
ขอบเขตของงาน (Term of Reference) 
จ้างเหมาจัดทาํเว็บไซต์คณะภาษาและการสื่อสาร 

 
หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต และการสื่อสารข้อมูล ได้เข้ามามีส่วนสําคัญอย่างมากกับ
ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงานให้กับบุคคลภายนอกได้รับทราบ
ข้อมูลในรูปแบบของเว็บไซต์ และเน่ืองจากเว็บไซต์เปรียบเสมือนประตูหรือช่องทางแรกที่บุคคลภายนอกจะ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ดังน้ันรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจึงเป็นสิ่งสําคัญ เพ่ือสร้างความ
น่าสนใจให้กับเว็บไซต์ และยังแสดงถึงภาพลักษณ์ของหน่วยงานอีกด้วย  
 ด้วยเหตุผลและความจําเป็นดังกล่าว คณะภาษาและการสื่อสาร จึงจัดทําโครงการจ้างเหมาจัดทํา
เว็บไซต์คณะภาษาและการสื่อสารขึ้น เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ให้สวยงามและทันสมัย ตลอดจนเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการใช้งานให้สูงขึ้น และมีข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์คณะภาษาและการส่ือสารและเว็บไซต์วารสารคณะภาษาและการ
สื่อสาร 
 2. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการเน้ือหาของเว็บไซต์คณะภาษาและการสื่อสารและเว็บไซต์
วารสารคณะภาษาและการส่ือสาร  
 
ขอบเขตการดําเนินงาน 
 1. เว็บไซต์คณะภาษาและการสื่อสาร 
 2. เว็บไซต์วารสารคณะภาษาและการสื่อสาร 
 

1. ขอบเขตการดําเนินงานเว็บไซต์คณะภาษาและการสื่อสาร 
 1. ออกแบบเว็บไซต์ภายใต้ช่ือโดเมน http://lc.nida.ac.th โดยมีรูปแบบสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของ
คณะภาษาและการสื่อสาร 
 2. จัดทําโครงสร้างเว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ลดความซ้ําซ้อนโดยต้องผ่านความเห็นชอบ
คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด 
 3. ผู้รับจ้างจะต้องทําการถ่ายโอนข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมมายังเว็บไซต์ใหม่ ทั้งหน้าหลัก และรอง  
 4. ผู้รับจ้างจะต้องทําการต้ังค่าทั่วไปให้กับระบบเว็บไซต์ พร้อมทั้งต้ังค่าเบ้ืองต้นให้แก่ระบบเพ่ือให้
ระบบสามารถใช้งานได้ 
 5. ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบระบบและ Theme นําเสนอแก่คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด โดย
ระบบเว็บไซต์และ Theme ที่ใช้งานจริงจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด 
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 6. ผู้รับจ้างต้องทําให้ข้อมูลที่นําเสนอในเว็บไซต์สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่อํานวยความสะดวกเพ่ือให้
ทุกคนเข้าถึงเว็บไซต์ได้ (ตามหลักของ Universal Design and Web Accessibility) ภายในกรอบข้อกําหนด
ของ W3C Web Accessibility 
 7. ผู้รับจ้างจะต้องให้คําแนะนําและคําปรึกษาเก่ียวกับการใช้งานเว็บไซต์ เมื่อคณะภาษาและการ
สื่อสารต้องการ รวมถึงการแก้ไขปัญหา หรือวิธีการที่จะแก้ไขงานบนเว็บไซต์ของคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบได้ทุกวันทําการ ตลอดระยะเวลาของสัญญาและช่วงระยะเวลารับประกัน โดยผู้รับจ้างต้องมีช่องทาง
การติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน เช่น อีเมล์ โทรศัพท์ และรายช่ือผู้รับผิดชอบในเร่ืองต่าง ๆ อย่างชัดเจน และต้อง
แจ้งให้คณะภาษาและการสื่อสารทราบทุกคร้ังเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ 
 8. เว็บไซต์จะต้องรองรับการใช้งานร่วมกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ PC เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ 
Notebook ตลอดจน Smart Phone Tablet PC บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย Platform ได้อย่างน้อย 
ดังน้ี 
 - Windows Base 
 - Android 
 - IOS 
 9. ผู้รับจ้างต้องจัดทําคู่มือการใช้งานเว็บไซต์อย่างน้อย 2 ชนิด คือ คู่มือสําหรับผู้ใช้งานทั่วไป และ
คู่มือสําหรับผู้ดูแลและบริหารเว็บไซต์ 
 10. ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบระบบแจ้งข่าวทางอีเมล์ (Mailing List) ให้กับสมาชิก 
 11. ผู้รับจ้างจะต้องจัดอบรมการบริหารเว็บไซต์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
เว็บไซต์ ดังน้ี 
 - ผู้ดูแลระบบ เช่น การต้ังค่าความปลอดภัยของเว็บไซต์ การอัพเดต core website 
 - ผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ เช่น การอัพเดตข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ โครงสร้างเว็บไซต์ 
 
คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
 1. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้
ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 2. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน 
 4. มีประสบการณ์การในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างน้อย 5 ปี 
 
  



3 
 
ข้อกําหนดทางเทคนิค 
 1. เว็บไซต์ที่ออกแบบรองรับการแสดงผลอย่างน้อย 3 ภาษา 
 2. พัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับกับ Apache บนระบบปฏิบัติการ Linux    
 3. พัฒนาด้วยภาษา PHP เวอร์ช่ัน 5.5 หรือสูงกว่า และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL 5.5 
หรือสูงกว่า โดยจะต้องสามารถติดต้ังและทํางานบน Web Hosting ของสถาบันได้ 
 4. มีการออกแบบโครงสร้างในการแสดงผลของเว็บไซต์ในรูปแบบ Section, Category, Content 
 5. มีระบบรับสมัครสอบ ออนไลน์ อย่างน้อย 1 ระบบ โดยมีข้อกําหนดดังน้ี 
    5.1. ระบบลงทะเบียนสําหรับผู้สมัคร 
  - มีจํานวนคําถามเพ่ือรับข้อมูลของผู้สมัครสอบตามที่ผู้ว่าจ้างกําหนด 
  - สามารถป้องกันโปรแกรมกรอกข้อมูลอัตโนมัติได้ 
  - มีระบบนําเข้าไฟล์โดยสามารถกําหนดขนาดของไฟล์ได้ตามต้องการ 
  - มีระบบช่วยเหลือสําหรับผู้สมัครสอบที่ลืมรหัสผ่าน 
  - สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านโดยผู้สมัครสอบตามเง่ือนไขที่กําหนด 
  - สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครสอบได้ 
  - มีระบบตอบกลับอัตโนมัติทางอีเมล์ 
  - แสดงผลการชําระเงิน และการสอบตามเวลาที่กําหนด 
    5.2. ระบบสําหรับผู้ดูแลระบบลงทะเบียนออนไลน์ (Back office) 
  - สามารถค้นหาข้อมูลของผู้สมัครได้จากข้อมูลที่กําหนด 
  - สามารถดูจํานวนผู้สมัคร การชําระเงิน และอ่ืนๆ ในแต่ระรอบของการสมัครสอบ 
  - สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครได้ 
  - สามารถกําหนดเวลาเปิด-ปิด การสมัครสอบได้ 
  - สามารถนําเข้าผลสอบได้ 
 6. มีระบบจัดการเน้ือหา (Content Management System) 
 7. มีระบบบริหารจัดการสมาชิก (User Management) 
 8. มีระบบดึงและกระจายข่าว (RSS Feed) 
 9. มีระบบค้นหาภายในเว็บไซต์ (Search) 
 10. มีระบบสถิติการเข้าใช้เว็บไซต์ 
 11. มีแบบฟอร์มติดต่อเรา (Contact Us) 
 12. มีระบบสํารวจความคิดเห็น (Poll) 
 13. มีระบบจัดการแบนเนอร์โฆษณา 
 14. มีระบบจัดการ Web Link 
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 15. มีระบบการ Download, Upload File ภายในเว็บไซต์ 
 16. มีระบบแผนผังเว็บไซต์ (Site Map) 
 17. คําถามที่พบบ่อย (FAQ) 
 

2. ขอบเขตการดําเนินงานเว็บไซต์วารสารคณะภาษาและการส่ือสาร 
 1. ออกแบบเว็บไซต์ภายใต้ช่ือโดเมน http://lcjournal.nida.ac.th โดยมีรูปแบบสะท้อนถึงอัตลักษณ์
ของคณะภาษาและการสื่อสาร 
 2. จัดทําโครงสร้างเว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ลดความซ้ําซ้อนโดยต้องผ่านความเห็นชอบ
คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด 
 3. ผู้รับจ้างจะต้องทําการถ่ายโอนข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมมายังเว็บไซต์ใหม่ ทั้งหน้าหลัก และรอง  
 4. ผู้รับจ้างจะต้องทําการต้ังค่าทั่วไปให้กับระบบเว็บไซต์ พร้อมทั้งต้ังค่าเบ้ืองต้นให้แก่ระบบเพ่ือให้
ระบบสามารถใช้งานได้ 
 5. ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบระบบและ Theme นําเสนอแก่คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด โดย
ระบบเว็บไซต์และ Theme ที่ใช้งานจริงจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด 
 6. ผู้รับจ้างต้องทําให้ข้อมูลที่นําเสนอในเว็บไซต์สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่อํานวยความสะดวกเพ่ือให้
ทุกคนเข้าถึงเว็บไซต์ได้ (ตามหลักของ Universal Design and Web Accessibility) ภายในกรอบข้อกําหนด
ของ W3C Web Accessibility 
 7. ผู้รับจ้างจะต้องให้คําแนะนําและคําปรึกษาเก่ียวกับการใช้งานเว็บไซต์ เมื่อคณะภาษาและการ
สื่อสารต้องการ รวมถึงการแก้ไขปัญหา หรือวิธีการที่จะแก้ไขงานบนเว็บไซต์ของคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบได้ทุกวันทําการ ตลอดระยะเวลาของสัญญาและช่วงระยะเวลารับประกัน โดยผู้รับจ้างต้องมีช่องทาง
การติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน เช่น อีเมล์ โทรศัพท์ และรายช่ือผู้รับผิดชอบในเร่ืองต่าง ๆ อย่างชัดเจน และต้อง
แจ้งให้คณะภาษาและการสื่อสารทราบทุกคร้ังเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ 
 8. เว็บไซต์จะต้องรองรับการใช้งานร่วมกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ PC เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ 
Notebook ตลอดจน Smart Phone Tablet PC บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย Platform ได้อย่างน้อย 
ดังน้ี 
 - Windows Base 
 - Android 
 - IOS 
 9. ผู้รับจ้างต้องจัดทําคู่มือการใช้งานเว็บไซต์อย่างน้อย 2 ชนิด คือ คู่มือสําหรับผู้ใช้งานทั่วไป และ
คู่มือสําหรบัผู้ดูแลและบริหารเว็บไซต์ 
 10. ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบระบบแจ้งข่าวทางอีเมล์ (Mailing List) ให้กับสมาชิก 
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 11. ผู้รับจ้างจะต้องจัดอบรมการบริหารเว็บไซต์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
เว็บไซต์ ดังน้ี 
 - ผู้ดูแลระบบ เช่น การต้ังค่าความปลอดภัยของเว็บไซต์ การอัพเดต core website 
 - ผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ เช่น การอัพเดตข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ โครงสร้างเว็บไซต์ 
 
คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
 1. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้
ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 2. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน 
 4. มีประสบการณ์การในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างน้อย 5 ปี 
 
ข้อกําหนดทางเทคนิค 
 1. มีมากกว่า 1 ภาษา เพ่ือรองรับการใช้งานที่หลากหลาย 
 2. พัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับกับ Microsoft IIS 8 
 3. พัฒนาด้วยภาษา PHP เวอร์ช่ัน 5.5 หรือสูงกว่า และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL 5.5 
หรือสูงกว่า โดยจะต้องสามารถติดต้ังและทํางานบน Web Server ของสถาบันได้ 
 4. มีการออกแบบโครงสร้างในการแสดงผลของเว็บไซต์ในรูปแบบ Section, Category, Content 
 5. มีระบบรับสมัครสมาชิก และตอบรับอัตโนมัติ 
 6. มีระบบจัดการเน้ือหา (Content Management System) 
 7. มีระบบบริหารจัดการสมาชิก (User Management) 
 8. มีระบบดึงและกระจายข่าว (RSS Feed) 
 9. มีระบบค้นหาภายในเว็บไซต์ (Search) 
 10. มีระบบสถิติการเข้าใช้เว็บไซต์ 
 11. มีแบบฟอร์มติดต่อเรา (Contact Us) 
 12. มีระบบสํารวจความคิดเห็น (Poll) 
 13. มีระบบจัดการแบนเนอร์โฆษณา 
 14. มีระบบจัดการ Web Link 
 15. มีระบบการ Download, Upload File ภายในเว็บไซต์ 
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 16. มีระบบแผนผังเว็บไซต์ (Site Map) 
 17. คําถามที่พบบ่อย (FAQ) 
 
เงื่อนไขการรับประกัน 
 1. การรับประกันจะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และเริ่มนับจากวันที่ลงนามรับมอบระบบอย่าง
เป็นทางการ 
 2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดโปรแกรมเมอร์ไว้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบของคณะภาษาและการ
สื่อสาร ในการแก้ไขปัญหาและแนะนําการใช้งานทุกวันในเวลาราชการ ตลอดช่วงระยะเวลาของการรับประกัน
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ 
 3. ในระหว่างระยะเวลารับประกัน หากระบบเกิดทํางานบกพร่อง หรือขัดข้อง โดยผู้ว่าจ้างได้
ตรวจสอบแล้วว่าไม่รวมถึงปัญหาที่เกิดจากระบบสื่อสารข้อมูล และ Web Server ของสถาบัน ผู้รับจ้างจะต้อง
เข้ามาดําเนินการแก้ไขภายในเวลาไม่เกิน 4 ช่ัวโมง หลังจากที่ได้รับแจ้ง และต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้
ระบบสามารถให้บริการได้ภายใน 8 ช่ัวโมง 
 
 

--------------------------------------------------------------- 
 


