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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
ช่ือโครงการ พฒันาระบบอนิทราเน็ตงานบริการทดสอบอาหารของสถาบันโภชนาการ 

จ านวน 1 งาน 
 

 
1) ความเป็นมา        
    เน่ืองจากระบบอินทราเน็ตของงานบริการทดสอบอาหารท่ีใชอ้ยูไ่ดส้ร้างข้ึนมาใชง้านมากกวา่ ๑๐ ปี โดย
ระบบน้ีใช้กับงานบริการวิเคราะห์ และห้องปฏิบัติการต่างๆ ของสถาบันฯ ซ่ึงในปัจจุบัน ระบบมี
ประสิทธิภาพค่อนขา้งต ่า และไม่รองรับกบัการใช้งานท่ีเพิ่มมากข้ึนทั้งสารอาหารท่ีวิเคราะห์ และการน า
ขอ้มูลท่ีไดอ้อกมาใชใ้นการบริหารงาน  อีกทั้งภาษาท่ีใชใ้นการเขียนโปรแกรมก็ลา้สมยั จึงจ าเป็นตอ้งมีการ
พฒันาระบบอินทราเน็ตของงานบริการทดสอบอาหาร ของสถาบนัโภชนาการ ข้ึนมาใหม่ โดยพฒันาจาก
ขอ้มูลพื้นฐานเดิมท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั  ประเด็นส าคญัท่ีจ  าเป็นตอ้งมีการพฒันาระบบใหม่คือ 
 1.1)  การใชภ้าษาเขียนโปรแกรมท่ีทนัสมยั  ใหร้ะบบมีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับการใชง้าน
ท่ีเพิ่มข้ึนทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต  

1.2)  การโอนยา้ยขอ้มูลเก่า  ในระหวา่งท่ีระบบเก่ายงัใชง้านอยู ่
           การโอนยา้ยขอ้มูลระหวา่งระบบเก่าไปยงัระบบใหม่  มกัจะเป็นเร่ืองส าคญัและอ่อนไหว 
(Sensitive)  โดยส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนคือ จะตอ้งมีช่วงเวลาท่ีระบบเก่าและระบบใหม่ เปิดใชง้านพร้อมกนัใน
ช่วงเวลาหน่ึง  นอกจากน้ีการด าเนินการทดสอบ และใชง้านระบบใหมไ่ปพร้อมกบัระบบเก่าดว้ยระยะเวลา
หน่ึง  แลว้เม่ือโอนยา้ยขอ้มูลเก่าเสร็จแลว้ จึงจะสามารถยกเลิกระบบเก่าได ้ ดงันั้นการพฒันาระบบใหม่น้ี
ตอ้งจดัหา Server เพื่อรองรับระบบใหม่ดว้ย ซ่ึงไม่รวมกบัขอบข่ายงานน้ี 
 1.3)  การสร้างและการอ่านรหสับาร์โคต้ 
          ระบบท่ีพฒันาใหม่สามารถรองรับการสร้างและอ่านรหสั  บาร์โคต้ท่ีน าอุปกรณ์มาเช่ือมต่อ
ภายหลงัได ้ เพื่อช่วยในการท างานของทุกห้องปฏิบติัการท าใหส้ะดวก  รวดเร็ว  และมีความถูกตอ้งเพิ่มข้ึน 
 

2) วตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาระบบงานให้สามารถใช้ประโยชน์เพิ่มมากข้ึน และตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูป้ฏิบติังาน ในหอ้งปฏิบติัการต่างๆ ของสถาบนัฯ ดงัน้ี   
    2.1 เพื่อจดัท าระบบโปรแกรมใหม่ใหร้องรับกบัการใชง้านในปัจจุบนัและอนาคต 
    2.2 เพื่อลดการท างานท่ีซ ้ าซอ้นและลดระยะเวลาในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 
    2.3 เพื่อลดความผดิพลาดดา้นเอกสาร 
    2.4 เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการบริหารการจดัการต่อไป 
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3) คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

  มีผลงานดา้นการจดัท าโปรแกรมบนระบบอินทราเน็ตหรือระบบอ่ืนท่ีเป็นประเภทเดียวกนัอย่าง
นอ้ย 1  งาน 

4) แบบรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะ  

รายการจ้างการพฒันาระบบอินทราเน็ตของระบบงานบริการทดสอบอาหาร จ านวน 1 งาน มี
รายละเอียดของขอบข่ายงานดงัน้ีคือ 
 

1. หัวข้อและขอบเขตในการพฒันาระบบ 
 ขอบเขตของระบบอินทราเน็ตของงานบริการทดสอบอาหารประกอบดว้ย 9 หวัขอ้ ดงัรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
1.1.  การตั้งค่าข้อมูลหลกั 
 1.1.1  ขอ้มูลหน่วยงานของสถาบนัโภชนาการ (หน่วยงาน, หอ้งปฏิบติัการ) 
 1.1.2  ขอ้มูลบุคลากรและผงัการอนุมติั (ช่ือ, ต าแหน่ง, ล าดบัผงัการอนุมติั) 
 1.1.3  ขอ้มูลหมวดหมู่รายการทดสอบ 
 1.1.4  ขอ้มูลลูกคา้ (รหสัลูกคา้, ช่ือ, ท่ีอยู,่ ช่ือผูติ้ดต่อ, เบอร์โทร, อีเมล,์ วนัท่ีเร่ิมตน้, ประเภทลูกคา้) 
 1.1.5  รายการทดสอบอาหาร 

 รายการทดสอบดา้น Proximate composition 
 รายการทดสอบดา้น Minerals 
 รายการทดสอบดา้น Vitamins 
 รายการทดสอบดา้น Nutrition Labeling 
 รายการทดสอบดา้น Physical Properties 
 รายการทดสอบดา้น Additives and Chemical Contaminants 
 รายการทดสอบดา้น Biochemical Assessment 
 และเพิ่มรายการทดสอบประเภทอ่ืนๆ ในภายหลงัได ้
 การจดัล าดบัการเรียงรายการทดสอบในแต่ละประเภทไดต้ามตอ้งการ 

 
1.2.  บันทกึข้อมูลค าขอบริการ  - กรอกขอ้มูลโดยเจา้หนา้ท่ี  

1.2.1  สามารถบนัทึกวนัท่ี เดือน ปี ได ้
1.2.2  สามารถบนัทึกลูกคา้ได ้
1.2.3  สามารถบนัทึกช่ือตวัอยา่งอาหาร (ไทย) ได ้
1.2.4  สามารถบนัทึกช่ือตวัอยา่งอาหาร (English) ได ้



 
 
 3 

1.2.5  สามารถบนัทึกจ านวน ขนาดตวัอยา่ง ภาชนะบรรจุ วนัท่ีผลิต วนัหมดอาย ุรุ่นท่ีผลิต และ
ผูผ้ลิต/สถานท่ีผลิตได ้

1.2.6  สามารถบนัทึกสภาพตวัอยา่งและการเก็บตวัอยา่งได ้
1.2.7  สามารถบนัทึกวตัถุประสงคข์องการทดสอบตวัอยา่งอาหาร 
1.2.8  สามารถบนัทึกวธีิทดสอบของรายการทดสอบได้ 
1.2.9  สามารถบนัทึกวธีิทดสอบและขอบข่ายท่ีไดรั้บการรับรอง ISO/IEC 17025 ได ้

   1.2.10  สามารถเลือกสารอาหารท่ีตอ้งทดสอบได ้
1.2.11  สามารถบนัทึกประเภทการส่งรายงานผลได ้(เช่น มารับผลเอง ส่งไปรษณีย ์ส่งอีเมล เป็น

ตน้) 
1.2.12  สามารถบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดส่วนประกอบของตวัอยา่งอาหารได ้
1.2.13  สามารถบนัทึกขอ้มูลปริมาณตวัอยา่งท่ีส่งได ้Indicative quantities 
1.2.14  สามารถบนัทึกขอ้มูลองคป์ระกอบอ่ืนๆ ของอาหารได ้
1.2.15  สามารถบนัทึกขอ้มูลรายการทดสอบดา้นจุลชีววทิยา (Microbiological examination) โดย

สามารถเพิ่มรายละเอียดได ้ เช่น ระบุประเภทและอุณหภูมิของการฆ่าเช้ือ 
1.2.16  สามารถคิดค่าใชจ่้ายในแต่ละรายการทดสอบไดท้ั้งแบบเร่งด่วน และแบบปกติได ้
 

1.3.  การลงทะเบียนตัวอย่าง (ทีรั่บมาท าการทดสอบ) 
1.3.1  สามารถสร้างรหสัตวัอยา่งอาหารโดยอตัโนมติั ตามรอบปีงบประมาณ 
1.3.2  สามารถเช่ือมต่อกบัระบบบาร์โคต้ ของการสร้างรหสัตวัอยา่งทดสอบไดโ้ดยอตัโนมติั (กรณี

ท่ีมีเคร่ืองสร้างและเคร่ืองอ่านรหสับาร์โคต้ ) 
1.3.3  สามารถบนัทึกระบุต าแหน่งจดัเก็บตวัอยา่งได ้
1.3.4  สามารถผกูกบัรายการใบค าขอบริการได ้
1.3.5  สามารถคน้หาตวัอยา่งจากรหสัตวัอยา่งอาหาร หรือรหสับาร์โคต้ได ้
1.3.6  สามารถบนัทึกช่ือตวัอยา่งตามใบขอรับบริการ 
1.3.7  สามารถบนัทึกเลขท่ีบริการได ้
1.3.8  สามารถบนัทึกบริษทัผูผ้ลิต/สถานท่ีผลิตได้ 
1.3.9  สามารถบนัทึกวนัท่ีผลิตได ้
1.3.10  สามารถบนัทึกรุ่นท่ีผลิตได ้
1.3.11  สามารถบนัทึกการบรรจุภาชนะได ้
1.3.12  สามารถบนัทึกขนาด จ านวนได ้
1.3.13  สามารถบนัทึกหมายเหตุเก็บตวัอยา่งได ้
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1.3.14  สามารถบนัทึกรูปถ่ายตวัอยา่งได ้
 

1.4.  การปรับปรุงและจัดการข้อมูลการขอบริการ (ในระหว่างด าเนินงาน) 
1.4.1  สามารถปรับปรุงวตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบได ้
1.4.2  สามารถแกไ้ขประเภทการรายงานผลได ้(เช่น มารับผลเอง ส่งไปรษณีย ์อีเมล เป็นตน้) 
1.4.3  สามารถแกไ้ขออกรายงานใหแ้ก่ผูข้อรับบริการและผูป้ฏิบติังานได ้
1.4.4  สามารถบนัทึกท่ีอยู ่อีเมล โทรศพัท ์โทรสาร ช่ือผูติ้ดต่อ ผูส่้งตวัอยา่ง ของผูท่ี้ออกรายงานให้ 
1.4.5  สามารถบนัทึกค่าบริการทดสอบ ตามแต่ละรายการทดสอบได ้
1.4.6  สามารถบนัทึกค่ามดัจ าได ้ 
1.4.7  สามารถบนัทึกเงินคงคา้งได ้
1.4.8  สามารถบนัทึกช่ือเจา้หนา้ท่ีผูคิ้ดค่าบริการได ้
1.4.9  สามารถบนัทึกช่ือเจา้หนา้ท่ีผูอ้อกใบเสร็จได้ 
1.4.10  สามารถบนัทึกตามใบเสร็จเล่มท่ี/เลขท่ีได ้
1.4.11  สามารถบนัทึกช่ือเจา้หนา้ท่ีผูท้วนค าขอได ้
1.4.12  สามารถบนัทึกช่ือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บตวัอยา่งได ้
1.4.13  สามารถส่งขอ้มูลตวัอยา่งท่ีขอรับบริการไป บนัทึกผลทดสอบท่ีหอ้งปฏิบติัการได ้
1.4.14  สามารถบนัทึกวนัท่ีครบก าหนดส่งได/้ก าหนดวนัครบก าหนดเองได ้
1.4.15  สามารถพิมพใ์บแจง้หน้ี และ/หรือใบเสนอราคาได ้
1.4.16  สามารถแสดงสถานะการช าระค่าบริการของผูรั้บบริการ (จ่ายแลว้หรือยงัไม่จ่าย) 
1.4.17  สามารถคิดค่าใชจ่้ายในแต่ละรายการทดสอบไดท้ั้งแบบเร่งด่วน แบบปกติ  และแบบ มี

ส่วนลด หรือแบบไม่คิดราคา (บางกรณี)ได ้
1.4.18  สามารถพิมพใ์บค าขอรับบริการแยกตามหอ้งปฏิบติัการต่างๆ จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 

หอ้งปฏิบติัการได ้(เช่นหอ้งปฏิบติัการเคมีทางอาหาร พิษวทิยาทางอาหาร จุลชีววทิยาทาง
อาหาร มนุโภชนาการ และอ่ืนๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต) 

 
1.5.  การบันทกึผลตามแบบบันทกึผลการทดสอบ 

1.5.1  สามารถเลือกบนัทึกผลการทดสอบต่อ 100 กรัม หรือต่อ 100 มิลลิลิตร และเพิ่มสามารถเพิ่ม
หน่วยอ่ืนๆ ได ้เช่น ต่อกิโลกรัม ต่อกรัม เป็นตน้ 

1.5.2  สามารถค านวณผลการทดสอบจากปริมาตร 100 มิลลิลิตรเป็นปริมาณกรัมได ้เม่ือมีการระบุ
ค่าความหนาแน่นของอาหาร (มวลต่อปริมาตร เช่นระบุ 10 มิลลิลิตร = 10.5 กรัม เป็นตน้) 
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1.5.3  สามารถบนัทึกขอ้มูลตามแบบบนัทึกผลการทดสอบ ตามรูปแบบท่ีไดใ้หไ้ว ้(ตามเอกสาร
แนบ) 
1.5.4  สามารถบนัทึกขอ้มูลสารอาหารยอ่ยๆ ตามแบบ Trans fatty acid หรือ Fatty acid profileได ้
1.5.5  สามารถเรียกดูขอ้มูลตวัอยา่งท่ีขอรับบริการได ้ทุกขั้นตอน 
1.5.6  เจา้หนา้ท่ีทดสอบสามารถเห็นรายการทดสอบของตนเองเท่านั้น 
1.5.7  มีสัญลกัษณ์การแจง้เตือนก่อนถึงวนัครบก าหนด เช่นระบุ  5 วนัก่อนถึงก าหนดส่งผล และ

เพิ่ม/ลดวนัท่ีก าหนดส่งได ้
1.5.8  สามารถบนัทึก ผลลพัธ์การทดสอบ โดยผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งได ้
1.5.9  สามารถส่งผลลพัธ์การทดสอบ ไปใหผู้ป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง ไปยงัผูป้ฏิบติังานท่ีสูงกวา่ได ้

ไม่เกิน 3 ระดบั (ผูป้ฏิบติังาน ผูต้รวจสอบ และหวัหนา้ห้องปฏิบติัการ) 
1.5.10  สามารถบนัทึกลงนามรับรองผล จากระดบัผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งได ้
1.5.11  สามารถใหร้ะดบัผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง แกไ้ขส่งกลบัผลการทดสอบล าดบัก่อนหนา้ได ้
1.5.12  สามารถแสดงขอ้มูลประวติั การแกไ้ขส่งกลบัผลการทดสอบได ้
1.5.13  สามารถพิมพแ์บบฟอร์มบนัทึกผลการทดสอบให้หอ้งปฏิบติัการได้ 
1.5.14  สามารถเพิ่ม/แกไ้ขสารอาหาร และรายละเอียดต่างๆ ได ้
1.5.15  สามารถพิมพร์ายงานผลการทดสอบ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
1.5.16  สามารถพิมพร์ายงานฉลากโภชนาการไทย และ/หรือ สหรัฐอเมริกาได้ 
1.5.17  สามารถพิมพข์อ้มูลโภชนาการไทยและ/หรือสหรัฐอเมริกาได้ 
1.5.18  สามารถแสดงจ านวนช้ิน/ขวด/ถุงของตวัอยา่งในภาพรวม 
1.5.19  สามารถระบุรายละเอียดลกัษณะของตวัอยา่งทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
1.5.20  สามารถระบุวนัท่ีทดสอบตวัอยา่งได ้
1.5.21  สามารถระบุปริมาณส่วนท่ีกินได ้และส่วนกินไม่ได ้
1.5.22  สามารถระบุขอ้มูลหน่ึงหน่วยบริโภคได ้
1.5.23  สามารถระบุน ้าหนกั/ปริมาตรต่อถว้ยตวงไทย-USA /ชอ้นโตะ๊ หรือชอ้นชา  
1.5.24  สามารถระบุจ านวนจุดทศนิยมได ้
1.5.25  สามารถระบุการรายงานค่าผลการทดสอบแบบหลายค่าได ้เช่นค่าท่ี 1 ค่าท่ี 2, …และ

ค่าเฉล่ีย เป็นตน้ 
1.5.26  สามารถระบุค่าต ่าสุดของการทดสอบได ้(เช่น ระบุค าวา่ “Not detected”  หรือ “less than 

limit of quantitation” และสามารถระบุค่านั้นๆ ของแต่ละสารอาหารได)้ 
1.5.27  สามารถระบุค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ (กรณีท่ีลูกคา้ร้องขอ) ได ้
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1.6.  การออกใบเอกสารผลการทดสอบ ทั้งแบบภาษาไทย และภาษาองักฤษ ซ่ึงประกอบดว้ย 
1.6.1  หวักระดาษสถาบนัโภชนาการ พร้อมโลโกท่ี้ไดรั้บการรับรอง และสามารถเพิ่มโลโกไ้ด ้
1.6.2  รายงานผลการทดสอบ 
1.6.3  ตวัอยา่งอาหาร 
1.6.4  เลขท่ีบริการ 
1.6.5  รายละเอียดของตวัอยา่งอาหาร 
1.6.6  ผูข้อรับบริการ 
1.6.7  ท่ีอยู ่
1.6.8  ผูผ้ลิต/สถานท่ีผลิต 
1.6.9  ท่ีอยู ่
1.6.10 วนัท่ีรับตวัอยา่ง 
1.6.11 วนัท่ีทดสอบตวัอยา่ง 
1.6.12 วธีิทดสอบ 
1.6.13 ผลการทดสอบ: (ต่อ .............) สามารถเลือกไดว้า่รายงานผลการทดสอบต่อ 100 กรัม หรือ 

100 มิลลิลิตร = .......... กรัม) 
1.6.14 กรณีท่ีรายงานผลการทดสอบเป็นค่า Not detected ใหแ้สดงค่า detection limit ดว้ย 
1.6.15 รายงานค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ (ถา้ลูกคา้ร้องขอ) 
1.6.16 ช่ือผูรั้บรองรายงานผลการทดสอบ 
1.6.17 เลขท่ีหนงัสือออกพร้อมวนัท่ี 
1.6.18 ระบุสัญญลกัษณ์เฉพาะรายการทีไดรั้บการรับรอง  
1.6.19 สามารถน ารายงานผลการทดสอบ (Export) ในรูปไฟล ์Microsoft Word ได ้

 
1.7.  ส่วนสรุปรายงานของการทดสอบของสถาบันโภชนาการ 

1.7.1  สามารถสรุปรายงานผลการทดสอบ 
1.7.2  สามารถคน้หาผลการทดสอบไดจ้ากช่ือตวัอยา่ง 
1.7.3  สามารถคน้หาช่ือผูรั้บบริการไดจ้ากช่ือและ/หรือเบอร์โทรศพัท์ 
1.7.4  สามารถคน้หารายงานไดด้ว้ยเลขท่ีบริการ 
1.7.5  สามารถคน้หารายงานไดต้ามช่ือผลิตภณัฑ์ 
1.7.6  สามารถคน้หารายงานไดต้ามรายการสารอาหาร 
1.7.7  รายงานจ านวนรายการทดสอบรวมทั้งหมด ทั้งต่อรายเดือน และรายปีงบประมาณ (ตค.-กย.) 
1.7.8  รายงานจ านวนรายการทดสอบแยกตามรายการ รายเดือน/รายปีประมาณ 
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1.7.9  รายงานจ านวนรายการทดสอบแยกตามห้องปฏิบติัการ/หน่วย รายเดือน/รายปีงบประมาณ 
1.7.10  รายงานจ านวนลูกคา้รายเก่าและรายใหม่ รายเดือน/รายปีงบประมาณ 
1.7.11  รายงานจ านวนลูกคา้แยกตามกลุ่ม เช่น ลูกคา้ภายใน ลูกคา้ภายนอก รายเดือน/ราย

ปีงบประมาณ 
1.7.12  รายงานจ านวนรายไดท้ั้งหมด รายเดือน/รายปีงบประมาณ 
1.7.13  รายงานจ านวนรายไดท้ั้งหมดแยกตามรายการทดสอบ รายเดือน/รายปีงบประมาณ 
1.7.14  รายงานจ านวนรายไดภ้ายในและภายนอก รายเดือน/รายปีงบประมาณ 
1.7.15  รายงานจ านวนตวัอยา่งทดสอบทั้งหมด รายเดือน/รายปีงบประมาณ 
1.7.16  รายงานจ านวนตวัอยา่งทดสอบภายในและภายนอก รายเดือน/รายปีงบประมาณ 
1.7.17  รายงานจ านวนตวัอยา่งทดสอบตามประกาศกระทรวงฯ รายเดือน/รายปี 
1.7.18  รายงานจ านวนตวัอยา่งทดสอบฉลากโภชนาการ รายเดือน/รายปี 
1.7.19  รายงานจ านวนตวัอยา่งท่ีขอรับบริการแบบปกติและแบบเร่งด่วน รายเดือน/รายปี 
1.7.20  สามารถ Export ขอ้มูลตามความตอ้งการ เป็นรายเดือน/รายปี (เช่น ช่ือตวัอยา่ง สารอาหาร) 
1.7.21  สามารถ Export รายการทดสอบเพื่อการจดัสรร เป็นไฟล ์Excel 
1.7.22  สามารถ Export ขอ้มูลรายงานไดเ้ป็นไฟล ์Excel 
1.7.23  สามารถรายงานการส่งผลก่อนก าหนด ตรงก าหนด และชา้กวา่ก าหนด เป็นรายเดือน/ราย

ปีงบประมาณ 
1.7.24  การ Tuning Database เพื่อใหอ้อกรายงานไดเ้ร็ว  

 
1.8.  ส่วนจัดการ User Account  

1.8.1  สามารถเพิ่มผูใ้ชง้านไดไ้ม่จ  ากดัจ านวน 
1.8.2  สามารถระบุกลุ่มผูใ้ชไ้ดต้ามห้องปฏิบติัการต่างๆ ไม่นอ้ยกวา่ 5 กลุ่ม  
1.8.3  สามารถจดัการสิทธิการใชง้านของแต่ละกลุ่มผูใ้ชไ้ด ้
1.8.4  สามารถก าหนดกลุ่มผูใ้ชง้าน ใหแ้ก่ผูใ้ชง้านได ้
1.8.5  สามารถจดัเก็บขอ้มูลการเขา้ใชง้านระบบของผูใ้ชไ้ด ้หรือ Login 
1.8.6  ผูใ้ชง้านสามารถเปล่ียนรหสัผา่นเองได ้

 
1.9  การ Backup ข้อมูลรายวัน 

 ระบบสามารถท าการส ารองขอ้มูล (Backup) ไดโ้ดยอตัโนมติัทุกวนั 
 เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบสามารถก าหนดการส ารองขอ้มูลได ้ 
 สามารถก าหนดแหล่งท่ีเก็บขอ้มูล (drive) และแหล่งเก็บขอ้มูลส ารองไดด้ว้ยผูดู้แลระบบ 
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2. โปรแกรมที่ใช้ด าเนินงานและเกีย่วข้อง 
2.1  ส่วน INTRANET 

 Programing Language :  PHP 5.0+ 
 Database :  Microsoft SQL Server Standard 2012+ 
 OS :  Windows Server Standard 2012 

 

3. ประเมินระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
 

ขั้นตอนด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

การส่งมอบ 

  1.  สรุป Detailed Requirements 1  เดือน เอกสารสรุป Detailed Requirements 

  2.  การพฒันาระบบ  
       2.1)  เขียนโปรแกรมส่วน Mock-up 
       2.2)  เขียนโปรแกรมประมวลผล 
               -  ขอ้มูลหลกัตั้งตน้ 
               -  เปิดรายการใบค าขอบริการ 
               -  กระบวนการบนัทึกผลการทดสอบ 
               -  การออกเอกสารผลการทดสอบ 
               -  รายงานต่างๆ  23 รายการ 

4  เดือน การติดตั้งโปรแกรม 
และการ Demo การใชง้าน 

  3.  การทดสอบ 0.5  เดือน เอกสารการทดสอบระบบจาก 
ผูใ้ชทุ้กคน 

  4.  (ส ารอง) การปรับแก้ระบบ 0.5  เดือน เอกสารการทดสอบระบบในส่วน 
ท่ีปรับแกเ้พิ่มเติม 

  5.  Migration ระบบเก่าไปยงัระบบใหม่ 
       -  แผนการเปิดใชง้าน 
       -  แผนการหยดุใชร้ะบบเก่า 
       -  การโอนขอ้มูลเก่าเขา้ระบบใหม่ 

1  เดือน แผนการ Migration และการเปิดใช้
งานระบบใหม่ 

  6.  การอบรมการใช้งาน 
 

0.25 เดือน คู่มือการใชง้านระบบ และ Source 
Code ส่งมอบ 
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 * หมายเหตุ:  ในการด าเนินงานจะตอ้งมีการเขา้ประชุมกบัผูใ้ชเ้ป็นระยะๆ โดยเฉพาะในส่วนของการลง
รายละเอียดความชดัเจนของรายละเอียดต่างๆกบัผูใ้ชง้าน 

4. การส่งมอบงานในแต่ละช่วง 
 

ขั้นตอนด าเนินงาน การส่งมอบงาน 

  1.  สรุป Detailed Requirements เอกสารสรุปยนืยนั Detailed Requirements 

  2.  การพฒันาระบบ  
       2.1)  เขียนโปรแกรมส่วน Mock-up 
       2.2)  เขียนโปรแกรมประมวลผล 
               -  ขอ้มูลหลกัตั้งตน้ 
               -  เปิดรายการใบค าขอบริการ 
               -  กระบวนการบนัทึกผลการทดสอบ 
               -  การออกเอกสารผลการทดสอบ 
               -  รายงานต่างๆ  23 รายการ 

การติดตั้งโปรแกรม และการ Demo 

  3.  การทดสอบ เอกสารการทดสอบระบบจากผูใ้ชทุ้กคน 

  4.  (ส ารอง) การปรับแก้ระบบ เอกสารการทดสอบระบบในส่วน 
ท่ีปรับแกเ้พิ่มเติม 

  5.  Migration ระบบเก่าไปยงัระบบใหม่ 
       -  แผนการเปิดใชง้าน 
       -  แผนการหยดุใชร้ะบบเก่า 
       -  การโอนขอ้มูลเก่าเขา้ระบบใหม่ 

แผนการ Migration และการเปิดใชง้านระบบใหม่ 

  6.  การอบรม คู่มือ และการจดัอบรมการใชง้าน 

  7.  การปิดโครงการ คู่มือการใชง้านระบบ และ Source Code ส่งมอบ 
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5. การให้บริการหลงัติดตั้ง และการรับประกนั 
 
5.1  สามารถด าเนินการเขียนโปรแกรมไดภ้ายใน 180 วนั 
5.2  ก่อนการตรวจรับบริษทัน าเสนอขอ้มูลต่อคณะกรรมการโครงการพฒันาระบบอินทราเน็ต งานบริการ

ทดสอบอาหารก่อน ถึงจะเร่ิมทดลองปฏิบติัการใชร้ะบบจริงและแกไ้ขตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการภายใน 90 วนั 

5.3  มีการรับประกนัการท างานของระบบรวมถึงการดูแล แกไ้ขขอ้ผดิพลาด 2 ปี นบัตั้งแต่หลงัส่งมอบงาน 
5.4  มีการฝึกอบรมการใชง้านระบบกบัผูเ้ก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 5 คร้ัง จนกวา่จะสามารถใชง้านไดดี้ 
5.5  จดัท าคู่มือการใชง้านระบบ อยา่งนอ้ย 2 ชุด 
5.6  รองรับการใชง้านบน Browser เช่น  Chrome, Firefox   
5.7  ด าเนินการถ่ายโอนขอ้มูลเก่าเขา้ระบบใหม่ 
 
 
 
                     คณะกรรมการร่างขอบเขตฯ  
 

\ 










