
















































 

 

แบบฟอร์มรายละเอียดราคางานจ้าง 
จ้างเหมาบริการจัดหาพร้อมติดตั้ง IOT และ Digital Technology Service Platform 

ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และประกาศนียบัตรการฝึกอบรมดิจิทัล 
(ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ล าดับ รายละเอียดกิจกรรม จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

 จ้างเหมาบริการจัดหาพร้อมติดตั้ง IOT และ Digital 
Technology Service Platform ส าหรับการเรียน
การสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) 
ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
และประกาศนียบัตรการฝึกอบรมดิจิทัล  โดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : 
e - bidding) ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีลักษณะของการ
ด าเนินงานดังนี้ 

    

 กิจกรรมการออกแบบระบบสาธิต Platform และ
มาตรฐานกระบวนการ ประกอบไปด้วย 

    

4.1 ศึ ก ษ า แ ล ะ พั ฒ น า อ อ ก แ บ บ ใ น ก า ร จั ด ท า
สภาพแวดล้อมเพื่อใช้ในการสาธิตและพัฒนาด้วยชุด 
Software ในรูปแบบ Platform As-A-Services และ 
ก า ร ติ ด ตั้ ง  Software บ น  Server แ ล ะ / ห รื อ 
WorkStation ตามความจ าเป็น 

1 งาน   

4.2 ติดตั้งเครื่องมือ Software Config ระบบ โดยระบบ
ประกอบไปด้วยเครื่องมือหลักครอบคลุม Platform ที่
จ าเป็นในหลักสูตร Digital Services และ Smart 
Electronic สอดคล้องกับแผนการเรียนการสอนของ
แผนงานโครงงานทั้งสิ้น 30 โครงงาน บริษัท GPH 
และ บริษัทในเครือสหพัฒน์ ความต้องการใช้ดิจิทัล
เทคโนโลยีตามรายละเอียดข้อ 4.7 

5 งาน   



 

 

 

ล าดับ รายละเอียดกิจกรรม จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

4.3 ระบบที่จัดมาสาธิตเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติในการจัดท าระบบต้นแบบต่าง ๆ ตาม
ความต้องการซอฟต์แวร์ ที่ ก าหนด (Software 
Requirement Specification) เพื่อการจัดท าระบบ
ต้นแบบโดยอย่างมีประสิทธิภาพ 

1 งาน   

4.4 เครื่องมือซอฟต์แวร์และระบบมุ่งเน้นการใช้ระบบเปิด 
(Open Architecture) 

1 ระบบ   

4.5 ระยะเวลาสาธิตโครงการ ฯ สิ้นสุดภายใต้กรอบบัณฑิต
พันธุ์ใหม่แล้วเสร็จ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 5 
เดือนนับจากวันลงนามในสัญญา 

1 งาน   

4.6 ออกแบบและจัดท าระบบให้สามารถใช้งานควบคู่กับ
กระบวนการมาตรฐานต่าง ๆ อ้างอิง 
4.6.1 มาตรฐานสากลกระบวนการ เช่น   
     4.6.1.1 การบริหารจัดการการจัดเก็บเอกสาร ตาม
กระบวนการ ISO/IEC 29110  
     4.6.1.2 มาตรฐานการบริการ ITIL/ITSM/ISO 
20000  
     4.6.1.3 กรอบแนวคิด พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (PDPA) และ อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
4.6 .2 มาตรฐานการเชื่ อมโยง เทคโนโลยีดิ จิทั ล 
(Interoperability Defector Standard) เช่น  
     4.6.2.1 มาตรฐานการเชื่อมโยง IOT เช่น MQTT 
หรืออ่ืน ๆ 
     4.6.2.2 มาตรฐานความปลอดภัยการให้บริการ 
Web/Cloud เช่น https และอ่ืนๆ 
     4.6.2.3 มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น json, 
csv และอ่ืน ๆ  
     4.6.2.4 มาตรฐานการเข้าถึงฐานข้อมูล เช่น sql 
และอ่ืน ๆ 

1 งาน   



 

 

 

ล าดับ รายละเอียดกิจกรรม จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

4.7 ระบบและอุปกรณ์สาธิตจัดมาให้ใช้ระหว่างการสอน
ภาคปฏิบัติ ประกอบไปด้วย 
4.7.1 ออกแบบ และจัดท าระบบ Platform พ้ืนฐานเพื่อ
รองรับการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบต้นแบบ 
     4.7.1.1 เครื่องมือในการเชื่อมโยงระบบ IOT ผ่าน
มาตรฐานเชื่อมโยง เช่น MQTT 
     4.7.1.2 เครื่องมือในการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล 
Relational Database เ ช่ น  Oracle, Maria, MySql 
หรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล
ทดสอบ และจัดท าระบบต้นแบบ 
     4 .7 .1 .3 ฐานข้อมูล  Relational Database อัน
ได้ แก่  Oracle, Maria, MySql ที่ เ หมาะสมกั บกา ร
ออกแบบ และจัดท าระบบต้นแบบ 
     4.7.1.4 เครื่องมือ Data Analytic ในการเรียนรู้การ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ใน Digital Services ที่สามารถ
เชื่อมโยง Big Data ฐานข้อมูล เช่น Oracle RDBMS, 
MySql, Sql Server, Excel จัดท า Data Model  และ 
Portfolio ทั้งในรูปแบบ Desktop และระบบ Cloud  
     4.7.1.5 เครื่องมือในการจัดท าระบบการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน สนับสนุนการ
ท างานและการพัฒนา Knowledge Management 
     4.7.1.6 เครื่องมือในการจัดท า Web Templates 
เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาระบบ Online ต้นแบบ 
     4 .7 .1 .7 เครื่ องมือสนับสนุนการบริการและ
กระบวนการสื่อสาร Digital เช่น การท า Chatbot 
     4.7.1.8 เครื่องมือระบบ Social Media Business 
Integration เ ช่ น  ecommerce integration แ ล ะ 
social media commerce 
     4.7.1.9 เครื่องมือ Social Listener Datalogger, 
Online Promotion Integration 

5 ระบบ   



 

 

 

ล าดับ รายละเอียดกิจกรรม จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

      4.7.1.10 เครื่องมือระบบ eCommerce  
     4.7.1.11 เครื่องมือระบบ Digital Identification 
เชื่อมโยง Software As a Service 
     4 .7 .1 .12 เครื่ องมือระบบ Push Notification 
เชื่อมโยง Platform As a Service 
     4.7.1.13 เครื่องมือระบบ ITSM Service, ITSM 
CMDB 
     4.7.1.14 เครื่องมือระบบ ERP/MRP Business 
Management  
     4.7.1.15 เครื่องมือระบบ WPA Framework, WPA 
integration 
     4.7.1.16 เครื่องมือระบบ Secured Web Services  
     4.7.1.17 เครื่องมือระบบ AI Image Processing 
     4.7.1.18 เครื่องมือระบบเชื่อมโยง Map Server 
Services, Geolocation and Fencing 
     4.7.1.19 เครื่องมือ Beacon Location Identification 
     4.7.1.20 พัฒนาเครื่องมือเชื่อมโยงต่าง ๆ และ API 
ที่เหมาะสมตามการออกแบบ 
4.7.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ 
     4.7.2.1 Server จ านวน 5 ชุด  
               - Intel Rack Server หน่วยความจ าอย่าง
น้อย 16 GB RAM  
               - Hard Disk ไม่น้อยกว่า 500 GB SSD 
               - Gigabit Ethernet Network อย่างน้อย 
2 Port 
               - USB 2.0 และ/หรือ 3.0 อย่างน้อย 2 
Port พร้อม VGA และ/หรือ HDMI 
               - รองรับการติดตั้ง Ubuntu หรือ Window 
Server 

    

 



 

 

 

ล าดับ รายละเอียดกิจกรรม จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

    4.7.2.2 อุปกรณ์เชื่อมโยง IOT (Wireless) จ านวน 
12 ชุด 
               - IOT Single Board Computer หน่วยความจ า
อย่างน้อย 512 RAM  
               - เชื่อมโยงระบบสื่อสารไร้สาย Wireless 
Communication 
               - รองรับการติดตั้ ง Embedded Operating 
System ที่พร้อมเชื่อมโยง IOT 
     4.7.2.3 In-door-IOT (Wireless) จ านวน 6 ชุด 
เพ่ือใช้ในการจัดท า In-door Geolocation 
     4.7.2.4 Beacon Tag จ านวน 6 ชุด  
     4.7.2.5 Wireless Camera จ านวน 3 ชุด 
4.7.3 เครื่องมือการจัดท ากระบวนการวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์  
     4.7.3.1 จัดท ากระบวนการ ISO/IEC 29110  
     4.7.3.2 จัดท ากระบวนการบริหารจัดการโครงการ 
     4.7.3.3 จัดท าเครื่องมือจัดเก็บและบริหารจัดการ 
Source Code 
     4.7.3.4 จัดท ากระบวนการบริการอ้างอิง ITSM 
     4.7.3.5 จัดท ากระบวนการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
รับการใช้ Digital Services 
     4.7.3.6 จัดท ากระบวน Big Data กระบวนการ
เชื่อมโยงข้อมูลไปสู่  Data Lake ของโครงการรวม
บัณฑิตพันธุ์ใหม่ ICDI 

    

 รวม     

 
 


