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ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR)
โครงการพัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน
STOU Book 4.0
1. คุณลักษณะทั่วไป
เป็นการพัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยการผลิตสื่อผสมผสาน อันประกอบด้วย
หนังสือแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ebook) และรูปแบบ epub ซึ่งจะสามารถปรับขนาดตัวหนังสือให้เหมาะสมกับ
หน้ า จอได้ พร้ อ มทั้ ง บรรจุ รู ป ภาพ วิ ดี โ อ ทั้ ง ยั ง สามารถขี ด เน้ น ข้ อ ความ และบั น ทึ ก ย่ อ เก็ บ ไว้ บ น
ระบบปฏิบัติการแบบออนไลน์ได้อีกด้วย โดยระบบอันประกอบด้วย ระบบการซื้อ การชาระเงิน การบริหาร
การจัดการ รวมถึงการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างตามเวลาจริง (Real
time) ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทาง webpage จะทาการปรับปรุงและพัฒนารวบรวม webpage เดิมของ
มหาวิทยาลั ย มาจั ดทาใหม่ให้ อยู่ ในแพลตฟอร์มเดียวกัน พัฒ นาและปรับปรุงแอปพลิ เคชันบน mobile
device โดยเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงใหม่ทั้งหมด จากแอปพลิเคชันเดิมของมหาวิทยาลัย (STOUebooks)
2. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่ วยงานของรั ฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.7 ต้องเป็น นิติบุคคล ที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
2.8 ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายอื่ น ที่ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
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3. คุณลักษณะเฉพาะ
3.1 การจัดทา webpage โดยจัดทา webpage 1 web โดยยุบรวม webpage เดิมของ
มหาวิทยาลัยที่มีการแยกในส่วนของ ebook และห้องวรรณกรรมหนังสือหายาก ให้เป็น web page
เดียวกันโดยเชื่อมโยงจากฐานข้อมูลเดียวกัน (ต้องอัปโหลดไฟล์ e-book ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบเดิม
จานวน 9,526 ไฟล์ให้ครบถ้วนด้วย) ซึ่งรูปแบบการออกแบบและพัฒนาให้เป็นไปตามที่สานักพิมพ์ของ
มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้โดยสะดวก และมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) ใช้เทคโนโลยีเว็บมาตรฐาน version 2.0 หรือดีกว่า โดยดาเนินการปรับแต่งระบบ และ
ติดตั้งโปรแกรมให้พร้อมใช้งานและทางานได้อย่างสมบูรณ์
2 ) พั ฒ น า ร ะ บ บ บ น ภ า ษ า เ ว็ บ ม า ต ร ฐ า น ไ ด้ แ ก่ SSL HTTPS, PHP, ASP.NET,
C#, Javascript, JASON, Durapal และ Swift เป็นต้น
3) รองรับการทางานบน Microsoft IIS ได้
4) รองรับการทางานบนบราวเซอร์ที่ใช้กันทั่วไป เช่น Microsoft edge, Google Chrome,
Firefox, Safari เป็นต้น
5) รองรับการทางานบนระบบปฏิบัติการแม่ข่าย MS Windows 2012 Server ขึ้นไป
6) ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานระบบในลักษณะ Responsive Graphic User Interface
7) มีคาสั่ง เมนู และข้อความต่าง ๆ เป็นภาษาไทย
8) มีระบบทางานในลักษณะเครือข่าย และรองรับการทางานในลักษณะ Concurrent User
ผู้ใช้ปลายทางสามารถเข้าใช้งานพร้อมกันได้หลายคน
9) พัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนระบบฐานข้อมูล DBMS
โดยใช้ Mariadb, MySql
10) รองรับการทางานในไฟล์หนังสือใหม่ที่เป็น epub ไฟล์ Multimedia การจดโน้ต และ
การไฮไลท์ข้อมูล
11) ท างานประสานกั บ ระบบต่ า ง ๆ ในโครงการได้ เ ป็ น อย่ า งดี โดยท างานบนเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายบนระบบปฏิบัติการที่เสนอมาในโครงการได้
3.2 ระบบ upload ไฟล์หนังสือ มีลักษณะการทางานดังนี้
1) ให้ผู้ดูแลระบบของมหาวิทยาลัยสามารถนาเข้าไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ PDF,
epub ในระบบได้ พร้อมกันไม่เกิน 15 ไฟล์
2) ให้ผู้ดูแลระบบของมหาวิทยาลัยสามารถเพิ่ม และลดรายการหนังสือในระบบได้
3) ให้ ผู้ ดู แ ลน าเข้ า ไฟล์ โ ดยแบ่ ง แยกเป็ น ส่ ว นของบุ ค คลทั่ ว ไป ระดั บอุ ด มศึ ก ษา ระดั บ
บัณฑิตศึกษา และสัมฤทธิบัตรได้
4) มีระบบค้นหารายการหนังสือตามหมวดหมู่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ
สืบค้นได้สะดวก
5) มี ร ะบบตรวจสอบไฟล์ ห นั ง สื อ อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ที่ upload ได้ และแจ้ งปั ญ หาจากการ
upload ไฟล์ได้
6) สามารถตัดรูปภาพหน้าปกหนังสือ และตัดหน้าตัวอย่างหนังสือตามที่กาหนดไว้ได้โดย
อัตโนมัติ
7) มีระบบกรอกฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับหนังสือ เพื่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหนังสือที่จะส่งไปยัง
แอปพลิเคชันบน mobile device

3

8) สามารถแปลงไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นไฟล์ที่สามารถอ่านได้บนระบบปฏิบัติการ
Windows ใน version ต่าง ๆ ได้จนถึง version ล่าสุดได้ และบน mobile device ในระบบปฏิบัติการ IOS
และ Android รวมถึงการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
9) ให้ผู้ดูแลระบบสามารถกาหนดเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานหนังสือผ่านเว็บไซต์ได้
10) ให้ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไข ลบ ไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ upload ไฟล์หนังสือ
ใหม่ได้ตามต้องการผ่านเว็บไซต์ได้
11) ทาให้มีระบบจัดจาหน่ายหนังสือในรูปแบบการจ่ายเงินครั้งเดียวสามารถเข้าเลือกอ่านหนังสือ
ทั้งหมด หรือตามที่กาหนดได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามอัตราค่าใช้จ่ายที่จะกาหนดไว้เป็นลักษณะแพ็กเก็จ
3.3 ระบบการอ่านบนเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน web page มีลักษณะดังนี้
1) ระบบการอ่านผ่าน web ด้วยเทคโนโลยี HTML 5 ให้อ่านได้บนทุกอุปกรณ์
2) สามารถเปิดพลิกหน้าหนังสือได้เหมือนกับการพลิกหน้าในหนังสือจริง
3) สามารถเลือกฟังก์ชันในการขยายในการอ่านหนังสือได้หลายรูปแบบ
4) สามารถดูหนังสือแบบ Thumbnail แบบหลายภาพต่อหน้าได้
5) สามารถเลื่อนไปยังหน้าที่ต้องการได้โดยพิมพ์เลขหน้า
6) กาหนดให้สามารถเลือกให้เปิดอ่านแบบอัตโนมัติได้
3.4 ระบบบน mobile device มีลักษณะดังนี้
1) ออกแบบระบบการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ผู้อ่านเข้าถึงได้ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
2) แยกชั้ น หนั งสื อบุ คคลทั่ ว ไป ระดั บอุ ดมศึกษา ระดับ บัณฑิ ตศึ กษา สั มฤทธิ บัต ร และ
หมวดหมู่ย่อยรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3) สามารถย่อ ขยายในการอ่านหนังสือ แบบ Pinch to Zoom ได้
4) มีฟังก์ชัน Bookmark ที่ช่วยในการคั่นหน้าหนังสือ เพื่อสะดวกในการกลับมาอ่านใหม่
5) สามารถดูหนังสือแบบ Thumbnail ได้ และเลื่อนไปยังหน้าต่าง ๆ ของหนังสือได้
6) สามารถค้นหาหนังสือจากชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง และสานักพิมพ์ได้
7) ให้ผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือจากระบบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดได้
8) ให้ผู้อ่านสามารถจัดการหนังสือที่ดาวน์โหลดโดยเรียงตามชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผู้ผลิตและ
สานักพิมพ์ได้
9) มีระบบการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ epub ไฟล์ Mulitmedia การขีดเน้น
ข้อความ การจดบันทึกเพิ่มเติม
3.5 ระบบเข้าใช้งาน (Login System)
1) จั ด ท าระบบเข้ า ใช้ ง านหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง
ระดับอุดมศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และสัมฤทธิบัตร โดยใช้ ID ของนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยกาหนดไว้
เพื่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2) ให้ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มโดยสามารถเพิ่มบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในส่วนของบุคคลทั่วไป
เพิ่ม เติม โดยให้ ผู้ ดูและระบบสามารถเพิ่ม หนั งสื อ ให้ บุ คคลหรื อกลุ่ มบุค คลนี้ส ามารถใช้ งานหนั งสื อ ของ
มหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลนักศึกษา
3) จั ดทาระบบให้ ผู้ ดู แลระบบและผู้ ใช้ระบบของมหาวิ ทยาลั ยที่เ ข้าไปสร้างและจัดการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ต้องกรอกรหัสผ่านของผู้ใช้งานก่อนใช้งานระบบ

4

4) ให้ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มหรือลดผู้ใช้งานระบบของมหาวิทยาลัย และกาหนดสิทธิ์ใน
การเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ เพื่อเข้าไปสร้าง จัดการและเข้าอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้
5) ให้ ผู้ ดู แ ลระบบสามารถตรวจสอบสิ ท ธิ์ ก ารใช้ ง านในการสร้ า งและจั ด การหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
6) ให้ผู้ดูแลระบบสามารถกาหนดรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้งานระบบ
7) ให้ผู้เข้าใช้งานระบบสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขรหัสผ่านของตนเองได้
8) ให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ โดยแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล รหัสผู้ใช้ และ
รหัสผ่าน
9) ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยระบบ Single sign on
10) ให้เก็บ log บันทึกการเข้าใช้งานและการทางานของผู้ดูและระบบ
3.6 ระบบจัดการคลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดการข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ จัดการหมวดหมู่หนังสือ เพิ่ม แก้ไข หมวดหมู่หนังสือ บันทึกเนื้อหาอย่างย่อของหนังสือ
โดยจัดสรรพื้นที่ server สาหรับจัดเก็บคลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
3.7 ระบบจัดการสิทธิ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Right Management) ประกอบด้วย
1) ระบบควบคุมการเข้าใช้งานระบบเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเปิดอ่านหนังสือบนอุปกรณ์ใน
จานวนอุปกรณ์ที่ไม่เกินจานวนที่มหาวิทยาลัยกาหนดพร้อมกัน
2) มีการป้องกันการ Copy และ Print หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
3) มีระบบเข้ารหัสหนังสือโดยมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของไฟล์หนังสือ
3.8 ระบบรายงาน ประกอบด้วย
1) รายงานทั่วไป ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด เช่น รายการหนังสือ และรายงานสรุปจานวน
หนังสือตามหมวด
2) รายงานวิเคราะห์ ตามที่มหาวิทยาลั ยกาหนด เช่น รายงานยอดการอ่านหนังสื อบน
webpage รายงานหนั ง สื อ ที่ มี ผู้ ด าวน์ โ หลดมากที่ สุ ด รายงานสถิ ติ ก ารเข้ า ใช้ ร ะบบตามรายการ
หนังสือ ระยะเวลาที่เข้าอ่านหนังสือ จานวนครั้งที่เข้าอ่านหนังสือ เปรียบเทียบสถิติการเข้าอ่านในช่วงเวลาที่
กาหนด
3.9 การดู แลและบารุ งรั กษาระบบ ทางมหาวิ ทยาลั ยจะต้ องจัดให้ มี server ที่มีคุณสมบั ติ
รองรั บ การทางานของระบบ โดยมีพื้น ที่ใน server ให้ เ พียงพอต่อการใช้บริการของบุค คลทั่ว ไปและของ
นักศึกษา พร้อมกันนี้ทางมหาวิทยาลัยจะต้องเปิดให้มีระบบเชื่อมโยงทางไกลกับ server ที่ทางมหาวิทยาลัย
รองรับการทางานของระบบสร้างและจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด และส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
บริษัทได้ทาการเข้ามาดูแล บารุงรักษาระบบ แก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบ ปรับปรุงพัฒนาระบบให้ใช้งาน
ได้สมบูรณ์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (เมื่อหมดระยะเวลาในการดูแลแล้ว หากมีการดูแลระบบต่อไป คิด
ค่าใช้จ่ายปีละ 60,000 บาทไม่น้อยกว่า 1 ปี (ไม่รวมค่า Apple developer ID ปีละ 99 ดอลลาร์สหรัฐ))
4. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคา
5. การส่งมอบ
ระยะเวลาดาเนินการทั้งหมด 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยส่งมอบระบบที่สามารถใช้
งานได้สมบูรณ์ และคู่มือการใช้งานระบบ
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6. การฝึกอบรม
บริษัทจะต้องจัดอบรมเรื่องการใช้งานระบบ และการจัดทาไฟล์ epub ให้กับบุคลากรที่เป็นผู้จัดทา
ไฟล์หนังสือ และอบรมผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ระบบของมหาวิทยาลัยจนสามารถใช้งานระบบได้เป็นอย่างดี
7. การบริการและการรับประกัน
บริษัทต้องรับประกันการใช้งานระบบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หากระบบมีปัญหาในการใช้งาน บริษัท
จะต้องดาเนินการแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งไม่ว่าทางโทรศัพท์ ทางอีเมล หรือทางใดก็ตาม
8. วงเงินงบประมาณ
ในวงเงินงบประมาณ 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วยแล้ว

