชื่อสกุล เลขประจาตัว รูปภาพของผู้ใช้งาน
ระดับ การศึกษา ชื่อหลั กสู ตร สาขาวิช า วิช าเอก ปีภ าคที่เข้าศึกษา ปีภ าคที่เรียน
ครบ 3 เท่า สถานภาพนักศึกษา ที่อยู่ และข้อมูลผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา เป็นต้น
2) ประวัติการเรียน โดยให้แสดงประวัติการเรียนแยกตามปีการศึกษาและภาคการศึกษา
3) ความก้าวหน้าของการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของผู้ใช้ โดยให้นาจานวนชุดวิชาที่
สอบผ่านแล้ว มาเทียบกับจานวนชุดวิชาที่จะต้องศึกษาทั้งหมดตามโครงสร้างหลักสูตร
ของผู้นั้น
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4) สถานะและรายละเอียดการจัดส่งเอกสารการสอน วัสดุการศึกษาและวัสดุอื่น ข้อมูล
การค้างส่งของเอกสารการสอน วัสดุการศึกษาและวัสดุอื่น และข้อมูลการตีคืน ของ
เอกสารการสอน วัสดุการศึกษาและวัสดุอื่น แยกตามภาคการศึกษา
5) สถานะการรับกิจกรรมประจาชุดวิชาจากนักศึกษาแยกตามภาคการศึกษา
6) ข้อมูลการย้ายสนามสอบแยกตามภาคการศึกษา
7) ข้อมูลและรายละเอียดของการจัดสอบ วัน คาบเวลาสอบและสนามสอบแยกตามภาค
การศึกษา
8) ข้อมูลและรายละเอียดของผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม สอนเสริม สัมมนาต่างๆ แยกตาม
ภาคการศึกษา และเมื่อมีข้อมูลการเข้ารับการอบรม สอนเสริม สัมมนาต่างๆ ปรากฏ
ขึ้นมาแล้ว ให้ผู้ใช้งานซึ่งเป็นนักศึกษาสามารถบันทึกตอบรับหรือยืนยันการเข้ารับการ
อบรม สอนเสริ ม สั ม มนาต่ า งๆได้ และให้ นั ก ศึ ก ษาซึ่ ง เป็ น ผู้ ใ ช้ ง านสามารถแก้ ไข
ปรับปรุงข้อมูลการติดต่อของตนเอง เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และ email เป็นต้น
ได้ ด้ ว ย ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ ไ ด้ เข้ า ใจถึ ง ขั้ นตอนและเงื่ อ นไขการเข้ า อบรม สอนเสริม
สั มมนาต่างๆ ผู้ รั บ จ้างจะต้องพัฒ นาให้ ระบบสามารถแสดงข้อความประกาศหรือ
เงื่อนไขต่างๆ ให้นักศึกษาทราบด้วย
กรณีทยี่ ังไม่มีข้อมูลในข้อ 4) – 8) ให้ระบบแสดงข้อความเพื่อสื่อสารให้ผู้ใช้งานเข้าใจ
5. การบริการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี
ผู้รับจ้างต้องพัฒนา Mobile Application ให้สามารถรับลงทะเบียนเรียนของผู้ใช้งาน
ที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีผ่านอุปกรณ์พกพาได้ และต้องพัฒนาให้ระบบมี
ความสามารถอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1) แสดงข้อความประกาศหรือเงื่อนไขในการลงทะเบียนเรียนให้ผู้ใช้งานทราบ
2) แสดงและบันทึกข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการรับลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ได้
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ ชื่อนักศึกษาและเลขประจาตัวนักศึกษาโดยอ้างอิงจากผู้ ใช้งาน
ภาคการศึกษาและปีการศึกษา ประเภทการลงทะเบียนเรียน รหัสและชื่อชุดวิช า
ราคาชุดวิชา ความต้องการวัสดุการศึกษา (ซื้อหรือไม่ซื้อ) จานวนชุดวิชาที่ลงทะเบียน
เรียน ค่าลงทะเบียนเรียน ช่องทางการลงทะเบียนเรียน เลขอ้างอิงการชาระเงิน
3) เลือกประเภทการลงทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกาหนดได้ โดยใน
แต่ละประเภทการลงทะเบียนเรียนอาจมีเงื่อนไขในการรับลงทะเบียนเรียนที่แตกต่าง
กัน
4) เลื อ กปี ก ารศึ ก ษาและภาคการศึ ก ษาที่ ต้ อ งการลงทะเบี ย นเรี ย นได้ โดยปี ภ าค
การศึกษาอาจกาหนดเป็นค่าเริ่มต้นเป็นปีภาคใดปีภาคหนึ่งได้
5) แสดงข้อมูลชุดวิชาที่เปิดให้ล งทะเบียนเรียนตามปีการศึกษาและภาคการศึ กษาที่
เลือกในข้อ 4) โดยข้อมูลชุดวิชาที่นามาแสดงจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ รหัส
ชุดวิชา ชื่อชุดวิชา ราคาค่าชุดวิชา วันและคาบเวลาสอบ
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6) ค้นหาชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนจากข้อมูลที่นาแสดงในข้อ 5) ได้
7) เลือกชุดวิชาที่แสดงในข้อ 5) หรือข้อ 6) เพื่อนามาคานวณค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
เรียนระดับปริญญาตรีได้ ซึ่งในการลงทะเบียนเรียนปกติสามารถลงทะเบียนได้ครั้งละ
ไม่เกิน 3 ชุดวิชา โดยผู้รับจ้างอาจนาแนวคิดการซื้อสินค้าออนไลน์มาประยุกต์กับการ
พั ฒ นาระบบรั บ ลงทะเบี ยนเรีย นนี้ก็ ไ ด้ ซึ่ ง ในการเลื อ กชุ ด วิช าเพื่ อ น ามาค านวณ
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนนี้ หากเลือกชุดวิชาไว้มากกว่า 1 ชุดวิชา ต้องพัฒนา
ให้ระบบตรวจสอบข้อมูลของแต่ละชุดวิชาที่ถูกเลือกว่ามีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน
หรือไม่ ถ้าตรงกันให้แสดงข้อความเตือ น และต้องอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือ
เปลี่ ย นแปลงชุดวิช าได้ จนกว่า ผู้ ใช้ จ ะยืน ยัน การลงทะเบี ยนเรียน เงื่อนไขในการ
คานวณค่าใช้จ่ายสาหรับการลงทะเบียนเรียนและลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา ผู้รับจ้างต้อง
พัฒนาให้ระบบตรวจสอบคาสั่งซื้อวัสดุการศึกษาจากผู้ใช้ กรณีที่ชุดวิชาเปิ ดใหม่หรือ
ชุดวิชาที่ปรับปรุงวัสดุการศึกษาจะต้องบังคับให้ซื้อวัสดุการศึกษา ซึ่งเมื่อตรวจสอบ
เรื่องวัสดุการศึกษาแล้วจะได้ราคาค่าชุดวิชาที่แท้จริง การคานวณค่าลงทะเบียนเรียน
ให้ น าค่ า บ ารุ ง การศึ ก ษาบวกกั บ ผลรวมทั้ ง หมดของราคาชุ ด วิ ช าที่ ผู้ ใ ช้ เ ลื อ กมา
ลงทะเบียนเรียน กรณีลงทะเบียนเพิ่มชุดไม่ต้องรวมค่าบารุงการศึกษา
8) แสดงผลสรุปการเลือกชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนพร้อมค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
เพื่อเป็นการยืนยันกับผู้ใช้ก่อนนาไปสู่ขั้นตอนการชาระเงิน
9) ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้ 2 วิธี โดยให้ผู้ใช้เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งระหว่างการชาระ
เงิ น ผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต ซึ่ ง จะต้ อ งพั ฒ นาระบบให้ เ ชื่ อ มโยงกั บ ระบบช าระเงิ น ของ
ธนาคาร และอี ก วิ ธี ห นึ่ ง คื อ การช าระเงิ น ด้ ว ยวิ ธี ก ารอื่ น เช่ น การใช้ ร หั ส แท่ ง
(Barcode) เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ น าไปช าระเงิ น ตามระยะเวลาที่ ก าหนด ณ จุ ด บริ ก ารที่ มี
ข้อตกลงหรื อมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโ ขทัยธรรมาธิราช ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ ใช้
ระบบเลือกวิธีชาระเงินด้วยวิธีการอื่น ผู้รับจ้างจะต้องพัฒนาวิธีการที่จะให้นักศึกษา
ที่เป็นผู้ใช้งานสามารถยืนยันการช าระเงินได้ หรือหาวิธีการอื่นที่จะทาให้ผู้ว่าจ้ าง
ทราบว่านักศึกษาชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
10) ส่ง email แจ้งผลสรุปการลงทะเบียนเรียนผ่าน Mobile Application ให้ผู้ใช้ทราบ
6. การบริการลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้รับจ้างต้องพัฒนา Mobile Application ให้สามารถรับลงทะเบียนเรียนของผู้ใช้งานที่
เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผ่านอุปกรณ์พกพาได้ และต้องพัฒนาให้ระบบมี
ความสามารถอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1) แสดงข้อความประกาศหรือเงื่อนไขในการลงทะเบียนเรียนให้ผู้ใช้งานทราบ
2) แสดงและบันทึกข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการรับลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษาได้
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ ชื่อนักศึกษาและเลขประจาตัวนักศึกษาโดยอ้างอิงจากผู้ ใช้งาน
ภาคการศึกษาและปีการศึกษา ประเภทการลงทะเบียนเรียน รหัสและชื่อชุดวิช า
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หัวข้อวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ราคาชุดวิชา ความต้องการวัสดุการศึกษา (ซื้อหรือไม่
ซื้อ) จานวนชุดที่ลงทะเบียนเรียน ค่าลงทะเบียนเรียน ช่องทางการลงทะเบียนเรียน
เลขอ้างอิงการชาระเงิน
3) เลือกประเภทการลงทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกาหนดได้ โดยใน
แต่ละประเภทการลงทะเบียนเรียนอาจมีเงื่อนไขในการรับลงทะเบียนเรียนที่แตกต่าง
กัน
4) เลื อ กปี ก ารศึ ก ษาและภาคการศึ ก ษาที่ ต้ อ งการลงทะเบี ย นเรี ย นได้ โดยปี ภ าค
การศึกษาอาจกาหนดเป็นค่าเริ่มต้นเป็นปีภาคใดปีภาคหนึ่งได้
5) แสดงข้อมูลชุดวิชาที่เปิดให้ล งทะเบียนเรียนตามปีการศึกษาและภาคการศึ กษาที่
เลือกในข้อ 4) โดยข้อมูลชุดวิชาที่นามาแสดงจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ รหัส
ชุดวิชา ชื่อชุดวิชา ราคาค่าชุดวิชา วันและคาบเวลาสอบ
6) ค้นหาชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนจากข้อมูลที่นาแสดงในข้อ 5) ได้
7) เลือกชุดวิชาที่แสดงในข้อ 5) หรือข้อ 6) เพื่อนามาคานวณค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
เรียนระดับบัณฑิตศึกษาได้ ซึ่งในการลงทะเบียนเรียนสามารถลงทะเบียนได้ ไม่เกิน
ครั้งละ 5 ชุดวิชา ในการเลือกชุดวิชาเพื่อนามาคานวณค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
เรียนนี้ หากผู้ใช้งานเลือกชุดวิชาที่ประสงค์จะลงทะเบียนไว้มากกว่า 1 ชุดวิชา ต้องไม่
รับลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่มีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน และอนุญาตให้ผู้ใช้งาน
เปลี่ยนชุดวิชาโดยลบชุดวิชาที่มีวันและคาบสอบที่ซ้าออกไปและเพิ่มชุดวิชาใหม่เข้า
มา และให้ระบบคานวณค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนโดยนาค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
มาค านวณ ราคาค่ า ชุ ด วิ ช าได้ ม าจากการซื้ อ /ไม่ ซื้ อ วั ส ดุ ต ามที่ นั ก ศึ ก ษาระบุ
ค่าธรรมเนียมที่มาจากการเลือกรายการว่าผู้ใช้จะชาระรายการใดบ้าง เมื่อได้ผลรวม
จากการคานวณแล้ว และให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขยอดเงินรวมก่อนการชาระเงินได้
8) แสดงผลสรุปการเลือกชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนพร้อมค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
เพื่อเป็นการยืนยันกับผู้ใช้ก่อนนาไปสู่ขั้นตอนการชาระเงิน
9) ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้ 2 วิธี โดยให้ผู้ใช้เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งระหว่างการชาระ
เงิ น ผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต ซึ่ ง จะต้ อ งพั ฒ นาระบบให้ เ ชื่ อ มโยงกั บ ระบบช าระเงิ น ของ
ธนาคาร และอีกวิธีคือการชาระเงินด้วยวิธีการอื่น เช่น การใช้รหัสแท่ง (Barcode)
เพื่อให้ผู้ใช้นาไปชาระเงินตามระยะเวลาที่กาหนด ณ จุดบริการที่มีข้อตกลงหรือมี
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ใช้ระบบเลือกวิธีชาระ
เงิ น ด้ ว ยวิ ธี ก ารอื่ น ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งพั ฒ นาวิ ธี ก ารที่ จ ะให้ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ป็ น ผู้ ใ ช้ ง าน
สามารถยืนยันการชาระเงินได้ หรือหาวิธีการอื่นที่จะทาให้ผู้ว่าจ้างทราบว่านักศึกษา
ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
10) ส่ง email แจ้งผลสรุปการลงทะเบียนเรียนผ่าน Mobile Application ให้ผู้ใช้ทราบ
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7. การบริการข้อมูลสนามสอบ
ผู้รับจ้างต้องพัฒนา Mobile Application ให้แสดงแผนทีท่ ี่ระบุตาแหน่งทีต่ ั้งทาง
ภูมิศาสตร์สนามสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ และให้สามารถบริการข้อมูลได้อย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
1) เลือกดูข้อมูลสนามสอบที่อยู่ในแต่ละภาคและจังหวัดของประเทศไทยจากแผนที่
ดังกล่าวได้
2) แสดงรายชื่อสนามสอบที่อยู่ใกล้เคียงกับตาแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ในรัศมีอย่างน้อย
50 กิโลเมตรผ่านแผนที่ดังกล่าวได้
8. การบริการข่าวสารและการแจ้งเตือน (Push Notification)
ผู้รับจ้างต้องพัฒนาให้ Mobile Application รับข้อมูลข่าวสารและรองรับการแจ้งเตือน
(Push Notification) และต้องมีความสามารถอย่างน้อยดังนี้
1) แจ้ งเตือนทัน ทีที่ มี การส่ ง ข้ อ มูล ข่าวสารเข้ ามาในระบบ Mobile Application ถึง
ผู้ใช้งาน
2) สามารถเปิดอ่านข้อมูล ข่าวสารหรือการแจ้งเตือนได้ โดยในเนื้อหาข้อมูล ข่าวสาร
จะต้องสามารถแสดงข้อมูล ที่เป็นทั้งข้อความ รูปภาพและ link เชื่อมโยงข้อมูล ได้
และต้องแสดงวันเวลาที่ส่งข้อมูลข่าวสารนั้นด้วย
3) แสดงหัวข้อหรือชื่อเรื่องของข้อมูล ข่าวสารตามลาดับ และกรณีที่มีการกาหนดให้
ข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นข้อมูลสาคัญ จะต้องแขวนหัวข้อหรือชื่อเรื่องนั้น (pined) ไว้
ด้านบนสุด
4) แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเรื่องที่ยังไม่ได้เปิดอ่านกับเรื่องที่เปิดอ่านแล้ว
6.2.4.2 ระบบบริหารข้อมูลซึ่งเป็น Web Application สาหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการจัดการ
ข้อมูลประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
1. บัญชีผู้ใช้สาหรับผู้บริหารระบบและเจ้าหน้าที่ (Staff Accounts)
ผู้รับจ้างต้องพัฒนาระบบให้ผู้บริหารระบบสามารถเพิ่มชื่อ เจ้าหน้าที่เข้าสู่บัญชีผู้ใช้สาหรับ
ผู้บริหารระบบและเจ้าหน้าที่ผ่าน Web Application ได้โดยวิธีการเพิ่มชื่อจะต้องให้ระบบตรวจสอบ
ข้อมูลของเจ้าหน้าที่จากระบบ Active Directory ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อยืนยัน
ตัวตนของเจ้าหน้าที่ก่อนการเพิ่มชื่อเข้าสู่ระบบ และให้มีความสามารถอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1) ป้องกันและแจ้งเตือนไม่ให้รับสมัครชื่อผู้ใช้งานซ้าในระบบ
2) ให้ ผู้ บ ริ ห ารระบบสามารถกาหนดสิทธิ์และจัดการสิ ทธิ์การใช้โ ปรแกรมต่างๆ ของ
ผู้ใช้งานได้ โดยสิทธิ์การใช้งาน สามารถแยกได้หลายระดับ
3) ให้ ผู้ บ ริ ห ารระบบสามารถแก้ ไ ขหรื อ เปลี่ ยนแปลงข้ อ มู ล ผู้ ใ ช้ ง านทั้ ง นั ก ศึ ก ษาและ
เจ้าหน้าที่ผ่าน Web Application ได้
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4) ค้นหาข้อมูล ผู้ใช้งานผ่าน Web Application โดยเจ้าหน้าที่ซึ่ง เป็นผู้ใช้งานสามารถ
ค้ น หาผู้ ใ ช้ ร ายอื่ น ตามเงื่ อ นไขต่ อ ไปนี้ คื อ เลขประจ าตั ว นั ก ศึ ก ษา เลขประจ าตั ว
ประชาชน หรือ email ได้เป็นอย่างน้อย
5) ส่งออกข้อมูลนั กศึกษาที่อยู่ในบัญชีผู้ใช้งานบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นไฟล์ในรูปแบบ
Microsoft Excel เวอร์ชัน 2013 หรือสูงกว่า
2. การ Log in เข้าใช้งานและการตรวจสอบสิทธิการใช้งาน
ผู้รับจ้างจะต้องพัฒนาระบบให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระบบสามารถ Log in ผ่าน Web
Application โดยการ Log in ให้ ต รวจสอบและยื น ยั น ตั ว ตน User ผู้ ใ ช้ ง านจากระบบ Active
Directory ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเมื่อ Log in สาเร็จให้ระบบตรวจสอบสถานะ
และสิทธิ์ของผู้ใช้ก่อนนาสมาชิกผู้นั้นเข้าสู่หน้าจอโปรแกรมตามสิทธิ์ที่กาหนด
3. การบริหารจัดการข้อมูลในระบบบริการข้อมูลนักศึกษาผ่านอุปกรณ์พกพา
ผู้รับจ้างต้องพัฒนาระบบให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในระบบได้อย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
3.1 ต้องให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สามารถจัดการข้อมูลปฏิทินกิจกรรม ได้ดังนี้
3.1.1 เพิ่ม แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ค้นหาข้อมูลกิจกรรมต่างๆ และเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของกิจกรรมได้
3.1.2 จัดหมวดหมู่กิจกรรม แยกระดับการศึกษาและภาคการศึกษาของแต่ละกิจกรรมได้
3.1.3 สร้างและแก้ไขกิจกรรมเป็นช่วงวันที่ได้
3.1.4 แสดงมุมมองของปฏิทินได้หลากหลายรูปแบบ โดยต้องแสดงได้ทั้งแบบ มุมมองวัน
(Day View) มุมมองสัปดาห์ (Week View) มุมมองเดือน (Month View) และตารางข้อมูล
กิจกรรม (Agenda View) เป็นอย่างน้อย
3.1.5 แสดงข้อมูลวันที่ที่มีกิจกรรมด้วยสัญลักษณ์หรือสี และนาข้อมูลกิจกรรมมาแสดง
เมื่อเลือกวันที่นั้น กรณีวันที่นั้นมีข้อมูลกิจกรรมหลายกิจกรรมให้แสดงข้อมูลเรียงต่อกันไป
ตามลาดับ
3.1.6 จัดทาข้อมูลกิจกรรมตามข้อ 3.1.2 ให้สามารถสั่งพิมพ์ออกมาเป็นรายงานได้
3.2 ต้องให้ ผู้ ใช้ที่มีสิ ทธิ์ ส ามารถบริห ารข้อ มูล การฝึ ก อบรม สอนเสริม และสั มมนาต่า งๆ
กาหนดข้อมูลที่จาเป็น เรียกดูข้อมูลและส่งออกข้อมูลการตอบรับหรือยืนยันการเข้าอบรม
สอนเสริม สัมมนาต่างๆ ในแต่ละภาคการศึกษาได้ รวมทั้งสามารถส่งออกข้อมูลการติดต่อที่
เป็นปัจจุบันจากระบบได้ด้วย และต้องจัดทาระบบให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ใช้งานสามารถจัดการ
ข้อความประกาศหรือเงื่อนไขในการเข้ารับการอบรม สอนเสริม และสัมมนาต่างๆ ให้ผู้ใช้งาน
ซึ่งเป็นนักศึกษาได้รับทราบ ทั้งนี้ การส่งออกข้อมูล (Export) ต่างๆ ให้ส่งออกเป็นรูปแบบ
ไฟล์ Microsoft Excel อย่างน้อยเวอร์ชัน 2013
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3.3 ต้องให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สามารถจัดการข้อมูลสนามสอบและพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสนามสอบ
โดยการเพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนแปลงสถานะข้อมูล สนามสอบและพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสนาม
สอบของมหาวิทยาลั ย สุ โ ขทัยธรรมาธิราชในแต่ล ะภาคการศึกษาได้ ทั้งนี้ ควรออกแบบ
โปรแกรมจัดการข้อมูลที่เอื้อต่อการสั่งพิมพ์ข้อมูลออกมาทางเครื่องพิมพ์ (Printer) เพื่อใช้งาน
หรือใช้ตรวจทาน
3.4 ต้ อ งให้ ผู้ ใ ช้ ที่ มี สิ ท ธิ์ ส ามารถจั ด การข้ อ มู ล ลงทะเบี ย นเรี ย น โดยการน าข้ อ มู ล การ
ลงทะเบี ย นเรี ย นที่นั ก ศึ กษาท ารายการผ่ า น Mobile Application และมีข้อมูล ช าระเงิ น
เรี ย บร้ อยแล้ ว เท่านั้ น ออกมาเพื่อนาเข้าสู่ ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริ ก าร
การศึกษาได้ ส่วนข้อมูลที่ยังไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้แยกไว้ต่างหาก เพื่อให้
เจ้าหน้าที่นาข้อมูลดังกล่าวออกมาไว้ใช้เร่งรัด ติดตามการชาระเงินต่อไป
ทั้ ง นี้ ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งจั ด ท าโปรแกรมบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ลงทะเบี ย นเรี ย นให้ มี
ความสามารถในการค้นหาข้อมูลนักศึ กษาที่ลงทะเบียนเรียนผ่าน Mobile Application โดย
แยกระดับการศึกษาหรือปี ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนได้ และโปรแกรมบริหารจัดการ
ข้อมูลนี้จะต้องสามารถส่งออกข้อมูลการลงทะเบียนเรียน (Export) เป็นไฟล์รูปแบบ Text
File หรือ Microsoft Excel ที่มีการทารายการลงทะเบียนในแต่ละวันได้ด้วย
ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งจั ด ท าระบบให้ ผู้ ใ ช้ง านซึ่ งเป็ นเจ้า หน้ า ที่ ส ามารถจั ด การข้ อ ความ
ประกาศหรื อเงื่อนไขในการลงทะเบียนเรี ยนให้ ผู้ ใช้ ได้รับ ทราบ และให้ ผู้ ใช้งานสามารถ
กาหนดปีการศึกษาและภาคการศึกษาเป็นค่าเริ่มต้นในระบบบริการลงทะเบียนเรียนระดับ
ปริญญาตรีด้วย
3.5 ต้องให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สามารถบริหารและจัดการข้อมูลข่าวสาร เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้งานผ่าน
ฟังก์ชัน Push Notification ของ Smart Phone หรือ Tablet ซึ่งปัจจุบันนนี้ในบัญ ชี ผู้ ใ ช้
สาหรับนักศึกษามีผู้ที่สมัครใช้งานแล้วเป็นจานวน 199,745 ราย ดังนั้น ผู้รับจ้างจะต้องค้นหา
วิธีการและพัฒ นาการส่งข้อมูล ให้เหมาะสมและหลากหลายเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่
นักศึกษาเหล่านั้นได้รับทราบ และต้องพัฒนาระบบให้มีความสามารถอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ด้วย
3.5.1 จัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารได้ และผู้บริหารระบบต้องสามารถเพิ่มหรือแก้ไข
หมวดหมู่ได้
3.5.2 แสดงหัวข้อหรือชื่อเรื่องของข้อมูลข่าวสารตามลาดับในหน้าเว็บเพจ และกรณีที่มี
การกาหนดให้ ข้อมูล ข่าวสารนั้นเป็นข้อมูล ส าคัญ จะต้องแขวนหั ว ข้อหรือชื่อเรื่องนั้น
(pined) ไว้ด้านบนสุดได้
3.5.3 สามารถแยกหัวข้อหรือชื่อเรื่องตามหมวดหมู่ได้
3.5.4 สามารถแยกข้อมูลข่าวสารตามระดับการศึกษาได้
3.5.5 ค้นหาข้อมูลข่าวสารที่จัดส่งไปแล้วได้ และสามารถกาหนดเงื่อนไขในการค้นหาได้
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ หัวข้อข่าว หมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสาร เลขประจาตัวนักศึกษา ชื่อผู้
ส่งข้อมูลข่าวสาร
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3.5.6 เปิดอ่านรายละเอียดเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารนั้นๆ ได้ โดยในเนื้อหาข้อมูลข่าวสาร
จะต้องสามารถแสดงข้อมูลที่เป็นข้อความหรือรูปภาพได้และต้องแสดงวันเวลาที่สร้าง
ข้อมูลข่าวสารนั้นได้
3.5.7 ส่งข้อมูลข่าวสารเป็นข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษในข้อความเดียวกันได้
3.5.8 ส่งข้อมูลข่าวสารได้หลากหลายรูปแบบอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ส่งข้อมูลข่าวสารที่มี
ข้อความเดียวกันถึงนักศึกษาทุกๆ คนที่เป็น ผู้ใช้งานระบบได้ ในคราวเดียวกัน ส่งข้อมูล
ข่าวสารที่แตกต่างกันถึงนักศึกษาทุกคนที่เป็น ผู้ใช้งานระบบได้ในคราวเดียวกัน ส่งข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ผู้ที่อยู่ในบัญชีผู้ใช้งานเป็นการเฉพาะราย หรือส่งให้ผู้ที่อยู่ในบัญชีผู้ใช้ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายได้ โดยการส่งข้อมูลข่าวสารต้องสามารถเลือกส่งข้อมูลข่าวสารได้ทุกระดับ
การศึกษาหรือแยกระดับการศึกษาก็ได้
3.5.9 คัดกรองข้อมูล จากบัญชีผู้ ใช้งานที่เป็นนักศึกษาซึ่งจะใช้เป็นกลุ่ มเป้าหมายเพื่อ
นาไปใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารได้ โดยต้องจัดทาระบบให้สามารถคัดกรองข้อมูลจากบัญชึ
ผู้ใช้ที่เป็นนักศึกษาตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือใช้เงื่อนไขรวมกันได้อย่า งน้ อย
ดังต่อไปนี้ จังหวัด ระดับการศึกษา สถานภาพนักศึกษา นักศึกษาโครงการ ปีและภาคที่
สมั ค ร สาขาวิ ช า วิ ช าเอก ชุ ด วิ ช าที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นแยกตามปี ก ารศึ ก ษาและภาค
การศึกษา
3.5.10 คัดกรองข้อมูล จากบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นนักศึกษาที่ผ่านการทากิจกรรมในระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา เช่น การประมวลผลการลงทะเบียน
เรียน การประมวลผลจัดส่งวัสดุการศึกษา การประมวลผลการจัดสอบ เป็นต้น
3.5.11 นาข้อมูลที่ได้จากการคัดกรองในข้อ 3.5.9 - 3.5.10 มาแจ้งผลข่าวสารให้ผู้ใช้งาน
ที่อยู่ในบัญชีผู้ใช้งานได้รับทราบ
6.2.4.3 ผู้ รั บ จ้ างต้องพัฒ นา Mobile Application ให้ ส ามารถรองรับการทางานบนคอมพิว เตอร์
พกพา (Tablets) และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phones) ซึ่งสามารถทางานบนระบบปฏิบัติการ
ได้ไม่น้อยกว่า 2 ระบบปฏิบัติการ ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android โดย
จะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
- อุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ต้องสามารถรองรับระบบปฏิบัติการ iOS 7.0 หรือสูงกว่า
และรองรับการประมวลผลได้ดใี นระบบ 64bit
- อุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ต้องสามารถรองรับระบบปฏิบัติการ Android 5.0
หรือสูงกว่า และรองรับการประมวลผลได้ดีในระบบ 64bit
6.2.4.4 ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งออกแบบ Logo, App Icon, Splash Screen และภาพกราฟิ ก อื่ น ที่ ใ ช้ ใ น
Mobile Application และใน Apple App Store และ Google Play Store โดยความเห็นชอบของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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6.2.4.5 ผู้ รั บ จ้ างต้องพัฒ นา Mobile Application ให้ ส ามารถแจ้งเตือ นผู้ ใช้ งาน เมื่อไม่ ส ามารถ
เชื่อมต่อกับ อิน เตอร์ เน็ ตหรื อ เครื่ องคอมพิว เตอร์แม่ข่ายที่ให้ บริการข้อมูล ของหาวิทยาลั ยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
6.2.4.6 ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งพั ฒ นา Mobile Application ให้ ส ามารถแสดงผลได้ ดี ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
6.2.4.7 ผู้รับจ้างต้องพัฒนา Mobile Application ให้สามารถแสดงผลได้ดีในทุกขนาดหน้าจอ โดย
การพัฒนา Mobile Application ให้คานึงถึงความสวยงามและเป็นมิตรกับผู้ใช้งานเป็นสาคัญ
6.2.4.8 ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งพั ฒ นา Web Application ให้ ส ามารถแสดงผลได้ ดี ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยการพัฒนาต้องคานึงถึงความสวยงามและเป็นมิตรกับผู้ใช้ และรองรับการทางานบน
Web Browser ได้อย่างน้อยดังต่อไปนี้ Microsoft Edge เวอร์ชัน 40 หรือสูงกว่า Mozilla Firefox
เวอร์ชัน 55 หรือสูงกว่า และ Google Chrome เวอร์ชัน 60 หรือสูงกว่า
6.2.4.9 ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งจั ด หาใบรั บ รองความปลอดภัย เว็บ ไซต์ (SSL Certificate) กรณี ที่ มี ก าร
เชื่อมโยงข้อมูลที่จะต้องเรียกผ่านโปรโตคอล HTTPS โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาใบรับรองดังกล่าวในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6.2.5 ทาการทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
6.2.5.1 ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งน าเสนอแผนงาน และน าเสนอวิ ธี ก ารทดสอบระบบที่ พั ฒ นาขึ้ น มาต่ อ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยระดับของการทดสอบ จะต้อง
ครอบคลุมทั้งการทดสอบเฉพาะหน่วย (Unit Testing) การทดสอบเต็มระบบ (System Testing)
และการทดสอบการยอมรั บของผู้ใช้งาน (Acceptance Testing) โดยแสดงการทดสอบรายกรณี
(Test Case) เป็นอย่างน้อย
6.2.5.2 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์พกพาซึ่งเป็นเครื่องโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) และ iPad
ที่ใช้งานกับระบบปฏิบั ติการ iOS อย่างละ 1 เครื่อง และโทรศัพท์เคลื่ อนที่ (Smart Phone) และ
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สาหรับใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Android อย่างละ 1 เครื่อง พร้อม
ติดตั้ง Mobile Application เพื่อใช้ทดสอบการใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นมา ทั้งนี้ให้นาเสนอรายการ
อุปกรณ์ดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดาเนินการทดสอบ
หมายเหตุ อุปกรณ์พกพาที่ผู้รับจ้างจัดเตรียมสาหรับการทดสอบดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของผู้รับจ้างไม่
ต้องส่งมอบให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อเสร็จงาน
6.2.6 ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการแทนในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อประสานงานกับผู้ ให้
บริ ก ารดาวน์ โ หลด Mobile Application อย่ า งเป็ น ทางการส าหรั บ ทั้ ง 2 ระบบปฏิ บั ติ ก าร ได้ แ ก่
ระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android เพื่อวาง Mobile Application ให้ผู้ใช้บริการทั่วไป
สามารถดาวน์โหลด Mobile Application ได้จากผู้ ให้ บริการดาวน์โหลดเหล่านั้น โดยผู้ รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนินการทั้งหมด
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7. กำรจัดทำรำยงำน/เอกสำรคู่มือ/เอกสำรเผยแพร่
7.1 จัดทาเอกสารการออกแบบ ตามข้อ 6.2.3 และส่งมอบให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทั้งที่เป็น
เอกสารสิ่งพิมพ์ (Hard Copy) จานวน 6 ชุด และในรูปแบบ Digital File (Soft Copy) ที่สามารถแก้ไข
ปรั บ ปรุ ง ได้ เช่ น Microsoft Word หรื อ Microsoft Excel หรื อ Microsoft Visio เป็ น ต้ น โดยท าการ
บันทึกลงสื่อบันทึกข้อมูล (flash drive) จานวนอย่างน้อย 3 ชุด
7.2 จัดทาเอกสารการทดสอบ ตามข้อ 6.2.5 และส่งมอบให้ มหาวิทยาลัยสุโ ขทัยธรรมาธิราชทั้ง ที่เ ป็น
เอกสารสิ่งพิมพ์ (Hard Copy) จานวน 6 ชุด และในรูปแบบ Digital File (Soft Copy) ที่สามารถแก้ไข
ปรั บ ปรุ ง ได้ เช่ น Microsoft Word หรื อ Microsoft Excel หรื อ Microsoft Visio เป็ น ต้ น โดยท าการ
บันทึกลงสื่อบันทึกข้อมูล (flash drive) จานวนอย่างน้อย 3 ชุด
7.3 จั ด ท าเอกสารคู่ มื อ การใช้ ง านของระบบตามข้ อ 6.2.4.1 และ 6.2.4.2 และส่ ง มอบให้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทั้งที่เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ (Hard Copy) จานวน 9 ชุด และ ในรูปแบบ
Digital File (Soft Copy) ที่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ เช่น Microsoft Word หรือ Microsoft Excel หรือ
Microsoft Visio เป็นต้น โดยทาการบันทึกลงสื่อบันทึกข้อมูล (flash drive) จานวน 3 ชุด
หมายเหตุ ทั้งนี้เอกสารที่ส่งมอบ ตามข้อ 7.1–7.3 ต้องเป็นรุ่นปัจจุบันที่สอดคล้องกับซอฟต์แวร์ที่พัฒนา
8. กำรให้บริกำรสนับสนุน และกำรฝึกอบรม
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการให้บริการสนับสนุน และการฝึกอบรม ดังนี้
8.1 การให้บริการสนับสนุน ผู้รับจ้างต้องบริการสนับสนุนทั้งก่อนการติดตั้งระบบและหลังการติดตั้งระบบ
โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงาน รับแจ้งและแก้ไขปัญหาตลอดระยะเวลาประกันตามสัญญา
8.2 การฝึกอบรม ผู้รับจ้างต้องจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเกี่ยวกับ
การใช้งาน การแก้ปัญหาเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นกับระบบทั้งหมดที่ติดตั้งได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดย
จานวนชั่วโมงฝึกอบรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาของหลักสูตร
9. ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
9.1 การลงทะเบี ย นการพั ฒ นา Mobile และ Web Application การลงทะเบี ย นการใช้ ง าน
Mobile และ Web Application การลงทะเบี ย นต่ อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารดาวน์ โ หลด Mobile Application
ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและจะต้องแสดงนามผู้พัฒนาภายใต้ชื่อ
“มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” หรือ “Sukhothai Thammathirat Open University” เท่านั้น
9.2 ซอสโค้ด (Source code) รายงาน ตลอดจนเอกสารคู่มือต่างๆ ทั้งหมดที่ใช้ในโครงการนี้ถือว่าเป็น
กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9.3 ผู้รับจ้างต้องส่ งมอบซอสโค้ด (Source code) ทั้งหมดที่พัฒ นาขึ้นในงานจ้างครั้งนี้พร้อมลิ ขสิ ทธิ์ ที่
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยทาการบันทึกลงสื่อบันทึกข้อมูล (flash drive) จานวน 3 ชุด
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10. กำรรักษำควำมลับข้อมูลและรำยละเอียดต่ำงๆ
ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งเก็ บ รั ก ษาความลั บ ข้ อ มู ล และรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการท างาน กั บ
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชรวมทั้ ง ข้ อ มู ล ทรั พ ย์ สิ นระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ยสุ โ ขทัย
ธรรมาธิร าชตามสั ญญานี้ ผู้ รั บ จ้ างจะต้องถือ เป็น ความลั บ ของมหาวิทยาลั ยสุ โ ขทัยธรรมาธิราชทั้ ง ใน
ระหว่างระยะเวลาในสัญญาจ้างและหลังสิ้นสุดสัญญา โดยจะต้องไม่มอบหรือเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้อื่นโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และหากมีการนาไปใช้หรือเปิดเผย หรือเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อ
การกระทาดังกล่าวและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีสิทธิ์ดาเนินคดีตามกฎหมายกับผู้รับจ้าง
11. เงื่อนไขกำรดำเนินงำนของผู้รับจ้ำง
ผู้รับจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
11.1 ผู้รับจ้างต้องเข้ามาประสานเพื่อสารวจความต้องการและจัดทารายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากร
ที่ป ฏิบั ติงาน วิธีการบริ ห ารโครงการ แผนการปฏิบัติงาน และกาหนดช่ว งเวลาที่จะส่งงาน/รายงาน
ความก้าวหน้า ในแต่ละขั้นตอนร่วมกับผู้ใช้ระบบงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใน 15 วัน (ทาการ) นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา
11.2 ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานผลการดาเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
ได้พิจารณาตรวจสอบ ตามแผนปฏิบัติงานที่ผู้รับจ้างได้เสนอไว้ ก่อนการส่งมอบงานให้คณะกรรมการ
ตรวจรับดาเนินการตรวจรับในแต่ละขั้นตอนต่อไป ในกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการตรวจรับ
เป็นผู้ชี้ขาด และมีการจัดทาเป็นเอกสารประกอบไว้ด้วย
11.3 ผู้รับจ้างจะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเอกสาร/งาน หารือ ชี้แจง ทาความเข้าใจประเด็นต่างๆ
และจัดทารายงานความก้าวหน้าของโครงการ/งาน (Progress report) เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับ
งานทุกเดือน
11.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาเอกสารเพื่อส่งมอบต่อคณะกรรมการตรวจรับในแต่ละงวด โดยต้องจัดทา
ฉบั บ ร่ า ง (Draft Report) ให้ ค ณะกรรมการตรวจรั บ พิ จ ารณารู ป แบบ และหั ว ข้ อ ของเอกสารก่ อ น
ดาเนินการจัดทาฉบับจริง
11.5 การออกแบบระบบงานให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก วิ ช าการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ ค อมพิ ว เตอร์ วิ ศ วกรรม
ซอฟต์แวร์และให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลทั่วไป เพื่อให้ระบบงานสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.6 ในกรณีที่ต้องตีความตามข้อกาหนดและขอบเขตของงานให้ผู้รับจ้ างและคณะกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายพิ จ ารณาร่ ว มกั น ด้ ว ยเหตุ แ ละผลความถู ก ต้ อ งและเป็ น ธรรมและเมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาให้ สภา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้ชี้ขาด
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12. กำรบริหำรงำน/โครงกำร
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชประสงค์ ใ ห้ โ ครงการนี้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา ที่ ก าหนด
ตามรายละเอียด และมีคุณภาพของงานที่ดี ดังนั้น ผู้รับจ้างต้องดาเนินงานบริหารโครงการ ตามข้อกาหนด ดังนี้
12.1 ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งน าเสนองานในแต่ ล ะงวดต่ อ คณะกรรมการตรวจรั บ หรื อ คณะกรรมการที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย ถ้าต้องมีการปรับปรุง ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันหรือตามเวลาที่มอบหมาย
12.2 ผู้รับจ้างต้องนาเสนอและรายงานผลการดาเนินการพร้อมทั้งอธิบายกระบวนการ และแนวคิดในการ
พัฒนาระบบและการดาเนินการที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอในแผนการปฏิบัติงาน และตามที่คณะกรรมการ
ตรวจรับหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย เชิญร่วมประชุม
13. ระยะเวลำดำเนินกำร ระยะเวลำดำเนินกำรภำยใน 240 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
14. วงเงิน 2,500,000 บำท (สองล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน)
15. เกณฑ์กำรพิจำรณำ โดยใช้เกณฑ์ ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)
16. กำรรับประกัน กำรบำรุงรักษำ และซ่อมแซมแก้ไข
16.1 กรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กาหนดในสัญญา หรือผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จ
ตามเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังไม่บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชาระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา จนกว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างครบถ้วน
16.2 ผู้ รั บ จ้ างจะต้องรั บ ประกัน การใช้งานของระบบที่ผู้ รับจ้างพัฒ นาเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับมอบงานทั้งหมดที่ดาเนินการในข้อ 5 เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยผู้รับจ้างมี
หน้าที่บารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
16.3 ผู้รับจ้างต้องทาการปรับปรุงระบบให้รองรับกับระบบปฏิบัติการที่เปลี่ยนรุ่น (Version) ตลอด
การรับประกันตามสัญญาโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้าง
16.4 ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรื อใช้สิทธิ์เรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ผู้รับจ้างต้องดาเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไป
โดยเร็ว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชาระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
16.5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือผู้แทนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาจแจ้งปัญหา/
ข้ อ ผิ ด พลาด สภาพของการช ารุ ด บกพร่ อ งเบื้ อ งต้ น ของระบบไปยั ง ผู้ รั บ จ้ า ง โดยทางโทรศั พ ท์ ห รื อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ได้ระหว่างวันและเวลาทาการของราชการ และผู้รับ
จ้างจะต้องตอบรับมายังมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือผู้แทนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ
ดาเนินแก้ไขให้แล้วเสร็จ และส่งมอบให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือผู้แทนของหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิ ร าชตรวจสอบภายใน 72 ชั่ ว โมง นั บ ตั้ ง แต่ เ วลาที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง โดยทางโทรศั พ ท์ หรื อ ไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ร่วมทั้งการดาเนินการประสานงานกับผู้ให้บริการดาวน์โหลด Mobile Application อย่างเป็น
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ทางการเพื่ อ ตรวจสอบ Mobile Application ที่ พั ฒ นาภายใน 72 ชั่ ว โมง หลั ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
16.6 หากผู้รับจ้างไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 16.5 ได้ ผู้รับจ้างต้องถูกปรับเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาการจ้าง จนกว่าระบบดังกล่าวจะใช้งานได้ โดยให้เริ่มนับเวลาการปรับตั้ง
แต่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือผู้แทนของมหาวิทยาลั ยสุโขทัยธรรมาธิราชมีหนังสือแจ้ง ปัญหา/
ข้อผิดพลาด สภาพของการชารุดบกพร่องเบื้องต้นของระบบโปรแกรมไปยังผู้รับจ้าง
16.7 การเรี ย กเงิ น ค่ า ปรั บ หรื อ ค่ าใช้จ่ ายใดๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น หากผู้ รั บ จ้ า งไม่ ส่ ง เงิ น ค่ าปรับ หรื อ ช าระ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มหาวิทยาลั ยสุโขทัยธรรมาธิราชแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีสิทธิ์ หักเงินค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เกิดขึ้นจากเงินประกันสัญญา
หรือเรียกจากธนาคารผู้ค้าประกันได้ทันที
16.8 หากมีการแก้ไข/ปรับปรุงระบบหรือซอสโค้ด (Source code) ผู้รับจ้างจะต้องทาการส่งมอบ
ซอสโค้ ด (Source code) ที่ ท าการแก้ ไ ข และปรั บ ปรุ ง เอกสารคู่ มื อ ต่ า งๆ เฉพาะส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากแก้ไขระบบ
16.9 เมื่อระบบฐานข้ อมู ล ของระบบบริก ารข้ อ มูล นั ก ศึก ษาบนอุ ป กรณ์ พกพาหรื อ ระบบอื่ นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาระบบดังกล่าวหรือระบบฐานข้อมูลสาหรับนาไปแสดงผลในแอพพลิเคชั่นมีการปรับปรุง
หรือมีการพัฒนาเพิ่มเติม ผู้รับจ้างจะต้องทาการปรับปรุงแอพพลิเคชั่นและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสาหรับ
นาไปแสดงผลในแอพพลิเคชั่นให้สามารถแสดงข้อมูลได้ถูกต้อง และสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากระบบของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลารับประกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ใดๆ พร้อมทั้งปรับแก้คู่มือที่เกี่ยวข้องให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับ
หนังสือบอกกล่าวให้ดาเนินการ หากไม่ดาเนินการภายในกาหนดผู้รับจ้างต้องถูกปรับเป็นรายวันตามข้อ 16.6
และข้อ 16.7
17. ระยะเวลำส่งมอบงำน ระยะเวลำส่งมอบงำนภำยใน 240 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ โดย
กำหนดให้ผู้รับจ้ำงส่งมอบงำน แบ่งออกเป็น 4 งวด ตำมรำยละเอียดดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของจานวนเงินตามสัญญาทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานสารวจ
ความต้องการของระบบและดาเนินการออกแบบระบบพร้อมส่งรายงานให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
งวดที่ 2 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของจานวนเงินตามสัญญาทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานพัฒนา
ระบบในส่ ว นของ Mobile application ได้ครบถ้ว น พร้อมทั้งท าการทดสอบและปรั บปรุง ประสิ ท ธิ ภ าพ
แล้วเสร็จภายใน 150 วัน
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งวดที่ 3 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของจานวนเงินตามสัญญาทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานพัฒนา
ระบบในส่ ว นของ Web application ได้ ค รบถ้ ว น พร้ อ มทั้ ง ท าการทดสอบและปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
แล้วเสร็จภายใน 210 วัน
งวดที่ 4 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของจานวนเงินตามสัญญาทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ทั้งหมดตามสัญญา หรือเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานติดตั้ง ประสานงานกับผู้ให้บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อย่าง
เป็นทางการสาหรับทั้ง 2 ระบบปฏิบัติการ ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android เพื่อ
ติดตั้ง Mobile Application ให้ผู้ใช้บริการทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้จากผู้ให้บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
เหล่านั้น และจัดทารายงานการออกแบบระบบและเอกสารคู่มือการใช้งาน ให้บริการสนับสนุน จัดฝึกอบรม
และส่งมอบซอสโค้ด (Source code) แล้วเสร็จภายใน 240 วัน
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ตัวอย่ำง กำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ชนะกำรเสนอรำคำ
โดยใช้หลักเกณฑ์ ประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance)
รายละเอียดตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กาหนดไว้หรือดีกว่า และต้องได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 80
คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอทางเทคนิด ดังนี้
ตัวแปรหลักที่ใช้ประเมิน

น้ำหนัก

1. ราคา
2. ภาพรวมการทางานของระบบ แนวคิดและ
รูปแบบการนาเสนอ (Concept) รวมถึงภาพผัง
สถาปัตยกรรมของระบบทั้งหมด
3. แนวทางการนาเสนอข้อมูล หรือแนวคิดการ
ออกแบบ User Interface (UI) และ User
Experience (UX)
4. รูปแบบและอัตลักษณ์ (identity) ของเว็บไซต์
และแอปพลิเคชั่น ความสวยงาม ทันสมัย
เหมาะสมกับองค์กร
5. แนวทางการเชื่อมต่อระบบเดิมและ
แอปพลิเคชั่นที่จะพัฒนา
6. ความพร้อมของทีมงาน
7. ผลงานที่มีการรับรองโดยผู้ว่าจ้าง
8. แนวทางการบริหารโครงการและแผนการ
ปฏิบัติงาน
9. บริการหลังการขายเพิ่มเติมจาก TOR
รวม/คะแนนเมื่อถ่วงน้ำหนักแล้ว

30
14

บริษัท/คะแนนที่ได้
A
B

C

14

7

7
7
7
7
7
100

หมำยเหตุ
ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอราคา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะใช้หลักเกณฑ์การ
ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้าหนักที่
กาหนดดังนี้
1. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกทางด้านเทคนิค กาหนดน้าหนักเท่ากับ ร้อยละ 70
2. เกณฑ์ราคา กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ 30
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