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 ขอบเขตของงานและรายละเอียดขอ้ก าหนด 

(Terms of Reference: TOR) 

ของ 

โครงการพัฒนาระบบบริหารการลาและประมวลผลเวลาปฏิบัติงาน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

1. หลักการและความจ าเป็น  

ในอดีตนั้นการจัดเก็บข้อมูลการลา การสแกนลายนิ้วมือปฏิบัติงานของบุคลาการของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ตามหน่วยงานโดยมีวิธีการจัดเก็บหลากหลายรูปแบบ บาง

หน่วยงานใช้การเซ็นชื่อ และบางหน่วยงานใช้เครื่องอ่านลายนิ้วมือ การเก็บข้อมูลยังคงเก็บแยกกันคนละท่ี 

และมีการจัดส่งเอกสารข้อมูลการลาให้กับหน่วยงานกลาง (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) ซึ่งมีโอกาสเกิด

ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง และเกิดการสูญหายของข้อมูลได้  

เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ิมความพึง

พอใจของบุคลากรรวมทั้งความรวดเร็วในการตรวจสอบเวลาปฏิบัติงาน ของบุคลากรของสถาบันฯ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงจ้างพัฒนาระบบบริหารการลาและประมวลผลเวลาปฏิบตัิงาน ซึ่งรองรับการยื่น

ใบลาของบุคลากรของสถาบันฯ ด้วยตนเอง การพิจารณาใบลาโดยบุคลากรที่เก่ียวข้อง จนถึงผู้มีสิทธิอนุมัติข้ัน

สุดท้าย อย่างอัตโนมัติ ในลักษณะ Workflow และสามารถประมวลผลเวลาเข้าออกงาน (จากฐานข้อมูลที่

เจ้าหน้าที่ได้น าข้อมูลจากทุกหน่วยงานมาบันทึกไว้) ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  

2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือจัดหาเครื่องอ่านลายนิ้วมือส าหรับจัดเก็บข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรไว้ร่วมกัน  

2.2 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารการลาและประมวลผลเวลาปฏิบัติงาน สนับสนุนการบริหารงาน

ทรัพยากรบุคคล 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 

3.1 ระบบบริหารการลาและประมวลผลเวลาปฏิบัติงาน 
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3.1.1 ความต้องการระบบ (System Requirements) 

3.1.1.1 ระบบบริหารการลาและประมวลผลเวลาปฏิบัติงาน เป็น Web-based 

application ที่ให้บริการประมวลผลเวลาปฏิบัติงาน และบริหารการลา และให้

บุคลากรของสถาบันฯ ตรวจสอบสิทธิการลา ยื่นใบลา และดูสถานะของใบลา 

ฯลฯ ได้ด้วยตนเอง ผ่าน Web-browser ที่แพร่หลายได้แก่ Internet Explorer 

version 9 หรือ Google Chrome version 55 ขึ้นไป  

3.1.1.2 ใช้ฐานข้อมูล Oracle แบบ RDBMS ของสถาบัน 

3.1.2 ความต้องการการประมวลผลเวลาปฏิบัติงาน 

3.1.2.1 ระบบต้องรองรับการก าหนดประเภทบุคลากร เช่น ประเภทบุคลากรที่ต้องใช้

การบันทึกเวลาเข้า/ออกงาน และประเภทที่ไม่ต้องใช้การบันทึกเวลาเข้า/ออก

งาน  

3.1.2.2 ระบบต้องรองรับการบันทึกการไปปฏิบัติราชการนอกสถานที่ซึ่งไม่เป็นการลา 

เช่นการไปสัมมนานอกสถานที่ การอบรม การประชุมนอกสถานที่ และน ามา

ประมวลผลร่วมกับเวลาเข้าออกงาน (น าเข้าฐานข้อมูลของระบบโดยเจ้าหน้าที่

ของสถาบัน) 

3.1.2.3 ระบบต้องรองรับการก าหนดช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 

3.1.2.4 ระบบต้องค านวณผลเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยแสดงผลลัพธ์เป็น

ชั่วโมง วัน และเดือน 

3.1.3 ความต้องการการบริหารการลา 

3.1.3.1 ระบบจะต้องมีส่วนที่ใช้จัดการผู้ใช้ เช่น สร้างผู้ใช้รายใหม่ ยกเลิกผู้ใช้ เป็นต้น 

ในกรณีผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน ผู้ใช้อาจขอให้ระบบส่งรหัสผ่านใหม่ให้ทางอีเมลของ

ผู้ใช้ โดยระบบสามารถดึงข้อมูลบุคลากรจาก view ข้อมูลบุคลากร(ระบบ MIS)  

3.1.3.2 ระบบจะต้องรองรับการลาหยุดประเภทต่าง ๆ ตามระเบียบการลาของสถาบันฯ  

3.1.3.3 ระบบจะตรวจสอบจ านวนวันที่ขอลาตามสิทธิและคุณสมบัติของผู้ต้องการลา 

รวมทั้งประวัติการลา จ านวนวันลาที่ได้รับอนุมัติ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณา 

และเงื่อนไขของการลาแต่ละประเภทโดยอัตโนมัติ 

3.1.3.4 รองรับการด าเนินการตามกระบวนการลาทุกข้ันตอน ในลักษณะ Workflow 

ตั้งแต่ข้ันตอนเริ่มต้น คือการยื่นใบลาของบุคลากร ระบบจะส่งใบลาที่ยื่นไปรอ
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การพิจารณาใบลาของผู้บังคับบัญชาตามสายงานตั้งแต่ระดับแรกจนถึงการ

อนุมัติโดยผู้บังคับบัญชา (ซึ่งจะต้องเข้าใช้ระบบ แล้วไปหน้าแสดงใบลาของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา) ตามที่ก าหนดในระเบียบการลา และโครงสร้างการบริหาร

ของแต่ละคณะ/ส านัก (ยกเว้นการลาของอธิการบดี หรือผู้รักษาการแทน

อธิการบดี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีนี้ระบบฯ 

จะต้องสามารถบันทึกใบลาที่ได้รับอนุมัตินอกระบบได้) 

3.1.3.5 ในกรณีที่ต าแหน่งผู้บริหารในสายงานว่าง (ไม่มีการแต่งตั้งต าแหน่งว่างหรือ

รักษาราชการแทน) ณ วันที่ ระบบจะส่งใบลาให้พิจารณา ระบบจะต้องข้าม

ต าแหน่งดังกล่าว และส่งใบลาผู้บริหารในระดับสูงกว่า 

3.1.3.6 ระบบจะต้องมีบทบาท (User Role) ส าหรับรองรับผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายให้ลา

แทนผู้อื่นโดย ซึ่งแต่ละคณะ/ส านักอาจก าหนดให้ผู้ใช้มีบทบาทนี้ได้มากกว่า

หนึ่งคนในขณะใดขณะหนึ่ง 

3.1.3.7 ผู้ใช้แต่ละคนจะดูได้เฉพาะใบลาของตน หรือใบลาที่ตนลาแทนให้เท่านั้น 

3.1.3.8 ผู้บริหารของแต่ละคณะ/ส านัก สามารถดูสิทธิการลาทุกประเภท และใบลา

ทั้งหมดของบุคลากรใต้บังคับบัญชาได้ 

3.1.3.9 ระบบจะต้องสามารถบันทึกการรักษาราชการแทนผู้บริหาร  

3.1.3.10 ในช่วงเวลาที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้บริหาร ผู้รักษาราชการที่เข้าใช้

ระบบ สามารถพิจารณาใบลาแทนผู้บริหารนั้นได้ 

3.1.4 สิทธิและการใช้งานระบบ 

3.1.4.1 การจัดการสิทธิในการใช้งานระบบ เป็นแบบ Role-based Access Control 

แต่ละบทบาท (Role) จะถูกก าหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้งานระบบไว้แล้ว 

ทุกคณะ/ส านักจะมีบทบาทต่าง ๆ ชุดเดียวกัน โดยใช้ได้กับบุคลากรในคณะ/

ส านักเท่านั้น การอนุญาตให้หรือห้ามไม่ให้ผู้ใช้เข้าใช้งานระบบในด้านต่าง ๆ ท า

ได้โดยการเพ่ิมหรือลดบทบาท (Role) ของผู้ใช้นั้น 

3.1.4.2 บทบาทท่ัวไป 

3.1.4.2.1 บุคลากร (มีสิทธิดูสิทธิการลา ดูประวัติการลา ยื่นใบลา และดู

สถานะใบลาของตนเอง ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา) 

 ดูประวัติการลาและสิทธิการลาของตนเอง 
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 ยื่นใบลาด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบ (ถ้ามี) 

 ยื่นใบยกเลิกวันลาที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ถึงก าหนด 

 ยกเลิกใบลาที่อยู่ระหว่างการรออนุมัติ 

 ขอกลับเข้าปฏิบัติงานก่อนครบก าหนดวันลา (ยกเลิกวันลา

ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้) 

 ดูประวัติการลาและสิทธิการลาของผู้ใต้บังคับบัญชา 

 พิจารณาใบลาของผู้ใต้บังคับบัญชา 

3.1.4.3 บทบาทในคณะ/ส านัก (ซึ่งจะเห็นเฉพาะบุคลากรในหน่วยงานเท่านั้น) 

3.1.4.3.1 ผู้บันทึกการแต่งตั้ง/สิ้นสุดการด ารงต าแหน่งบริหาร การแต่งตั้ง

ผู้รักษาราชการแทน  

3.1.4.3.2 ผู้บันทึกการท างานนอกสถานที่ (Submit Off-Site Event 

Participation) 

3.1.4.3.3 ผู้ยื่นใบลาแทนบุคลากรในหน่วยงาน  

3.1.4.3.4 บทบาทอนุมัติเวลาเข้าออกงานในหน่วยงานของตน (Approve 

Employee Attendance) 

3.1.4.3.5 บทบาทน าเข้าเวลาเข้าออกงานในหน่วยงานของตน (Submit 

Employee Attendance) 

3.1.4.3.6 บทบาทบันทึกการท างานนอกสถานที่ของบุคลากรในหน่วยงานของ

ตน (Submit Off-Site Event Participation) 

3.1.4.3.7 บทบาทส่งใบลาแทนบุคลากรในหน่วยงานของตน  

3.1.4.3.8 บทบาทจัดการล าดับ Workflow การลาในหน่วยงานของตน 

3.1.4.4 บทบาทเพ่ิมเติมในกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.1.4.4.1 ผู้จัดการบุคลากร (บันทึกการบรรจุ โอนย้าย จ าหน่ายออก) 

3.1.4.4.2 ผู้บันทึกการแต่งตั้ง การสิ้นสุดวาระ ของผู้บริหารระดับสูงของทุก

คณะ/ส านัก 

3.1.4.4.3 ผู้จัดการใบลาของอธิการบดี 

 บันทึกใบลาของอธิการบดี (ซึ่งอนุมัติโดยบุคคลภายนอก

สถาบัน) พร้อมเอกสารประกอบ (ถ้ามี) 



หน้า  5 

 

   
ระบบบริหารการลาและประมวลผลเวลาปฏิบตังิานของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  17/01/2560 

 บันทึกผลการพิจารณาใบลาของอธิการบดีพร้อมเอกสาร

ประกอบ (ถ้ามี) 

3.1.4.4.4 ผู้ประมวลผลเวลาปฏิบัติงาน 

3.1.4.4.5 ผู้จัดการผู้ใช้งาน เช่น สร้างผู้ใช้รายใหม่ (Create new user) ระงับ

การใช้งานของผู้ใช้ (Disable user) ยกเลิกการระงับ (Enable user) 

ยกเลิกผู้ใช้ (Terminate user) 

3.1.4.4.6 ผู้จัดการสิทธิในการใช้งานระบบ โดยการเพ่ิมหรือลดบทบาท (Role) 

ของผู้ใช้งาน  

3.1.4.4.7 ผู้บันทึก แก้ไขวันหยุดราชการ 

3.1.5 รายงานการลาของบุคลากร โดยระบุเงื่อนไข ดังนี้ 

 ชื่อ-สกุล (ออกรายงานรายบุคคล) 

 หน่วยงาน 

 ประเภทบุคลากร (เช่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว) 

 ช่วงเวลา (เช่น ระบชุ่วงวัน / เดือน / รอบการประเมินเลื่อนเงินเดือน /

ปีงบประมาณ) 

 ประเภทการลา 

3.1.6 รายงานสรุปการลาพักผ่อนในรอบปีงบประมาณ โดยสามารถค านวณวันลาพักผ่อนสะสม

คงเหลือในรอบปีงบประมาณถัดไป (วันที่บรรจุ/ วันลาพักผ่อนสะสมยกมา / วันลาที่มีสิทธิลา

ปีนี้/ จ านวนวันลาที่ลาไปแล้ว/ วันลาคงเหลือ)  

3.1.7 การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของสถาบัน 

3.1.7.1 เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือของสถาบันได ้ 

3.1.7.2 เชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรจากระบบMIS ในส่วนของการสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ 

3.1.7.3 จัดท า Web Service หรือ Store Procedure ข้อมูลเวลาเข้า-ออกการปฏิบัติงาน 

เวลาการปฏิบัติงาน ข้อมูลการลา เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) ได้ 

 

3.2 ระบบจัดเก็บข้อมูล (Data Storage System) 
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 ผู้รับจ้างต้องด าเนินจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูล รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  และ

ด าเนินการตามรายละเอียดของข้อก าหนดและคุณลักษณะเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 

3.2.1 เครื่องอ่านลายนิ้วมือ จ านวน 6 เครื่อง 

3.2.1.1 เป็นเครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบติดตั้งถาวร 

3.2.1.2 สามารถเชื่อมต่อกับกลอนไฟฟ้าเพ่ือควบคุมการเปิด-ปิดประตูได้ 

3.2.1.3 สามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล MS SQL หรือ Oracle ได ้

3.2.1.4 มี Port TCP/IP ในการเชื่อมต่อ 

3.2.1.5 ตัวเครื่องสามารถท างานแบบ Standalone โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับระบบ

ลงเวลาหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 

3.2.1.6 สามารถเก็บข้อมูลรูปแบบลายนิ้วมือได้ไม่น้อยกว่า 1,900 

3.2.1.7 สามารถเก็บข้อมลูการลงเวลาได้ไม่น้อยกว่า 32,700 รายการ 

3.2.1.8 จอภาพสามารถแสดงผลได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

3.2.1.9 ตัวเครื่องสามารถอ่านลายนิ้วมือได้ภายใน 2 วินาที หรือดีกว่า 

3.2.1.10 การบันทึกข้อมูลการลงเวลาสามารถบันทึกได้ตลอดโดยผู้ดูแลระบบไม่

ต้องท าการลบข้อมูล ข้อมูลใหม่จะท าการเขียนทับข้อมูลเก่าอัตโนมัติ 

3.2.1.11 มีหน้าจอแสดงสถานะของการอ่านลายนิ้วมือลงเวลา และสามารถ

ก าหนดเสียงตอบรับการทาบบัตรได้ 

3.2.1.12 สามารถเชื่อมต่อผ่าน Port อย่างน้อย ดังนี้ TCP/IP, RS485, RS232 

และ USB Port 

3.2.1.13 มีระบบพักการท างานเครื่องชั่วคราว (Sleep Mode) เมื่อไม่มีการใช้งาน

เครื่อง 

3.2.1.14 สามารถตั้งเวลาปลดล็อกประตูเป็นช่วงเวลาได้ 

3.2.1.15 รองรับการใช้บัตร RFID ประเภท Mifare 

3.2.1.16 เครื่องอ่านลายนิ้วมือที่ส่งมอบให้สถาบันฯ จะต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยมี

การใช้งานที่ใดมาก่อน 

3.2.1.17 ด าเนินการติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือและเดินสายพร้อมอุปกรณ์ล็อก

ประตูแบบแม่เหล็กและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
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3.2.1.18 สายสัญญาณเครือข่ายให้ใช้ประเภท UTP CAT 6 เชื่อมต่อระหว่างเครื่อง

อ่านลายนิ้วมือกับระบบเครือข่ายของสถาบัน โดยด าเนินการดังนี้ 

- อุปกรณ์และวัสดุทุกชิ้นที่เสนอหรือน ามาติตั้งในงานนี้จะต้องเป็น

ของใหม่ท่ีไม่เคยใช้งานมาก่อน 

- การติดตั้งสายสัญญาณ UTP ต้องไม่มีการต่อสายอย่างเด็ดขาด 

ระยะสายต้องไม่เกิน 90 เมตรต่อจุด 

- มีการใช้ท่อ EMT (Electrical Metallic Tubing) ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางไม่ต่ ากว่ า ¾ นิ้ ว  ในการร้อยสาย UTP โดยไม่น า

สายสัญญาณอ่ืนๆ และ/หรือสายไฟฟ้ามาร้อยเข้าในท่อเดียวกันกับ

สาย UTP 

- ท าป้าย (label) ที่ปลายสายทั้งสองฝั่ง โดยใช้วัสดุที่มีความทนทาน 

ติดแน่น ตัวเลขและตัวอักษรต้องชัดเจน 

3.2.1.19 ด าเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ควบคุมการท างานของเครื่องอ่านลายนิ้วมือ 

 

3.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 

3.2.2.1 หน่วยประมวลผลกลาง (Processor) ชนิด Intel® 7th Generation 
Core i5 มี Processor Core จ านวน ไม่ต่ ากว่า 2 Processor core 
ท างานที่ความถี่สัญญาณนาฬิกาไม่ต่ ากว่า 2.50 GHz หรือดีกว่า และ
สามารถเพ่ิมความเร็วสูงสุดในโหมด max Turbo Frequency ไม่ต่ า
กว่า 3.10 GHz มีหน่วยความจ าแบบ Smart Cache ขนาดไม่ต่ ากว่า 3 
MB 

3.2.2.2 วงจรส าหรับประมวลผลภาพ (VGA) ชนิดแยกจากแผงวงจรหลัก มี
หน่วยความจ าไม่ต่ ากว่า 2 GB หรือดีกว่า 

3.2.2.3 หน่วยความจ าหลัก (RAM) เป็นชนิด DDR4 2133 MHz หรือดีกว่า 
ขนาดไมต่่ ากว่า 4 GB 

3.2.2.4 มีช่อง (Port) ส าหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกดังนี้ 

 แบบ USB 3.0 ไม่ต่ ากว่า 1 ช่อง 

 แบบ USB 2.0 ไม่ต่ ากว่า 1 ช่อง 

 แบบ USB-C ไมต่่ ากว่า 1 ช่อง 

 แบบ HDMI ไมต่่ ากว่า 1 ช่อง 
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 แบบ VGA ไม่ต่ ากว่า 1 ช่อง 
3.2.2.5 มีช่องอ่านสื่อเก็บข้อมูล SD Card Reader 
3.2.2.6 มีสื่อเก็บข้อมูลแบบจานแม่เหล็ก (Hard Disk) ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 

มีความเร็วรอบหมุนไม่ต่ ากว่า 5,400 รอบต่อนาที จ านวน 1 ชุด 
3.2.2.7 มีเครื่องอ่านและเขียนแผ่น DVD จ านวน 1 ชุด 
3.2.2.8 ระบบรับ-ส่ง ข้อมูลเครือข่ายแบบสายไม่ต่ ากว่า 10/100/1000 Mbps 

หรือดีกว่า 
3.2.2.9 ระบบรับ-ส่ง ข้อมูลเครือข่ายแบบไร้สายไม่ต่ ากว่า IEEE802.11 b/g/n 
3.2.2.10 มีจอแสดงผลแบบ LED-Backlit HD ขนาด 15.6 นิ้ว 
3.2.2.11 มีแป้นพิมพ์พร้อมตัวอักษรภาษาไทยและอังกฤษสกรีนติดถาวรบน

แป้นพิมพ์ 
3.2.2.12 มีเม้าส์แบบ Optical Scrolling Mouse เชื่อมต่อแบบ USB 
3.2.2.13 มีแบตเตอรี่ขนาด 2 Cells 38 Whrs Polymer Battery หรือดีกว่า 
3.2.2.14 ผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่น าเสนอมีเว็บไซต์ส าหรับดาวน์โหลด คู่มือ

การใช้งาน (Documentation) และซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
Driver และ Utility Software 

3.2.2.15 บริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานใน
กลุ่ม ISO 9000 เป็นอย่างน้อย 

3.2.2.16 มีเงื่อนไขการรับประกันอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกรายการ 
ระยะเวลาการรับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเข้า
ศูนย์บริการของผู้ให้บริการ และสามารถติดต่อได้ในเวลาท าการของผู้ว่า
จ้าง 

3.2.3 อุปกรณ์อ่ืนๆ 

3.2.3.1 ติดตั้งกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า 6 ชุด รายละเอียดดังนี้ 

- ติดต้ังกลอน Magnetic 600 ปอนด์ มี LED แบบ LZ 

- ติดต้ังชุดสวิตช์ปลดล็อกจากภายใน 

- ติดตั้งระบบฉุกเฉินเพ่ือใช้ในการตัดไฟที่กลอน (Emergency Break 

Glass) 

- ติดตั้ง Power Supply จ่ายไฟระบบ พร้อมแบตเตอรี่ เพ่ือส ารอง

ไฟ 
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3.2.3.2 ติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายเพ่ิมระหว่างเครื่องอ่านลายนิ้วมือของ

สถาบันไปยังจุดกระจายสัญญาณเครือข่าย 4 จุด โดยข้อก าหนดตามข้อ 

3.2.2.18 

 

4. การจัดท าคู่มือการใช้งาน และการฝึกอบรม 

4.1 ระบบบริหารการลาและประมวลผลเวลาปฏิบัติงาน 

 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของระบบงานส าหรับผู้ใช้ (User’s Manual) และคู่มือการปฏิบัติงาน

ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Administrator’s Manual) โดยจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย อย่างละ 5 ชุด 

และรูปแบบ CD/DVD 1 ชุด 

 จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ ในส่วนของผู้ใช้งานระบบ จ านวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 50 คน พร้อม

เอกสารประกอบการอบรม โดยค่าใช้จ่ายในการอบรมท้ังหมดผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ  

4.2 ซอฟต์แวร์ควบคุมการท างานของเครื่องอ่านลายนิ้วมือ 

 จัดท าคู่มือการใช้งานระบบ โดยจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย อย่างละ 1 ชุด และรูปแบบ CD/DVD 1 

ชุด 

 จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบอย่างน้อยจ านวน 1 ครั้ง ไม่ เกิน  15 คน พร้อมเอกสาร

ประกอบการอบรม โดยค่าใช้จ่ายในการอบรมท้ังหมดผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ  

 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีระบบสารสนเทศส าหรับบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 

เช่น ตรวจสอบสิทธิการลา ยื่นใบลา และดูสถานะของใบลา ได้ด้วยตนเอง  

6. วิธีด าเนินการ 

ผู้รับจ้างต้องพัฒนาระบบ โดยต้องด าเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 

6.1 จัดท าและน าเสนอแผนบริหารโครงการ (Project Management Plan) พร้อมทั้งจัดตั้งทีมงานต่างๆ 

ของโครงการ โดยมีข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การท างาน ของผู้ด าเนินงานทั้งหมดในโครงการ 

6.2 มีหัวหน้าโครงการ (Project manager) เป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์ตลอด

ระยะเวลาของโครงการ และเป็นผู้รายงานความก้าวหน้าของโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน

แผนบริหารโครงการ 
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6.3 ศึกษาส ารวจและรวบรวมความต้องการ ตามความคาดหวังของผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพ่ือใช้

เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ระบบงานให้ตรงตามความต้องการของสถาบัน 

6.4 วิเคราะห์ ออกแบบระบบงานที่พัฒนาใหม่ ให้ตรงความต้องการของสถาบัน  

6.5 น าเสนอระบบต้นแบบ (Prototype)  

6.6 พัฒนา ทดสอบ และติดตั้งระบบ รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

6.7 จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ และผู้ใช้งาน 

 

7. เงื่อนไขการจ้าง 

7.1 ระยะเวลาด าเนินการ 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

7.2 การเสนอผลงาน (การส่งมอบงานของผู้รับจ้าง) 

งวดงานที่  1 ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเอกสาร แผนงาน
โครงการฯ  ให้สถาบันตรวจสอบรับรองภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
รายละเอียดการส่งมอบ มีดังนี้ 

 เอกสารแผนบริหารโครงการ (Project Management Plan) 

 เอกสารแผนการด าเนินการจัดท า ติดตั้ง ทดสอบ และอบรมการใช้งานโปรแกรม
ระบบงาน 

 ส่งมอบเครื่องอ่านลายนิ้วมือ พร้อมติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ และซอฟต์แวร์ควบคุม
การท างานของเครื่องอ่านลายนิ้วมือ 

  

งวดงานที่ 2 ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้สถาบัน
ตรวจสอบรับรองภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย รายละเอียดการส่งมอบ 
มีดังนี ้

 ส่งมอบและติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบบริหารการลาและประมวลผลเวลาปฏิบัติงาน 

 เอกสารการทดสอบระบบ ประกอบด้วย รายงานการทดสอบระบบ และผลการ
ทดสอบระบบ (UAT และ Test Scripts) 

 จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบตามข้อ 4 

 ส่งมอบเอกสารดังรายการต่อไปนี้ 
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  ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ System Document  ของระบบงานทั้งหมดของ

สถาบัน พร้อมค าอธิบายโดยละเอียดทุกขั้นตอน โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ซึ่ง

ประกอบด้วย 

1) เอกสารการวิเคราะห์ระบบ ประกอบด้วย 
o Business Process Diagram แ บ บ  BPMN (Business 

Process Model and Notation) 
o UML Component Diagram 
o UML Class Diagram 
o ER Diagram และ Data dictionary 

2) รหัสโปรแกรม (Source Code) รวมทั้ งรายละเอียดโครงสร้าง
ฐานข้อมูล (Data Dictionary)  

3) คู่มือการปฏิบัติงานของระบบงานส าหรับผู้ใช้ (User’s Manual) ใน
แต่ละประเภท 

4) คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับผู้ดูแลระบบ (Administrator’s Manual)  
 

โดยเอกสารทั้งหมดให้จัดท าเป็นเอกสารจ านวน 5 ชุด (ยกเว้น Source Code) พร้อมแผ่น 
CD/DVD จ านวน 1 ชุด  

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือมีการพัฒนาระบบงาน ผู้ รับจ้างจะต้องจัดส่ง
เอกสารที่ปรับปรุงแก้ไขให้ครบทุกชุดที่เสนอตลอดระยะเวลาการรับประกันระบบงาน ทั้งนี้ จะต้อง
จัดส่งเอกสารฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้สถาบันภายใน 30 วัน หลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และกรณีที่ระยะเวลาการรับประกันระบบงานจะสิ้นสุดลงอย่างน้อย 60 วัน ผู้รับ
จ้างจะต้องส่งมอบคู่มือระบบงานและเอกสารระบบงาน (System Document) พร้อมแผ่น CD/DVD 
บรรจุ Source Code ฉบับสมบูรณ์ล่าสุด อย่างน้อยจ านวน 1 ชุด ให้แก่สถาบัน 

7.3 การจ่ายเงิน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะจ่ายเงินค่าจ้าง ดังนี้ 

งวดที่ 1 จ่ายเป็นจ านวนร้อยละ 70 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยช าระหลังจากคณะกรรมการ

ตรวจรับพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติงานในงวดงานที่ 1 

งวดที่ 2 จ่ายเป็นจ านวนร้อยละ 30 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยช าระหลังจากคณะกรรมการ

ตรวจรับพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติรายงานฉบับสมบูรณ์ 

8. ลิขสิทธิ์ของเจ้าของงาน 
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ผลงานที่ผู้รับจ้างพัฒนาโดยเฉพาะให้สถาบัน เป็นสิทธิของสถาบัน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ

สถาบัน ให้สิทธิผู้รับจ้างในการน าผลงานส่วนนี้ไปใช้ในธุรกิจของผู้รับจ้างได้ โดยผู้รับจ้างต้องให้ Source code 

แก่สถาบัน 

9. อัตราค่าปรับ 

กรณีท่ีไม่สามารถด าเนินงานได้ตามท่ีก าหนดในสัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะคิด

ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของวงเงินค่าจ้างทั้งสัญญา นับถัดจากวันครบก าหนดแล้ว

เสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จจริงและส่งมอบผลงานงวดสุดท้ายจน

ครบ 

10. การบ ารุงรักษาและการรับประกัน 

10.1 ระบบบริหารการลาและประมวลผลเวลาปฏิบัติงาน 

มีการรับประกันและบ ารุงรักษาระบบ  เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สถาบันตรวจรับงวด

สุดท้ายอย่างสมบูรณ์ ดังนี้ 

10.1.1 การรับประกัน 

10.1.1.1 ผู้รับจ้างต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานที่เกิดจากการท างานปกติของ

ระบบและจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

10.1.1.2 ในกรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องกับระบบที่พัฒนา ผู้รับจ้างจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทางด้าน

เทคนิคเพ่ือติดต่อกลับและด าเนินการแก้ไขภายใน 8 ชั่วโมง ของเวลาท าการ

ภายหลังจากที่ได้รับแจ้ง โดยเจ้าหน้าที่ทางด้านเทคนิคของผู้รับจ้างจะต้อง

ด าเนินการแก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วอย่างเต็มความสามารถ  

10.1.1.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดของระบบบริหารการลา

และประมวลผลเวลาปฏิบัติงาน ซึ่งต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสาร ผู้รับจ้างจะต้อง

จัดส่งเอกสารที่ปรับปรุงแก้ไขให้สถาบัน ภายใน 30 วัน หลังจากที่มีการปรับปรุง

แก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

10.1.1.4 ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันอย่างน้อย 60 วัน ผู้รับจ้างจะต้องส่ง Source 

Code ฉบับสมบูรณ์ล่าสุด พร้อมแผ่น CD/DVD บรรจุ อย่างน้อยจ านวน 1 ชุด

ให้แก่สถาบัน 

10.1.1.5 ในกรณีที่ สถาบันจะต้องเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลของระบบ หรือเกิดการ

เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลของระบบซึ่งไม่ได้เกิดจากการท างานของระบบ ได้แก่ 

เปลี่ยนโครงสร้างฐานข้อมูล แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล เพ่ิมข้อมูลใหม่  ลบข้อมูล
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เดิม สถาบันจะแจ้งไปยังผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้รับจ้างจะต้องเข้าร่วม

พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 

10.1.2 การบ ารุงรักษา  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดการบ ารุงรักษาแบบ Preventive Maintenance ระบบสารสนเทศที่

สถาบันจัดซื้อ  ที่ติดตั้ง ณ สถาบัน อย่างน้อย 4 เดือนต่อ 1 ครั้ง เพ่ือให้ระบบอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยแจ้งให้สถาบันทราบล่วงหน้าก่อนเข้าบ ารุงรักษาอย่างน้อย 1 

สัปดาห์ 

10.2 เครื่องอ่านลายนิ้วมือและซอฟต์แวร์ควบคุมการท างานของเครื่องอ่านลายนิ้วมือ 

 มีการรับประกันพร้อมให้บริการสนับสนุนหลังการขายจากผู้ผลิตแบบ 5 วันท าการ x 8 

ชั่วโมง และต้องเริ่มด าเนินการแก้ไขภายในวันท าการถัดไป ณ สถานที่ติดตั้ง (On-Site 

Service) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพ่ิมเติม เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับจากวันที่ส่ง

มอบ) 

 เครื่องอ่านลายนิ้วมือที่น าเสนอมีเว็บไซต์ให้บริการดาวน์โหลด เอกสาร (Documentation) 

และ Driver ของผลิตภัณฑ์  รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการตรวจสอบเหตุขัดข้องการท างาน

ของเครื่องอ่านลายนิ้วมือ 

11. เงื่อนไขอ่ืนๆ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ขยายเวลาการตรวจรับเอกสาร การยกเลิกการจ่ายเงิน

ทันที และเรียกเงินคืน หากผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อก าหนดและ

ขอบเขตการว่าจ้างข้อใดข้อหนึ่ง โดยผู้รับจ้างไม่สามารถขอเรียกร้องสิทธิ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ จากสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 


