
ขอบเขตของงานจ้างเหมาพัฒนาระบบการประเมินวิทยฐานะ 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วย ก.ค.ศ. ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู  และต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ที่มุ่งเน้นให้ข้ำรำชกำรครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้พัฒนำสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง และมำตรฐำนวิทยฐำนะ  
เพ่ือพัฒนำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน และคุณภำพกำรศึกษำ โดยน ำระบบกำรประเมินวิทยฐำนะดิจิทัล 
(Digital Performance Appraisal : DPA) มำใช้ในกำรส่งผ่ำน จัดกำรและประมวลผล ข้อมูลกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน รวมทั้งหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ 

ดังนั้น เพ่ือให้มีระบบกำรประเมินวิทยฐำนะดิจิทัล (DPA) ตำมที่ก ำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ สำมำรถ
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรบริหำรงำนบุคคลที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
และมีกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีควำมจ ำเป็นต้องพัฒนำระบบกำรประเมินวิทยฐำนะดิจิทัล 
(Digital Performance Appraisal : DPA) เพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนำระบบกำรประเมินวิทยฐำนะดิจิทัล  (Digital Performance Appraisal : DPA) รองรับ 
กำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครู ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ และต ำแหน่งศึกษำนิเทศก ์
 
3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

3.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว 

เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร ตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังก ำหนด ตำมท่ีประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำน
ของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

3.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
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3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ณ วันประกำศ
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม  
ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ 

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลำง 

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนกำรพัฒนำระบบงำนในรูปแบบ Web Application ที่ท ำงำนบนระบบ 
Cloud Server อย่ำงน้อย 1 ผลงำน ที่มูลค่ำสัญญำไม่ต่ ำกว่ำ 1,000,000.- บำท และเป็นผลงำนที่สิ้นสุดแล้ว 
โดยแสดงหนังสือรับรองผลงำนและหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สัญญำจ้ำงฯ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ 
กำรจ้ำงฯ 

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีทีมงำน ซึ่งมีคุณสมบัติและจ ำนวนตำมที่ก ำหนด ตำมเอกสำรแนบ 1 ในต ำแหน่งต่ำง ๆ 
อย่ำงน้อยดังนี้ 

1) ผู้จัดกำรโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 1 คน 
2) ผู้วิเครำะห์และออกแบบระบบ ไม่น้อยกว่ำ 2 คน 
3) ผู้วิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรทำงธุรกิจ ไม่น้อยกว่ำ 2 คน 
4) ผู้ออกแบบสถำปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ไม่น้อยกว่ำ 2 คน 
5) ผู้วิเครำะห์และออกแบบฐำนข้อมูล ไม่น้อยกว่ำ 2 คน 
6) ผู้พัฒนำระบบ ไม่น้อยกว่ำ 12 คน 
7) ผู้ทดสอบระบบ ไม่น้อยกว่ำ 5 คน 

 
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้าง 

รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะกำรจ้ำงเหมำพัฒนำระบบกำรประเมินวิทยฐำนะส ำหรับข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 19 หน้ำ ตำมเอกสำรแนบ 2 
 
5. การเสนอราคา 
 รำคำที่เสนอจะต้องก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 120 วัน นับแต่วันเสนอรำคำ และภำยในก ำหนด 
ยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนเสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ 
 
6. ระยะเวลาส่งมอบงาน 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวมทั้งสิ้น 240 วัน มีรำยละเอียดกำรส่งมอบแบ่งเป็น 4 งวด โดยงำนที่ส่งมอบ
ในรูปแบบไฟล์เอกสำรและรำยงำนต่ำง ๆ ต้องสำมำรถอ่ำนและใช้งำนได้ด้วยโปรแกรม Microsoft Word และ 
Acrobat Reader โดยให้บันทึกลง Flash Drive จ ำนวน 2 ชุด และรูปแบบเล่มเอกสำร จ ำนวน 1 ชุด ดังนี้ 

งวดที่ 1 ส่งมอบงำนภำยใน 60 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ตำมรำยกำรดังนี้  
1) เอกสำรกำรศึกษำและวิเครำะห์ควำมต้องกำรของระบบ 
2) เอกสำรกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ Back-End Server Side และระบบ Front-

End Server Side 
3) เอกสำรศึกษำ วิเครำะห์ และออกแบบฐำนข้อมูล 
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4) ระบบงำนย่อยกำรลงทะเบียนและเข้ำสู่ระบบ และเอกสำรรำยงำนผลกำรทดสอบ 
5) ระบบงำนย่อยข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (Performance Agreement : PA) และ

เอกสำรรำยงำนผลกำรทดสอบ 
ทั้งนี้ เอกสำรตำมข้อ 1) - 3) ให้ส่งมอบภำยใน 30 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 

งวดที่ 2 ส่งมอบงำนภำยใน 150 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำตำมรำยกำรดังนี้ 
1) ระบบงำนย่อยประมวลผลคุณสมบัติสำยงำนกำรสอนและสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ 

และเอกสำรรำยงำนผลกำรทดสอบ 
2) ระบบงำนย่อยกำรส่งค ำขอประเมินวิทยฐำนะ และเอกสำรรำยงำนผลกำรทดสอบ 
3) ระบบงำนย่อยกำรคัดเลือกกรรมกำรประเมิน และเอกสำรรำยงำนผลกำรทดสอบ 
4) ระบบงำนย่อยกำรประเมินวิทยฐำนะ และเอกสำรรำยงำนผลกำรทดสอบ 
5) ระบบงำนย่อยกำรออกค ำสั่งมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ และเอกสำรรำยงำนผลกำร

ทดสอบ 
งวดที่ 3 ส่งมอบงำนภำยใน 210 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำตำมรำยกำรดังนี้ 

1) ระบบงำนย่อยกำรบริหำรจัดกำร ส ำหรับผู้ดูแลระบบ และเอกสำรรำยงำนผลกำรทดสอบ 
2) ระบบงำนย่อยกำรแจ้งเตือน และเอกสำรรำยงำนผลกำรทดสอบ 
3) ระบบงำนย่อยกำรเฝ้ำติดตำมระบบ และเอกสำรรำยงำนผลกำรทดสอบ 
4) ระบบงำนย่อยเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล และเอกสำรรำยงำนผลกำรทดสอบ 
5) ระบบงำนย่อยรำยงำน และเอกสำรรำยงำนผลกำรทดสอบ 
6) ระบบงำนย่อย Help Desk และเอกสำรรำยงำนผลกำรทดสอบ 

งวดที่ 4 ส่งมอบงำนภำยใน 240 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำตำมรำยกำรดังนี้ 
1) สัญญำเช่ำใช้บริกำรระบบ Cloud Server ระยะเวลำ 6 เดือน โดยเริ่มเช่ำใช้บริกำร 

นับถัดจำกวันที่มีมติตรวจรับงำนงวดที่ 3 
2) เอกสำรกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ Back-End Server Side ฉบับสมบูรณ์ 
3) เอกสำรศึกษำ วิเครำะห์ และออกแบบฐำนข้อมูล ฉบับสมบูรณ์ 
4) เอกสำรรำยงำนกำรติดตั้งโปรแกรมระบบกำรประเมินวิทยฐำนะส ำหรับข้ำรำชกำรครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และรำยงำนกำรทดสอบระบบ (User Acceptance 
Testing และ Performance Testing) 

5) รำยงำนกำรจัดฝึกอบรมและคู่มือกำรใช้งำนระบบ 
6) สื่อ e-Learning Tutorial โดยมีเนื้อหำครอบคลุมทุกฟังก์ชันกำรท ำงำนในระบบ 
7) Source Code ระบบ Front-End Server Side และระบบ Back-End Server Side  

ทุกระบบงำนย่อย  
 
7. การจ่ายเงิน 

กำรจ่ำยเงินแบ่งเป็น 4 งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 ร้อยละ 20 ของวงเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนงวดที่ 1 ครบถ้วน ถูกต้อง 

ทุกรำยกำร และผ่ำนกำรตรวจรับจำกส ำนักงำน ก.ค.ศ. เรียบร้อยแล้ว 
งวดที่ 2 ร้อยละ 30 ของวงเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนงวดที่ 2 ครบถ้วน ถูกต้อง 

ทุกรำยกำร และผ่ำนกำรตรวจรับจำกส ำนักงำน ก.ค.ศ. เรียบร้อยแล้ว 
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งวดที่ 3 ร้อยละ 30 ของวงเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนงวดที่ 3 ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทุกรำยกำร และผ่ำนกำรตรวจรับจำกส ำนักงำน ก.ค.ศ. เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 4 ร้อยละ 20 ของวงเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนงวดที่ 4 ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทุกรำยกำร และผ่ำนกำรตรวจรับจำกส ำนักงำน ก.ค.ศ. เรียบร้อยแล้ว 
 
8. วงเงินในการจัดจ้าง 

เงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 4,696,600.- บำท (สี่ล้ำน- 
หกแสนเก้ำหมื่นหกพันหกร้อยบำทถ้วน) 
 
9. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
 ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอครั้งนี้ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ  
 
10. อัตราค่าปรับ 
 ค่ำปรับเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.10 ของรำคำค่ำจ้ำงทั้งหมด 
 
11. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
 สำมำถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจำรณ์ เกี่ยวกับร่ำงขอบเขตของงำนนี้ ได้ที่ 

สถานที่ติดต่อ ส ำนักงำนเลขำธิกำร ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ถ.รำชด ำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2280 2841, 02-2280 2836 

 สำธำรณชนที่ต้องกำรเสนอแนะ วิจำรณ์ หรือมีควำมเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ 
วิจำรณ์ หรือมีควำมเห็นด้วย 



ข้อก าหนดคุณสมบัติและจ านวนบุคลากรในทีมงานที่เสนอ 
 

ล าดับ ต าแหน่ง คุณสมบัติ 
จ านวน 
(คน) 

1 ผู้จัดกำรโครงกำร - วุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
หรือด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือด้ำนที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 
5 ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ 

1 

2 ผู้วิเครำะห์และออกแบบ
ระบบ 

- วุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
หรือด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือด้ำนที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ 
ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ 

2 

3 ผู้วิเครำะห์และออกแบบ
กระบวนกำรทำงธุรกิจ 

- วุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
หรือด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือด้ำนที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรวิเครำะห์และออกแบบ
กระบวนกำรทำงธุรกิจ ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นับถึงวันที่ยื่น
ข้อเสนอ 

2 

4 ผู้ออกแบบสถำปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ 

- วุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
หรือด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือด้ำนที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรออกแบบสถำปัตยกรรมซอฟต์แวร์
ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ 

2 

5 ผู้วิเครำะห์และออกแบบ
ฐำนข้อมูล 

- วุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
หรือด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือด้ำนที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรวิเครำะห์และออกแบบฐำนข้อมูล 
ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ 

2 

6 ผู้พัฒนำระบบ - วุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
หรือด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือด้ำนที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรพัฒนำระบบ ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 
นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ 

12 

7 ผู้ทดสอบระบบ - วุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
หรือด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือด้ำนที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรทดสอบระบบ ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ 

5 
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาพัฒนาระบบการประเมินวิทยฐานะ 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
1. คุณลักษณะเฉพาะ 

กำรพัฒนำระบบกำรประเมินวิทยฐำนะส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือเรียกว่ำ 
ระบบกำรประเมินวิทยฐำนะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) มีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย
ดังนี้ 

1.1 ข้อก าหนดทางด้านความต้องการของผู้ใช้งาน 
ระบบกำรประเมินวิทยฐำนะส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมต้องกำร 

ของผู้ใช้งำนโดยแบ่งตำมบทบำทของผู้ใช้ ดังนี้ 
1.1.1 ผู้ดูแลระบบของสถำนศึกษำ   

1) สำมำรถลงทะเบียนผู้ใช้งำนได้ และต้องมีกำรยืนยันบัญชีทำงอีเมล โดยต้องยืนยันตัวตนว่ำ
เป็นผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำก่อน 

2) กรณีที่ข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับฐำนข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติ แต่หำกได้รับกำร 
อนุมัติจำกผู้ดูแลระบบตำมข้อ 1.1.4 และ 1.1.6 แล้ว สำมำรถเข้ำสู่ระบบได ้

3) สำมำรถเปลี่ยนรหัสผ่ำนได้ โดยจะได้รับ link กำรเปลี่ยนรหัสผ่ำน ผ่ำนทำงอีเมล 
4) สำมำรถบันทึกข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (Performance Agreement : PA) ได้ 
5) สำมำรถยื่นค ำขอรับกำรประเมินวิทยฐำนะของครูและรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

ในสถำนศึกษำได้ โดยบันทึกข้อมูลรำยละเอียดค ำขอ อีเมลของผู้ยื่นค ำขอเพ่ือใช้ในกำร
ติดตำมผลกำรประเมินวิทยฐำนะ และแนบหลักฐำนในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภำพ หรือ
ไฟล์ PDF ตำมที่หลักเกณฑ์ก ำหนด ทั้งนี้ ไม่สำมำรถแก้ไขหลักฐำนได้เมื่อยื่นค ำขอ 
รับกำรประเมินวิทยฐำนะไปแล้ว 

6) สำมำรถติดตำมผลกำรประเมินวิทยฐำนะได ้
7) สำมำรถรับทรำบผลมติของ กศจ./อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ว่ำอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ของกำร

ประเมินวิทยฐำนะได้  
8) สำมำรถจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตำมแบบฟอร์มที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ก ำหนดได้ 
9) สำมำรถบริหำรจัดกำรผู้ใช้งำนในสถำนศึกษำได ้ดังนี้ 

- ผู้บันทึกข้อมูลของสถำนศึกษำ ซึ่งผู้ใช้งำนนี้สำมำรถด ำเนินกำรตำมข้อ 1.1.2 ได้ 
10) สำมำรถตรวจสอบและยื่นค ำขอรับกำรประเมินวิทยฐำนะทีผู่้บันทึกข้อมูลของสถำนศึกษำ

น ำเข้ำข้อมูลได ้
11) กรณีที่ สถำนศึกษำไม่มีผู้ อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  สำมำรถร้องขอสิทธิชั่ วครำว 

ในกำรยื่นค ำขอรับกำรประเมินวิทยฐำนะให้กับรักษำกำรผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำได้  
โดยแนบหลักฐำนในรูปแบบไฟล์ภำพ หรือไฟล์ PDF 
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1.1.2 ผู้บันทึกข้อมูลของสถำนศึกษำ 
1) สำมำรถเข้ำสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน ตำมที่ผู้ดูแลระบบของสถำนศึกษำ 

ก ำหนดไว้ได ้
2) สำมำรถบันทึกข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (Performance Agreement : PA) ได้ และส่งต่อ 

ไปยังผู้ดูแลระบบของสถำนศึกษำ 
3) สำมำรถบันทึกข้อมูลค ำขอรับกำรประเมินวิทยฐำนะได้ โดยสำมำรถบันทึกข้อมูล

รำยละเอียดค ำขอ อีเมลของผู้ยื่นค ำขอเพ่ือใช้ในกำรติดตำมผลกำรประเมินวิทยฐำนะ และ 
แนบหลักฐำนในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภำพ หรือไฟล์ PDF ตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก ำหนด และส่งต่อไปยังผู้ดูแลระบบของสถำนศึกษำ 

1.1.3 ผู้ติดตำมผลกำรประเมินวิทยฐำนะ 
1) สำมำรถเข้ำสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน ซึ่งได้รับทำงอีเมลที่ผู้ดูแลระบบของ

สถำนศึกษำตำมข้อ 1.1.1 บันทึกข้อมูลไว้ 
2) สำมำรถติดตำมผลกำรประเมินวิทยฐำนะค ำขอรับกำรประเมินวิทยฐำนะของตนเองได้ 

1.1.4 ผู้ดูแลระบบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือส ำนักงำน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหำนคร 
1) สำมำรถลงทะเบียนผู้ใช้งำนได ้และต้องมีกำรยืนยันบัญชีทำงอีเมล 
2) หลังจำกท่ีได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ดูแลระบบตำมข้อ 1.1.12 แล้ว สำมำรถเข้ำสู่ระบบได ้
3) สำมำรถเปลี่ยนรหัสผ่ำนได้ โดยจะได้รับ link กำรเปลี่ยนรหัสผ่ำน ผ่ำนทำงอีเมล 
4) สำมำรถตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐำนได้  และส่งต่อค ำขอรับกำรประเมิน 

วิทยฐำนะ ในกรณีที่ตรวจสอบแล้ว พบว่ำยังไม่มีคุณสมบัติ หรือหลักฐำนไม่ครบถ้วน 
สำมำรถบันทึกเหตุผลประกอบ และส่งคืนค ำขอรับกำรประเมินวิทยฐำนะกลับไปยัง
ผู้ดูแลระบบของสถำนศึกษำได ้

5) สำมำรถรับรองกำรตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐำนได ้
6) สำมำรถจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตำมแบบฟอร์มที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ก ำหนดได้ 
7) สำมำรถรับทรำบผลมติของ กศจ./อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ว่ำอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ของกำร

ประเมินวิทยฐำนะได ้
8) สำมำรถยื่นค ำขอรับกำรประเมินวิทยฐำนะของครู รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ และศึกษำนิเทศก์ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือ
ส ำนักงำน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหำนคร ของตนเองได้ และแนบหลักฐำนในรูปแบบ
ไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภำพ หรือไฟล์ PDF ตำมที่หลักเกณฑ์ก ำหนด ทั้งนี้ไม่สำมำรถแก้ไข
หลักฐำนได้เมื่อยื่นค ำขอรับกำรประเมินวิทยฐำนะไปแล้ว 

9) สำมำรถบริหำรจัดกำรผู้ใช้งำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือส ำนักงำน กศน.
จังหวัด/กรุงเทพมหำนคร ดังนี้ 
- ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือส ำนักงำน กศน.

จังหวัด/กรุงเทพมหำนคร ซึ่งผู้ใช้งำนนี้สำมำรถด ำเนินกำรตำมข้อ 1.1.5 ได้ 
10) สำมำรถดูผลกำรตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐำน ที่ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐำน

ไดบ้ันทึกข้อมูล และด ำเนินกำรตำมข้อ 4) 
11) สำมำรถบริหำรจัดกำรผู้ดูแลระบบของสถำนศึกษำ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือ

ส ำนักงำน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหำนคร ของตนเองได้ 
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12) กรณีที่ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำนั้นได้ด้วยเหตุใด ๆ  
ก็ตำม สำมำรถระงับสิทธิชั่วครำวของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำในกำรเป็นผู้ดูแลระบบของ
สถำนศึกษำได้ 

13) สำมำรถอนุมัติผู้ดูแลระบบของสถำนศึกษำให้สำมำรถใช้งำนระบบได้ 
14) สำมำรถอนุมัติสิทธิชั่วครำวในกำรเป็นผู้ดูแลระบบของสถำนศึกษำให้กับรักษำกำร

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำได ้
1.1.5 ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือส ำนักงำน กศน.

จังหวัด/กรุงเทพมหำนคร 
1) สำมำรถเข้ำสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน ตำมที่ผู้ดูแลระบบของส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ หรือส ำนักงำน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหำนคร ก ำหนดไว้ได้ 
2) สำมำรถตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐำนได้ และส่งผลกำรตรวจสอบไปยังผู้ดูแลระบบ

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือส ำนักงำน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหำนคร 
1.1.6 ผู้ดูแลระบบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด หรือส่วนรำชกำร 

1) สำมำรถลงทะเบียนผู้ใช้งำนได้ และต้องมีกำรยืนยันบัญชีทำงอีเมล 
2) หลังจำกที่ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ดูแลระบบตำมข้อ 1.1.12 แล้ว สำมำรถเข้ำสู่ระบบได ้
3) สำมำรถเปลี่ยนรหัสผ่ำนได้ โดยจะได้รับ link กำรเปลี่ยนรหัสผ่ำน ผ่ำนทำงอีเมล 
4) สำมำรถตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐำนได้ ในกรณีที่ตรวจสอบแล้ว พบว่ำยังไม่มี

คุณสมบัติ หรือหลักฐำนไม่ครบถ้วน สำมำรถบันทึกเหตุผลประกอบ และส่งคืนค ำขอรับ
กำรประเมินวิทยฐำนะกลับไปยังผู้ดูแลระบบของสถำนศึกษำและผู้ดูแลระบบของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือส ำนักงำน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหำนคร ใน
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด หรือส่วนรำชกำรนั้นรับทรำบด้วย 

5) สำมำรถยื่นค ำขอรับกำรประเมินวิทยฐำนะของศึกษำนิเทศก์ ในสังกัดส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด หรือส่วนรำชกำร ของตนเองได้ และแนบหลักฐำนในรูปแบบ 
ไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภำพ หรือไฟล์ PDF ตำมที่หลักเกณฑ์ก ำหนด ทั้งนี้ไม่สำมำรถแก้ไข
หลักฐำนได้เมื่อยื่นค ำขอรับกำรประเมินวิทยฐำนะไปแล้ว 

6) สำมำรถรับรองกำรตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐำนได ้
7) สำมำรถคัดเลือกคณะกรรมกำรประเมิน โดยระบบจะสุ่มคณะกรรมกำรประเมินตำม

เงื่อนไขและคุณสมบัติที่เหมำะสมให้ 
8) สำมำรถจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตำมแบบฟอร์มที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ก ำหนดได้  
9) กรณีที่กรรมกำรตอบรับกำรประเมินแล้ว ไม่สำมำรถประเมินได้ด้วยเหตุใด ๆ สำมำรถ

เปลี่ยนกรรมกำรประเมินได้ โดยด ำเนินกำรข้อ 6) ใหม่  โดยแนบหลักฐำนและเหตุผล
ประกอบ และระบบแจ้งไปยังผู้ดูแลระบบของส ำนักงำน ก.ค.ศ. ทรำบ 

10) สำมำรถบันทึกผลมติกำรอนุมัติหรือไม่อนุมัติได้ โดยแนบเอกสำรมติ กศจ./อ.ก.ค.ศ.  
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  

11) สำมำรถออกค ำสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะได้ 
12) ผู้ดูแลระบบของส่วนรำชกำร สำมำรถบริหำรจัดกำรผู้ดูแลระบบของสถำนศึกษำ ในสังกัด

ของตนเองได้ 
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13) กรณีที่มีผลมติกำรอนุมัติ และผู้ยื่นค ำขอรับกำรประเมินวิทยฐำนะย้ำย/โอน/เปลี่ยน
ต ำแหน่ง ไปส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด หรือส่วนรำชกำรอ่ืน ให้ส่งผลมติกำรอนุมัติไปยัง
ผู้ดูแลระบบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด หรือส่วนรำชกำรปลำยทำง เพ่ือออกค ำสั่ง
แต่งตั้ง 

14) สำมำรถบริหำรจัดกำรผู้ใช้งำนในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด หรือส่วนรำชกำรได้ ดังนี้ 
- ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด หรือส่วนรำชกำร 

ซึ่งผู้ใช้งำนนี้สำมำรถด ำเนินกำรตำมข้อ 1.1.7 ได้ 
15) ผู้ดูแลระบบของส่วนรำชกำร สำมำรถอนุมัติผู้ดูแลระบบของสถำนศึกษำให้สำมำรถใช้งำน

ระบบได้ 
16) กรณีที่ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำนั้นได้ด้วยเหตุใด ๆ  

ก็ตำม ผู้ดูแลระบบของส่วนรำชกำรสำมำรถระงับสิทธิชั่วครำวของ ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำในกำรยื่นค ำขอรับกำรประเมินวิทยฐำนะได้ 

17) ผู้ดูแลระบบของส่วนรำชกำร สำมำรถอนุมัติสิทธิชั่วครำวในกำรยื่นค ำขอรับกำรประเมิน
วิทยฐำนะให้กับรักษำกำรผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำได ้

1.1.7 ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด หรือส่วนรำชกำร 
1) สำมำรถเข้ำสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน ตำมที่ผู้ดูแลระบบของส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรจังหวัด หรือส่วนรำชกำรก ำหนดไว้ได้ 
2) สำมำรถตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐำนได้ และส่งต่อไปยังผู้ดูแลระบบของส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรจังหวัด หรือส่วนรำชกำร 
3) สำมำรถคัดเลือกคณะกรรมกำรประเมิน โดยระบบจะสุ่มคณะกรรมกำรประเมินตำม

เงื่อนไขและคุณสมบัติที่เหมำะสมให้ 
4) สำมำรถจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตำมแบบฟอร์มที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ก ำหนดได้  
5) กรณีที่กรรมกำรตอบรับกำรประเมินแล้ว และได้รับทรำบว่ำไม่สำมำรถประเมินได้ 

สำมำรถเปลี่ยนกรรมกำรประเมินได้ โดยด ำเนินกำรข้อ 6) ใหม่ 
6) สำมำรถดูผลกำรประเมินและรำยละเอียดอ่ืน ๆ จำกกรรมกำร และสำมำรถสรุป

ควำมเห็นของกรรมกำรได ้
7) สำมำรถบันทึกผลมติกำรอนุมัติหรือไม่อนุมัติได้ โดยแนบเอกสำรมติ กศจ./อ.ก.ค.ศ.  

ที ่ก.ค.ศ. ตั้ง  
8) สำมำรถออกค ำสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะได้ 

1.1.8 ผู้ดูแลระบบของส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
1) สำมำรถลงทะเบียนผู้ใช้งำนได้ และต้องมีกำรยืนยันบัญชีทำงอีเมล 
2) หลังจำกที่ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ดูแลระบบตำมข้อ 1.1.12 แล้ว สำมำรถเข้ำสู่ระบบได้ 
3) สำมำรถเปลี่ยนรหัสผ่ำนได้ โดยจะได้รับ link กำรเปลี่ยนรหัสผ่ำน ผ่ำนทำงอีเมล 
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4) สำมำรถตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐำนได้ ในกรณีที่ตรวจสอบแล้ว พบว่ำคุณสมบัติ  
ยั ง ไม่ ผ่ ำ น  หรื อ เ อกสำร ไม่ สมบู รณ์  ส ำมำรถบั นทึ ก เหตุ ผลประกอบ  และ 
ส่งค ำขอรับกำรประเมินวิทยฐำนะกลับไปยังผู้ดูแลระบบของสถำนศึกษำได้ โดยที่ระบบ 
ต้องแจ้งไปยังผู้ดูแลระบบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือส ำนักงำน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหำนคร และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด หรือส่วนรำชกำรที่สถำนศึกษำนั้นอยู่
ภำยในรับทรำบด้วย 

5) สำมำรถรับรองกำรตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐำนได้ 
6) สำมำรถจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตำมแบบฟอร์มที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ก ำหนดได้ 
7) สำมำรถคัดเลือกคณะกรรมกำรประเมิน โดยระบบจะสุ่มคณะกรรมกำรประเมินตำม

เงื่อนไขและคุณสมบัติที่เหมำะสมให้ 
8) สำมำรถดูผลกำรประเมินและรำยละเอียดอ่ืน ๆ จำกกรรมกำร และสำมำรถสรุป

ควำมเห็นของกรรมกำรได้ 
9) สำมำรถบันทึกผลกำรอนุมัติหรือไม่อนุมัติได้ โดยแนบเอกสำรมติ ก.ค.ศ.  
10) สำมำรถบริหำรจัดกำรผู้ใช้งำนในส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้ ดังนี้ 

- หัวหน้ำฝ่ำยของส ำนักงำน ก.ค.ศ. ซึ่งผู้ใช้งำนนี้สำมำรถด ำเนินกำรตำมข้อ 1.1.9 ได ้
- เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน ก.ค.ศ. ซึ่งผู้ใช้งำนนี้สำมำรถด ำเนินกำรตำมข้อ 1.1.10 ได ้

11) สำมำรถติดตำมกำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำฝ่ำยและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได ้
12) สำมำรถสร้ำงบัญชีผู้ใช้งำนของคณะกรรมกำรประเมินได้ โดยบันทึกข้อมูลพ้ืนฐำนของ

คณะกรรมกำร และสำมำรถน ำเข้ำข้อมูลของคณะกรรมกำรด้วยกำรอัปโหลดไฟล์ Excel 
เข้ำสู่ระบบได้ 

13) สำมำรถเปิดดูรำยชื่อของกรรมกำรได้ 
1.1.9 หัวหน้ำฝ่ำยของส ำนักงำน ก.ค.ศ. 

1) สำมำรถเข้ำสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน ตำมท่ีผู้ดูแลระบบของส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
ก ำหนดไว้ได้ 

2) สำมำรถตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐำนได้ ในกรณีที่ตรวจสอบแล้ว พบว่ำคุณสมบัติยัง
ไม่ ผ่ ำ น  หรื อ เ อกสำร ไม่ สมบู รณ์  ส ำมำรถบั นทึ ก เหตุ ผลประกอบ  และส่ ง 
ค ำขอรับกำรประเมินวิทยฐำนะกลับไปยังผู้ดูแลระบบของสถำนศึกษำได้ โดยที่ระบบ 
ต้องแจ้งไปยังผู้ดูแลระบบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือส ำนักงำน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหำนคร และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด หรือส่วนรำชกำรที่สถำนศึกษำนั้นอยู่
ภำยในรับทรำบด้วย 

3) สำมำรถรับรองกำรตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐำนได ้
4) สำมำรถจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตำมแบบฟอร์มที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ก ำหนดได้ 
5) สำมำรถคัดเลือกคณะกรรมกำรประเมิน โดยระบบจะสุ่มคณะกรรมกำรประเมินตำม

เงื่อนไขและคุณสมบัติที่เหมำะสมให้ 
6) สำมำรถดูผลกำรประเมินและรำยละเอียดอ่ืน ๆ จำกกรรมกำร และสำมำรถสรุป

ควำมเห็นของกรรมกำรได ้
7) สำมำรถบันทึกผลกำรอนุมัติหรือไม่อนุมัติได้ โดยแนบเอกสำรมติ ก.ค.ศ.  
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8) สำมำรถติดตำมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่อยู่ในฝ่ำย 
ของตนเองได้ 

9) สำมำรถบริหำรกำรมอบหมำยงำนให้เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่อยู่ในฝ่ำย 
ของตนเองได้ 

1.1.10 เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
1) สำมำรถเข้ำสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน ตำมท่ีผู้ดูแลระบบของส ำนักงำน ก.ค.ศ. 

ก ำหนดไว้ได้ 
2) สำมำรถตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐำนได้ และส่งผลกำรตรวจสอบไปยังหัวหน้ำฝ่ำย

ของส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
3) สำมำรถจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตำมแบบฟอร์มที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ก ำหนดได้ 
4) สำมำรถคัดเลือกคณะกรรมกำรประเมิน โดยระบบจะสุ่มคณะกรรมกำรประเมินตำม

เงื่อนไขและคุณสมบัติที่เหมำะสมให้ 
5) สำมำรถดูผลกำรประเมินและรำยละเอียดอ่ืน ๆ จำกกรรมกำร และสำมำรถสรุป

ควำมเห็นของกรรมกำรได้ 
6) สำมำรถบันทึกผลกำรอนุมัติหรือไม่อนุมัติได้ โดยแนบเอกสำรมติ ก.ค.ศ.  

1.1.11 คณะกรรมกำรประเมินวิทยฐำนะ 
1) สำมำรถลงทะเบียนผู้ใช้งำนได้ และต้องมีกำรยืนยันบัญชีทำงอีเมล 
2) หลังจำกที่ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ดูแลระบบตำมข้อ 1.1.12 แล้ว สำมำรถเข้ำสู่ระบบได ้
3) สำมำรถเปลี่ยนรหัสผ่ำนได้ โดยจะได้รับ link กำรเปลี่ยนรหัสผ่ำน ผ่ำนทำงอีเมล 
4) สำมำรถตอบรับหรือปฏิเสธกำรประเมินวิทยฐำนะ ของแต่ละค ำขอประเมินวิทยฐำนะได้ 
5) สำมำรถประเมินวิทยฐำนะ โดยเข้ำถึงหลักฐำนในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภำพ หรือไฟล์ PDF ได้ 
6) กรณีที่เป็นค ำขอรับกำรประเมินวิทยฐำนะที่เคยได้รับกำรประเมินมำก่อนแล้ว สำมำรถ 

ดูผลกำรประเมินและรำยละเอียดอื่น ๆ ของครั้งก่อนหน้ำได ้
7) สำมำรถบันทึกผลกำรประเมินได้ 
8) สำมำรถบันทึกข้อมูลและแนบเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำรเบิกจ่ำยได้ 

1.1.12 ผู้ดูแลระบบ 
1) สำมำรถบริหำรจัดกำรผู้ใช้งำนในระบบได ้
2) สำมำรถอนุมัตผิู้ใช้งำนให้สำมำรถใช้งำนระบบได้ 
3) สำมำรถบริหำรจัดกำรหน่วยงำนได ้
4) สำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรท ำงำนของระบบงำนย่อยได้ 
5) สำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรใช้งำนของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนได้ 
6) สำมำรถติดตำมจ ำนวนกำรเข้ำใช้งำนระบบของผู้ใช้ได ้
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7) สำมำรถตั้งค่ำต่ำง ๆ ของระบบได้ อย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 
- กำรตั้งค่ำเงื่อนไขและตัวแปรต่ำง ๆ ในกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
- กำรตั้งค่ำเงื่อนไขในกำรประมวลผลคะแนนกำรประเมินวิทยฐำนะ/PA 
- กำรตั้งค่ำระยะเวลำกำรท ำงำนของแต่ละขั้นตอน 
- กำรตั้งค่ำเงื่อนไขกำรสุ่มคณะกรรมกำรประเมินวิทยฐำนะ 
- กำรตั้งค่ำสำขำวิชำของค ำขอรับกำรประเมินวิทยฐำนะ 
- กำรตั้งค่ำอ่ืน ๆ 

1.1.13 ผู้ใช้ระบบรำยงำน 
1) สำมำรถเข้ำสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน ตำมท่ีผู้ดูแลระบบก ำหนดไว้ได้ 
2) สำมำรถดูรำยงำนและสถิติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบกำรประเมินวิทยฐำนะได้ 

 
กำรออกแบบและพัฒนำระบบให้ เป็นไปตำมแผนผังขั้นตอนกำรยื่นค ำขอมีวิทยฐำนะและ 

เลื่อนวิทยฐำนะตำมภำคผนวก ทั้งนี้ ให้ผู้รับจ้ำงส ำรวจและศึกษำควำมต้องกำรเพ่ิมเติมโดยประสำนกับ 
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. และในกรณีที่ข้อควำมระบุขอบเขตของงำนมีองค์ประกอบย่อยไม่ครบถ้วน ผู้รับจ้ำงจะต้อง
พัฒนำเพ่ิมเติมให้ระบบย่อยนั้น ๆ สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริงตำมที่ได้วิเครำะห์จำกหน่วยงำนผู้ใช้ระบบ   
และเมื่ อต้ องมี กำรตี ควำมตำมข้ อก ำหนดและขอบเขตของงำน  ให้ ผู้ รั บจ้ ำงและคณะกรรมกำร 
ที่ ได้รับมอบหมำยพิจำรณำร่วมกันด้วยเหตุและผลควำมถูกต้องและเป็นธรรม และหำกเกิดปัญหำ 
ให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นผู้ชี้ขำด  
 

1.2 ข้อก าหนดทางด้านเทคนิคของระบบ 
ผู้รับจ้ำงจะต้องออกแบบและพัฒนำระบบภำยใต้องค์ประกอบ ดังนี้ 
1.2.1 โปรแกรมเป็นแบบ Web Application โดยแบ่งระบบออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ ระบบ  

Front-End Server Side ระบบ Back-End Server Side และฐำนข้อมูล 
1.2.2 สำมำรถประมวลผลบนฐำนข้อมูล MariaDB 10.0 หรือสูงกว่ำ หรือฐำนข้อมูล MongoDB 4.0 

หรือสูงกว่ำ หรือตำมท่ีส ำนักงำน ก.ค.ศ. ก ำหนด 
1.2.3 สำมำรถให้บริกำรข้อมูลแบบเปิด ในลักษณะเป็น API แบบ Open Service API และ Open 

Data API ได้เป็นอย่ำงน้อย เพ่ือให้บริกำรข้อมูลกำรเปิดเผยภำครัฐเชิงสถิติที่สำมำรถเปิดเผยโดย
ปริยำย (Open by Default) 

 
1.3 ข้อก าหนดด้านสถาปัตยกรรมของระบบ 

ผู้รับจ้ำงต้องออกแบบและพัฒนำระบบกำรประเมินวิทยฐำนะ ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ แบบ Web Application ตำมเงื่อนไขและข้อก ำหนดอย่ำงน้อยดังนี้ 

1.3.1 ศึกษำและวิเครำะห์ควำมต้องกำรของระบบ โดยจัดท ำเป็นเอกสำรอย่ำงน้อยดังนี้ 
1) แผนภำพยูสเคส (Use Case Diagram) 
2) Functional Requirement 
3) Infrastructure Specification 

  



- 8 - 
 

1.3.2 วิเครำะห์และออกแบบระบบ Back-End Server Side ให้รองรับสถำปัตยกรรม Micro Services 
และมีลักษณะ Multi-Tier Architecture โดยจัดท ำเอกสำรอย่ำงน้อยดังนี้ 
1) แผนผั ง โครงสร้ ำงสถำปัตยกรรมของระบบที่ เป็นรูปแบบของ Micro Service  

( Micro Service Architecture Structure) แ ล ะ  Micro Service Design Pattern 
ที่เลือกใช้ โดยจัดท ำเป็นเอกสำร API (Application Programing Interface Document) 

2) ควำมต้องกำรพ้ืนฐำนของระบบ (System Requirement) โดยระบุแยกเป็นแต่ละ 
Services 

3) ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกข้อก ำหนดด้ำนกำรพัฒนำระบบ  
Back-End Server Side 

1.3.3 ศึกษำ วิเครำะห์ และออกแบบฐำนข้อมูล ให้รองรับกับกำรท ำ Load Balance, Replication 
และ Cluster หรือดีกว่ำ โดยจัดท ำเอกสำรอย่ำงน้อยดังนี้ 
1) ควำมสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relational Diagram) 
2) พจนำนุกรมโครงสร้ำงข้อมูล (Data Dictionary) เพ่ืออธิบำยถึงรำยละเอียดของ

โครงสร้ำงข้อมูล (Data Structure) และประเภทของข้อมูล (Data Type) 
1.3.4 วิเครำะห์และออกแบบระบบ Back-End Server Side และระบบ Front-End Server Side  

ให้ระบบสำมำรถรองรับกำรท ำงำนบน Docker และ Docker Compose โดยที่สำมำรถ Scale 
จ ำนวน container ตำมที่ก ำหนดได้ 

1.3.5 วิ เครำะห์และออกแบบกำรสื่ อสำรระหว่ำงระบบ Back-End Server Side และระบบ  
Front-End Server Side โดยใช้ REST หรือ RPC เป็นอย่ำงน้อย 

 
1.4 ข้อก าหนดด้านการพัฒนาระบบ Back-End Server Side 

ผู้รับจ้ำงต้องพัฒนำระบบงำนย่อยในส่วนของระบบ Back-End Server Side ด้วย Express Framework 4.17  
หรือสูงกว่ำ หรือ Spring Boot 2.4 หรือสูงกว่ำ หรือตำมที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ก ำหนด โดยมีระบบงำนย่อยดังนี้ 

1.4.1 พัฒนำระบบงำนย่อยกำรลงทะเบียนและเข้ำสู่ระบบ ให้มีคุณสมบัติอย่ำงน้อยดังนี้ 
1) สำมำรถให้ผู้ใช้งำนลงทะเบียนและยืนยันตัวตนด้วยอีเมลได้ 
2) สำมำรถบันทึกข้อมูลพ้ืนฐำน เช่น ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน  

หมำยเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด สังกัด หน่วยงำน สถำนศึกษำ จังหวัด ได้เป็นอย่ำงน้อย 
3) สำมำรถเปลี่ยนรหัสผ่ำน โดยส่ง link ในกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนทำงอีเมลได้ 
4) สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำอีเมลที่เคยลงทะเบียนแล้ว จะไม่สำมำรถลงทะเบียนซ้ ำได้อีก 
5) สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ในส่วนของอีเมลที่เคยลงทะเบียนกับระบบทะเบียนประวัติแล้วจะสำมำรถเข้ำใช้งำน 
ระบบกำรประเมินวิทยฐำนะได้เช่นกัน 

6) สำมำรถรองรับกำรย้ำยผู้ดูแลระบบสถำนศึกษำได้ โดยเชื่อมโยงกับระบบทะเบียนประวัติ
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

7) สำมำรถรองรับกำรยืนยันตัวตนของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ โดยเชื่อมโยงกับระบบ 
ทะเบียนประวัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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8) กรณีที่ไม่สำมำรถเชื่อมโยงกับระบบทะเบียนประวัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ ให้ระบบงำนย่อยกำรลงทะเบียนและเข้ำสู่ระบบสำมำรถท ำงำนต่อไปได้ 
โดยให้ผู้ดูแลระบบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือส ำนักงำน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหำนคร และผู้ดูแลระบบของส่วนรำชกำร สำมำรถ ด ำเนินกำรได ้

1.4.2 พัฒนำระบบงำนย่อยข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (Performance Agreement : PA) ให้มี
คุณสมบัติอย่ำงน้อยดังนี้ 
1) สำมำรถบันทึกคะแนน 
2) สำมำรถบันทึกหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง โดยอัปโหลดในรูปแบบไฟล์ภำพ หรือไฟล์ PDF ได้

เป็นอย่ำงน้อย 
3) สำมำรถประมวลผลคะแนนได ้
4) สำมำรถตั้งค่ำคะแนนที่ผ่ำนหรือไม่ผ่ำนเกณฑ์ได้ 

1.4.3 พัฒนำระบบงำนย่อยประมวลผลคุณสมบัติสำยงำนกำรสอน สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ และ
สำยงำนนิเทศกำรศึกษำ ให้มีคุณสมบัติอย่ำงน้อยดังนี้ 
1) สำมำรถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินวิทยฐำนะได้ 
2) สำมำรถแจ้งเตือนได้ว่ำยังไม่มีคุณสมบัติ หรือคุณสมบัติครบแล้ว 
3) สำมำรถแจ้งเตือนได้ว่ำใกล้มีคุณสมบัติครบแล้ว 
4) สำมำรถประมวลผลตำมเงื่อนไขกำรลดระยะเวลำ ซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน

วิทยฐำนะได้ ในรูปแบบตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และแนบหลักฐำนประกอบได ้
5) สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ในส่วนของกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
1.4.4 พัฒนำระบบงำนย่อยกำรส่งค ำขอประเมินวิทยฐำนะ ให้มีคุณสมบัติอย่ำงน้อยดังนี้ 

1) สำมำรถอัปโหลดหลักฐำนในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภำพ หรือไฟล์ PDF ตำมที่หลักเกณฑ์
ก ำหนดได้เป็นอย่ำงน้อย 

2) สำมำรถยื่นค ำขอรับกำรประเมินวิทยฐำนะได ้
3) สำมำรถจัดส่งค ำขอและหลักฐำนกำรประเมินวิทยฐำนะเป็นไปตำมขั้นตอนที่ 

ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ก ำหนดได้ 
4) สำมำรถติดตำมผลกำรส่งค ำขอประเมินวิทยฐำนะได้ โดยแสดงขั้นตอนและรำยละเอียด 

ของกำรด ำเนินกำรส่งค ำขอตำมข้ันตอนของกำรประเมินวิทยฐำนะได้ 
1.4.5 พัฒนำระบบงำนย่อยกำรคัดเลือกกรรมกำรประเมิน ให้มีคุณสมบัติอย่ำงน้อยดังนี้ 

1) สำมำรถบันทึกข้อมูลต่ำง ๆ ของกรรมกำรประเมินได ้
2) สำมำรถสุ่มกรรมกำรเพ่ือประเมินวิทยฐำนะได้ 
3) สำมำรถตั้งค่ำระยะเวลำกำรตอบรับเป็นกรรมกำร และกำรประเมินได้ 
4) สำมำรถตั้งค่ำกำรปกปิดข้อมูลของผู้ยื่นค ำขอรับกำรประเมินวิทยฐำนะ เมื่อส่งไปยัง

กรรมกำรเพื่อพิจำรณำตอบรับหรือปฏิเสธกำรประเมินวิทยฐำนะ 
5) สำมำรถก ำหนดหรือจัดกลุ่มสำขำวิชำที่ใกล้เคียงกันได ้
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6) สำมำรถเก็บข้อมูลต่ำง ๆ ในกำรประเมินของกรรมกำรได้ เพ่ือใช้ในกำรจัดอันดับคะแนน
กำรประเมินของกรรมกำร อย่ำงน้อยดังนี้  
- ระยะเวลำที่ใช้ในกำรประเมิน  
- ผลประเมินขัดแย้งกับกรรมกำรอ่ืนหรือไม่  
- ตอบรับหรือปฏิเสธกำรประเมินมำแล้วกี่ครั้ง 

7) สำมำรถจัดอันดับคะแนนกำรประเมินของกรรมกำรได้  และมีผลต่อเงื่อนไขในกำรสุ่ม
กรรมกำรประเมิน 

8) กรณีท่ีสำขำวิชำใด ไม่มีกรรมกำรประเมิน ให้แจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบของส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
9) ในแต่ละขั้นตอนของกำรประเมิน ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรจะไม่สำมำรถทรำบข้อมูล 

ของคณะกรรมกำรประเมินได้ แต่จะทรำบรหัส (ID) ของกรรมกำรประเมินเท่ำนั้น 
10) ในกรณีที่มีกำรเปิดดูข้อมูลของคณะกรรมกำรประเมิน ต้องเก็บข้อมูลกำรเข้ำถึง 

1.4.6 พัฒนำระบบงำนย่อยกำรประเมินวิทยฐำนะ ให้มีคุณสมบัติอย่ำงน้อยดังนี้ 
1) มีแบบฟอร์มกำรประเมินวิทยฐำนะ 
2) สำมำรถส่ง link ไฟล์ค ำขอ ไฟล์หลักฐำน และไฟล์ผลงำนทำงวิชำกำรผ่ำนทำงอีเมล์ได ้
3) สำมำรถบันทึกผลกำรประเมินได้ 
4) สำมำรถสรุปและรำยงำนผลกำรประเมินได ้ 
5) สำมำรถแจ้งเตือนเมื่อคณะกรรมกำรประเมินครบแล้ว 

1.4.7 พัฒนำระบบงำนย่อยกำรออกค ำสั่งมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ให้มีคุณสมบัติอย่ำงน้อย
ดังนี้ 
1) สำมำรถออกค ำสั่งเป็นรูปแบบไฟล์ Microsoft Word (.docx) และไฟล์ PDF ได้เป็น

อย่ำงน้อย 
2) สำมำรถอัปโหลดไฟล์ค ำสั่งที่ลงนำมแล้ว ในรูปแบบไฟล์ PDF ได ้
3) สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบออกค ำสั่งของส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้  โดยต้องสำมำรถ

เรียกใช้รูปแบบค ำสั่ง และส่งข้อมูลและไฟล์ค ำสั่งที่ลงนำมแล้วได้ 
4) กรณีที่ไม่สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบออกค ำสั่งของส ำนักงำน ก.ค.ศ. ให้ระบบงำน

ย่อยกำรออกค ำสั่งมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะสำมำรถท ำงำนต่อไปได้ โดยให้
ด ำเนินกำรตำมที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ก ำหนด 

1.4.8 พัฒนำระบบงำนย่อยกำรบริหำรจัดกำร ส ำหรับผู้ดูแลระบบ ให้มีคุณสมบัติอย่ำงน้อยดังนี้ 
1) สำมำรถเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งำนได้ 
2) สำมำรถก ำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งำนได้ 
3) สำมำรถเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลหน่วยงำนได้ 
4) สำมำรถตั้งค่ำจ ำนวนวันที่หมดอำยุของ Link กำรประเมินได ้(Session Timeout) 
5) สำมำรถตั้งค่ำตำมระบบงำนย่อยอ่ืน ๆ ได้ 
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1.4.9 พัฒนำระบบงำนย่อยกำรแจ้งเตือน ให้มีคุณสมบัติอย่ำงน้อยดังนี้ 
1) สำมำรถรับกำรแจ้งเตือนจำกระบบงำนย่อยอ่ืน ๆ ได้ 
2) สำมำรถตั้งค่ำช่องทำงกำรแจ้งเตือนได้ เช่น อีเมล Line หน้ำต่ำงแจ้งเตือนบนหน้ำจอ 

ของผู้ใช้งำนระบบได้ เป็นต้น 
3) สำมำรถแจ้งเตือนผ่ำนช่องทำงที่ได้ตั้งค่ำไว้ได้ 

1.4.10 พัฒนำระบบงำนย่อยกำรเฝ้ำติดตำมระบบ ให้มีคุณสมบัติอย่ำงน้อยดังนี้ 
1) สำมำรถติดตำมจ ำนวนกำรใช้งำนของระบบได้ (Resource) 
2) สำมำรถติดตำมจ ำนวนกำรเข้ำใช้งำนของผู้ใช้งำนปัจจุบันได้ (Concurrent) 
3) สำมำรถติดตำมจ ำนวน User Session 
4) กรณีที่มีผู้ใช้งำนเป็นจ ำนวนมำกเกินกว่ำที่ก ำหนดไว้ตำมข้อ 1.7 ให้ผู้เข้ำใช้งำนรอคิว 

ในกำรเข้ำใช้งำน และเมื่อมจี ำนวนผู้ใช้งำนลดลงแล้ว ให้สำมำรถเข้ำใช้งำนระบบได ้
1.4.11 พัฒนำระบบงำนย่อยเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้มีคุณสมบัติอย่ำงน้อยดังนี้ 

1) รองรับกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนภำยนอกในรูปแบบข้อมูลที่เป็น json เป็นอย่ำงน้อย 
และจัดท ำเอกสำรคู่มือเกี่ยวกับฟังก์ชันกำรเชื่อมโยงข้อมูลจำกหน่วยงำนภำยนอก  
(Web Services API Document) เพ่ือให้หน่วยงำนภำยนอกสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูล
ผ่ำน Web Services แบบ Restful ได้ตำมสิทธิ์ที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ก ำหนด 

2) สำมำรถส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ตำมรำยกำรที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ก ำหนด ได้อย่ำงน้อย
ดังนี้ xls, xlsx และ csv 

3) สร้ำง token ให้ระบบอ่ืน เพ่ือก ำหนดสิทธิ์ ในกำรเข้ำถึงข้อมูล และก ำหนดวันหมดอำยุ
ของ token ได ้

4) สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้  
1.4.12 พัฒนำระบบงำนย่อยรำยงำน ให้มีคุณสมบัติอย่ำงน้อยดังนี้ 

1) สำมำรถรำยงำนผลข้อมูลต่ำง ๆ ภำยในระบบได้  
2) ข้อมูลที่แสดงรำยงำนต้องปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล  
3) สำมำรถกรองข้อมูลตำมระดับพื้นท่ีได้ 
4) สำมำรถก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำถึงรำยงำน โดยจ ำแนกตำมกลุ่มของผู้ใช้งำน 
5) แสดงผลในรูปแบบของ Dashboard ได ้
6) สำมำรถตั้งค่ำกำรเปิดรำยงำนทีเ่ป็นสำธำรณะได ้

1.4.13 พัฒนำระบบงำนย่อย Help Desk ให้มีคุณสมบัติอย่ำงน้อยดังนี้ 
1) สำมำรถให้ผู้ใช้งำนระบบส่งค ำร้องแจ้งปัญหำกำรใช้งำนระบบได้ 
2) มีสถำนะกำรด ำเนินกำรของแต่ละค ำขอ และระบุผู้รับแจ้ง 
3) เมื่อมีกำรแก้ไขปัญหำเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งกลับไปยังผู้ส่งค ำร้อง 
4) สำมำรถรำยงำนสรุปผลออกมำได้ 
5) สำมำรถอัพโหลดภำพ หรือวีดีโอ ของปัญหำที่พบได ้
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1.5 ข้อก าหนดด้านการพัฒนาระบบ Front-End Server Side 
1.5.1 ผู้รับจ้ำงต้องออกแบบและพัฒนำให้รองรับมำตรฐำน HTML5 หรือสูงกว่ำ และสำมำรถ

เรียกใช้งำนผ่ำน Web Browser บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Google Chrome, Firefox 
และ Safari เป็นอย่ำงน้อย 

1.5.2 ผู้รับจ้ำงต้องออกแบบและพัฒนำให้สำมำรถเรียกใช้งำนผ่ำน Web Browser บน Mobile 
Device ได้แก่ Google Chrome For Android และ Safari For iOS ได้ และเป็นแสดงผลแบบ 
Responsive 

1.5.3 ผู้รับจ้ำงต้องพัฒนำด้วย Angular Framework 11 หรือสูงกว่ำ หรือตำมที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
ก ำหนด 

1.5.4 ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำ UI Template ส ำหรับใช้กับ Angular Framework หรือตำมที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
ก ำหนด 

1.5.5 ในแต่ละหน้ำจอของระบบทุก ๆ หน้ำจอ สำมำรถสั่งพิมพ์ได้ โดยรูปแบบกำรพิมพ์จะต้องมี
ควำมเหมำะสมกับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งอยู่  และจะต้องแสดงลำยน้ ำเป็นชื่อ  นำมสกุล 
ของผู้ใช้งำนระบบที่เป็นผู้สั่งพิมพ์ 

1.5.6 กำรพัฒนำเป็นไปตำมควำมต้องกำรตำมระบบงำนย่อยข้อ 1.4 
1.5.7 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำเอกสำรกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ Front-End Server Side 
1.5.8 ผู้รับจ้ำงต้องแสดงนโยบำยกำรใช้งำนข้อมูล (ข้อตกลงกำรใช้งำนและนโยบำยควำมเป็น

ส่วนตัว) ให้ผู้ใช้งำนทรำบและยอมรับ 
 

1.6 ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-Security Requirement) 
1.6.1 กำรรักษำควำมปลอดภัย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย และระบบปฏิบัติกำร  ต้องด ำเนินกำร 

อย่ำงน้อยดังนี้ 
1) อัพเดท Patch ควำมปลอดภัยของระบบปฏิบัติกำรให้เป็นค่ำล่ำสุดอ้ำงอิงตำมวันที่

ด ำเนินกำร 
2) ปรับแต่งค่ำควำมปลอดภัยของระบบปฏิบัติกำร โดยอ้ำงอิงตำมเอกสำรค ำแนะน ำ 

กำรปรับแต่งค่ำควำมปลอดภัย (OS Hardening baseline) ของผู้ผลิตฉบับล่ำสุดอ้ำงอิง
ตำมวันทีด่ ำเนินกำร 

3) ปิด Port (Disable Port) ทั้งหมดท่ีไม่ได้ถูกใช้งำน หรือ Port ที่สุ่มเสี่ยงต่อกำรโดนโจมตี
เพ่ือให้เกิดควำมขัดข้องของระบบ 

1.6.2 กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ำยกำรสื่อสำร ต้องด ำเนินกำรอย่ำงน้อยดังนี้ 
1) ต้องมี Protocol กำรเข้ำรหัสข้อมูลที่ส่งบนเครือข่ำย Internet (HTTPS) ให้เป็น TLS1.0 

ขึ้นไป โดยผู้รับจ้ำงต้องจัดหำใบรับรองควำมปลอดภัย  (SSL Certificate) ที่มีอำยุ 
กำรใช้งำน 1 ปี นับถัดจำกวันที่ส่งมอบงำนงวดที่ 3 

2) มีระบบรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของ Configuration ต่ำง ๆ เมื่อติดตั้งระบบงำน เช่น 
ลบ Configuration File ที่ไม่ได้ใช้งำนหลังกำรติดตั้ง และเข้ำรหัสข้อมูลที่ส ำคัญภำยใน 
Configuration File ที่ใช้งำน 

1.6.3 มีระบบส ำรองข้อมูลที่สำมำรถส ำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลทั้งแบบก ำหนดเอง และกำรตั้งค่ำ
เวลำด ำเนินกำรได้ 
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1.6.4 จัดเก็บข้อมูล Log File (Software Log) ซึ่งแสดงรำยละเอียดประวัติกำรเข้ำใช้งำนทั้งหมด
ของผู้ใช้งำน และสถิติกำรเข้ำใช้งำน 

1.6.5 มีกำรตั้งค่ำควำมปลอดภัยพื้นฐำนตำมท่ีส ำนักงำน ก.ค.ศ. ก ำหนด อย่ำงน้อยดังนี้ 
1) กำรเก็บ Log file (System Log, Network Log) อย่ำงน้อย 90 วัน 
2) มีกำรเข้ำรหัสข้อมูลส ำคัญ เช่น รหัสผ่ำน หรือรูปแบบไฟล์อ่ืน ๆ ตำมที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 

ก ำหนด เป็นต้น 
 

1.7 ข้อก าหนดด้านปริมาณผู้ใช้งาน 
ระบบกำรประเมินวิทยฐำนะส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต้องสำมำรถรองรับ

ผู้ใช้งำนพร้อมกัน (Concurrent Users) ได้ไม่น้อยกว่ำ 20,000 ผู้ใช้งำน ในกรณีที่ผู้ ใช้งำนมำกกว่ำนี้   
ให้แสดงผลรอ 

 
1.8 ข้อก าหนดด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.8.1 ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรออกแบบและจัดหำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน โดยเช่ำใช้บริกำรระบบ Cloud 
Server ระยะเวลำ 6 เดือน นับถัดจำกวันที่มีมติตรวจรับงำนงวดที่ 3 โดยให้รองรับกับปริมำณ
ผู้ใช้งำนตำมข้อ 1.7 และมีคุณสมบัติอย่ำงน้อยดังนี้ 
1) Data Center ตั้งอยู่ในประเทศไทย และติดตั้งอุปกรณ์จะต้องได้รับมำตรฐำนสำกล และ 

มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 
2) สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีระดับของกำรให้บริกำร (Service Level 

Agreement) ไม่ต่ ำกว่ำ 99.9% ต่อเดือน หรือหยุดให้บริกำรได้ (Down Time) ไม่เกิน 
44 นำทีต่อเดือน 

3) Unlimited Data Transfer ไม่จ ำกัดปริมำณกำรรับส่งข้อมูล 
4) เป็นผู้ให้บริกำร cloud ที่หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถก ำกับดูแลเรื่องของควำมปลอดภัย 

ได้ทุกขั้นตอน 
1.8.2 ผู้รับจ้ำงต้องจัดส่งเอกสำรกำรออกแบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (Infrastructure Specification)  

ให้ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ก่อนกำรจัดหำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.8.3 มีระบบกำรเฝ้ำติดตำม (Monitoring) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1) สำมำรถแสดงจ ำนวนกำรใช้งำนและจ ำนวนคงเหลือทรัพยำกรของระบบได้ เช่น CPU RAM 
และ Hard disk เป็นอย่ำงน้อย 

2) สำมำรถแจ้งเตือนเมื่อระบบงำนย่อยใด ๆ เกิดขัดข้อง 
3) สำมำรถแจ้งเตือนเมื่อกำรใช้ทรัพยำกรของเครื่องแม่ข่ำยเกินจำกปริมำณตำมที่ก ำหนดไว้ 
4) ติดตั้ง System Monitoring Opensource เพ่ือตรวจสอบแนวโน้มของประสิทธิภำพของ

เครื่องแม่ข่ำยต่ำง ๆ เช่น Web Server, Application Server, File Server และ Database  
5) ติดตั้ง Network Monitoring Opensource เพ่ือตรวจสอบถึงระบบเครือข่ำยที่มีต่อ 

เครื่องแม่ข่ำย Web Server, Application Server และ File Server 
1.8.4 สำมำรถรองรับกำรจัดเก็บไฟล์ในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภำพ หรือไฟล์ PDF ได้ไม่น้อยกว่ำ  

20 เทรำไบต์ (TB) และสำมำรถรองรับกำรขยำยพ้ืนที่เก็บข้อมูลได้ โดยส่วนกำรขยำยพ้ืนที่
เก็บข้อมูล ส ำนักงำน ก.ค.ศ. เป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย 
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1.8.5 ในกรณีที่จะมีกำรย้ำยโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทำงผู้รับจ้ำงต้องให้ค ำแนะน ำและเข้ำมำมีส่วนร่วมกับ
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 

1.8.6 ผู้รับจ้ำงต้องให้สิทธิในกำรเข้ำถึงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนแก่ส ำนักงำน ก.ค.ศ.  
 
2. การติดตั้งและการทดสอบ 

2.1 ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรติดตั้งและทดสอบระบบ ณ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. หรือตำมที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ก ำหนด 
2.2 ผู้รับจ้ำงต้องร่วมด ำเนินกำรติดตั้งและทดสอบกำรท ำงำนของระบบงำนกับส ำนักงำน ก.ค.ศ. โดยที่

ระบบงำนนั้น สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและถูกต้อง 
2.3 ผู้รับจ้ำงต้องทดสอบระบบงำน โดยต้องออกแบบกรณีทดสอบ และด ำเนินกำรทดสอบระบบดังนี้ 

2.3.1 Automate Test โดยใช้เครื่องมือทดสอบที่เหมำะสม เช่น Robot Framework หรือดีกว่ำ และ
จัดท ำรำยงำนผลกำรทดสอบ 

2.3.2 User Acceptance Testing และจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรทดสอบ 
2.3.3 Performance Testing เพ่ือประเมินควำมสำมำรถของระบบในกำรรองรับจ ำนวนผู้ใช้งำนได้จริง 

โดยต้องรองรับกับปริมำณผู้ใช้งำนตำมข้อ 1.7 และจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรทดสอบ 
2.4 ผู้รับจ้ำงรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรทดสอบระบบ และจัดหำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำหรับกำรทดสอบ 

 
3. การฝึกอบรมและจัดท าคู่มือ 

3.1 จัดฝึกอบรมและจัดท ำคู่มือกำรดูแลและกำรใช้งำนระบบให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลระบบของส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 คน เวลำไม่น้อยกว่ำ 2 วัน โดยมีรำยละเอียดและหัวข้อกำรอบรมอย่ำงน้อยดังนี้ 
3.1.1 กำรใช้งำนระบบ 
3.1.2 กำรบริหำรจัดกำรระบบ 

1) กำรจัดกำรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและระบบปฏิบัติกำร 
2) กำรจัดกำรระบบ Cloud Server 
3) กำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล 
4) กำรจัดกำรระบบเครือข่ำย 

3.2 จัดท ำสื่อ e-Learning Tutorial โดยมีเนื้อหำครอบคลุมทุกฟังก์ชันกำรท ำงำนในระบบ 
 

4. การบริหารงานโครงการ 
4.1 ผู้รับจ้ำงต้องน ำเสนอและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรพร้อมทั้งอธิบำยกระบวนกำร และแนวคิด  

ในกำรพัฒนำระบบและกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องตำมแผนงำน และตำมที่คณะกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุหรือคณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย เชิญร่วมประชุม 

4.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งรำยงำนผลกำรพัฒนำระบบงำนตำมขั้นตอนต่ำง  ๆ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับ
มอบหมำยได้พิจำรณำตรวจสอบ แก้ไขเป็นระยะ ๆ ตำมแผนปฏิบัติงำนที่ผู้รับจ้ำงได้เสนอไว้ ก่อนกำรส่ง
มอบงำนให้คณะกรรมกำรตรวจรับด ำเนินกำรตรวจรับในแต่ละขั้นตอนต่อไป ในกรณีที่มีปัญหำเกิดขึ้น
ให้คณะกรรมกำรตรวจรับเป็นผู้ชี้ขำด และมีกำรจัดท ำเป็นเอกสำรประกอบได้ด้วย 

4.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโครงกำร/งำน (Progress report) เสนอ
ต่อคณะกรรมกำรตรวจรับงำนทุกเดือน 
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4.4 ในระหว่ำงกำรพัฒนำระบบ หำกส ำนักงำน ก.ค.ศ. มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนควำมต้องกำร
ด้ำนข้อก ำหนดทำงด้ำนควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน และข้อก ำหนดด้ำนกำรพัฒนำระบบ Back-End 
Server Side ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรตำมที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ก ำหนด เพ่ือให้โปรแกรม 
สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

4.5 ในช่วงตลอดอำยุสัญญำ และช่วงรับประกันผลงำน หำกข้อมูลต่ำง ๆ ที่อยู่ในระบบเกิดกำรรั่วไหลหรือ
ถูกเผยแพร่ ท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่เจ้ำของข้อมูล อันเนื่องมำจำกควำมผิดพลำดของโปรแกรม 
ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น 

4.6 สิทธิ์ในทรัพย์สินทำงปัญญำในโปรแกรม ข้อมูล เอกสำรทุกฉบับ และสิ่งอ่ืนใด ซึ่งผู้รับจ้ำงได้ท ำขึ้น 
ภำยใต้ขอบเขตงำนนี้ ให้ตกเป็นของส ำนักงำน ก.ค.ศ. และให้ถือเป็นควำมลับ ผู้รับจ้ำงต้อง 
ไม่น ำโปรแกรม ข้อมูล เอกสำรทุกฉบับ และสิ่งอ่ืนใด ซึ่งส ำนักงำน ก.ค.ศ. และผู้รับจ้ำงได้จัดท ำขึ้น
เกี่ยวกับขอบเขตงำนนี้  ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนไปใช้ โดยไม่ได้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำ 
เป็นลำยลักษณ์อักษรจำกส ำนักงำน ก.ค.ศ. 

4.7 ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกันว่ำโปรแกรมและเครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำโปรแกรม จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
และหำกมีกำรใช้ส่วนประกอบเสริม (Components) ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำลิขสิทธิ์ส ำหรับ 
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. โดยส ำนักงำน ก.ค.ศ. จะต้องไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม ตลอดระยะเวลำกำรใช้งำน
โปรแกรม   

 
5. การส่งมอบงาน 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวมทั้งสิ้น 240 วัน มีรำยละเอียดกำรส่งมอบแบ่งเป็น 4 งวด โดยงำนที่ส่งมอบ
ในรูปแบบไฟล์เอกสำรและรำยงำนต่ำง ๆ ต้องสำมำรถอ่ำนและใช้งำนได้ด้วยโปรแกรม Microsoft Word และ 
Acrobat Reader โดยให้บันทึกลง Flash Drive จ ำนวน 2 ชุด และรูปแบบเล่มเอกสำร จ ำนวน 1 ชุด ดังนี้ 

5.1 งวดที่ 1 ส่งมอบภำยใน 60 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ มีดังนี้ 
5.1.1 เอกสำรกำรศึกษำและวิเครำะห์ควำมต้องกำรของระบบ 
5.1.2 เอกสำรกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ Back-End Server Side และระบบ Front-End 

Server Side 
5.1.3 เอกสำรศึกษำ วิเครำะห์ และออกแบบฐำนข้อมูล 
5.1.4 ระบบงำนย่อยกำรลงทะเบียนและเข้ำสู่ระบบ และเอกสำรรำยงำนผลกำรทดสอบ 
5.1.5 ระบบงำนย่อยข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (Performance Agreement : PA) และเอกสำรรำยงำน 

ผลกำรทดสอบ 
ทั้งนี้ เอกสำรตำมข้อ 1) - 3) ให้ส่งมอบภำยใน 30 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 

5.2 งวดที่ 2 ส่งมอบภำยใน 150  วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ มีดังนี้ 
5.2.1 ระบบงำนย่อยประมวลผลคุณสมบัติสำยงำนกำรสอน และเอกสำรรำยงำนผลกำรทดสอบ 
5.2.2 ระบบงำนย่อยกำรส่งค ำขอประเมินวิทยฐำนะ และเอกสำรรำยงำนผลกำรทดสอบ 
5.2.3 ระบบงำนย่อยกำรคัดเลือกกรรมกำรประเมิน และเอกสำรรำยงำนผลกำรทดสอบ 
5.2.4 ระบบงำนย่อยกำรประเมินวิทยฐำนะ และเอกสำรรำยงำนผลกำรทดสอบ 
5.2.5 ระบบงำนย่อยกำรออกค ำสั่งมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ และเอกสำรรำยงำนผลกำร

ทดสอบ 
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5.3 งวดที่ 3 ส่งมอบภำยใน 210  วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ มีดังนี้ 
5.3.1 ระบบงำนย่อยกำรบริหำรจัดกำร ส ำหรับผู้ดูแลระบบ และเอกสำรรำยงำนผลกำรทดสอบ 
5.3.2 ระบบงำนย่อยกำรแจ้งเตือน และเอกสำรรำยงำนผลกำรทดสอบ 
5.3.3 ระบบงำนย่อยกำรเฝ้ำติดตำมระบบ และเอกสำรรำยงำนผลกำรทดสอบ 
5.3.4 ระบบงำนย่อยเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล และเอกสำรรำยงำนผลกำรทดสอบ 
5.3.5 ระบบงำนย่อยรำยงำน และเอกสำรรำยงำนผลกำรทดสอบ 
5.3.6 ระบบงำนย่อย Help Desk และเอกสำรรำยงำนผลกำรทดสอบ 

5.4 งวดที่ 4 ส่งมอบภำยใน 240 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ มีดังนี ้
5.4.1 สัญญำเช่ำใช้บริกำรระบบ Cloud Server ระยะเวลำ 6 เดือน โดยเริ่มเช่ำใช้บริกำร 

นับถัดจำกวันที่มีมติตรวจรับงำนงวดที่ 3 
5.4.2 เอกสำรกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ Back-End Server Side ฉบับสมบูรณ์ 
5.4.3 เอกสำรศึกษำ วิเครำะห์ และออกแบบฐำนข้อมูล ฉบับสมบูรณ์ 
5.4.4 เอกสำรรำยงำนกำรติดตั้งโปรแกรมระบบกำรประเมินวิทยฐำนะส ำหรับข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และรำยงำนกำรทดสอบระบบ (User Acceptance Testing และ 
Performance Testing) 

5.4.5 รำยงำนกำรจัดฝึกอบรมและคู่มือกำรใช้งำนระบบ 
5.4.6 สื่อ e-Learning Tutorial โดยมีเนื้อหำครอบคลุมทุกฟังก์ชันกำรท ำงำนในระบบ  
5.4.7 Source Code ร ะบบ  Front-End Server Side และร ะบบ  Back-End Server Side  

ทุกระบบงำนย่อย 
 
6. การจ่ายเงิน 

กำรจ่ำยเงินแบ่งเป็น 4 งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 ร้อยละ 20 ของวงเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนงวดที่ 1 ครบถ้วน ถูกต้อง 

ทุกรำยกำร และผ่ำนกำรตรวจรับจำกส ำนักงำน ก.ค.ศ. เรียบร้อยแล้ว 
งวดที่ 2 ร้อยละ 30 ของวงเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนงวดที่ 2 ครบถ้วน ถูกต้อง 

ทุกรำยกำร และผ่ำนกำรตรวจรับจำกส ำนักงำน ก.ค.ศ. เรียบร้อยแล้ว 
งวดที่ 3 ร้อยละ 30 ของวงเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนงวดที่ 3 ครบถ้วน ถูกต้อง 

ทุกรำยกำร และผ่ำนกำรตรวจรับจำกส ำนักงำน ก.ค.ศ. เรียบร้อยแล้ว 
งวดที่ 4 ร้อยละ 20 ของวงเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนงวดที่ 4 ครบถ้วน ถูกต้อง 

ทุกรำยกำร และผ่ำนกำรตรวจรับจำกส ำนักงำน ก.ค.ศ. เรียบร้อยแล้ว 
 
7. การรับประกันความช ารุดบกพร่องและการบ ารุงรักษาระบบ 

7.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกันและบ ำรุงรักษำระบบงำนและชุดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ภำยในระยะเวลำ 
ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี นับถัดจำกวันที่ผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำ  โดยภำยใน
ก ำหนดเวลำดังกล่ำว ระบบต้องท ำงำนได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย และสำมำรถใช้งำนได้ต่อเนื่อง 
ตลอดระยะเวลำรับประกันและบ ำรุงรักษำ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
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7.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกัน ด้วยบริกำรในรูปแบบ ดังนี้ 
7.2.1 On Call รับปรึกษำหรือแก้ไขปัญหำทำงโทรศัพท์ 
7.2.2 ระบบรับแจ้งข้อผิดพลำด (Help Desk) 
7.2.3 Remote กำรใช้งำนโปรแกรม Remote เพ่ือแก้ไขปัญหำผ่ำนทำงจอ  
7.2.4 Onsite Service เข้ำมำท ำกำรตรวจสอบปัญหำ และแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น ณ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 

หรือตำมท่ีส ำนักงำน ก.ค.ศ. ก ำหนด 
7.2.5 รวบรวมและจัดท ำรำยงำนปัญหำและกำรแก้ไขเป็นรำยเดือน 

7.3 หลังจำกส่งมอบงำนงวดที่ ๔ แล้ว ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเตรียมเจ้ำหน้ำที่ผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
จ ำนวน 1 คน เข้ำมำประจ ำ ตำมท่ีส ำนักงำน ก.ค.ศ. ก ำหนด เพ่ือดูแลระบบและให้ค ำปรึกษำกำรใช้
งำน ในเวลำ 08.30 - 16.30 น. ตำมวันท ำกำรของรำชกำร ตลอดระยะเวลำรับประกัน โดยมี
รำยละเอียดของเจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวด้วย 

7.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรส ำรองข้อมูลและโปรแกรมของระบบงำน (Full Back up) ในเวอร์ชั่นล่ำสุด 
ที่ใช้งำนอยู่ในปัจจุบันอย่ำงน้อยเดือนละครั้ง  

7.5 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำแผนกำรส ำรองข้อมูลและโปรแกรมของระบบ ตำมขอบเขตงำนนี้ 
7.6 ผู้รับจ้ำงจะต้องตรวจสอบกำรส ำรองข้อมูลและโปรแกรมของระบบ ตำมขอบเขตงำนนี้ อย่ำงน้อย

เดือนละ 1 ครั้ง 
7.7 ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรส ำรองข้อมูลแบบ Differential หรือ Incremental Backups ทุกวันตำมเวลำ

ที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ก ำหนด 
7.8 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ระบบงำนเกิดควำมเสียหำยไม่สำมำรถใช้งำนได้ ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรกู้คืนข้อมูล 

และระบบ (Recovery), Application และข้อมูลที่เป็นเวอร์ชั่นที่ส ำรองล่ำสุดในปัจจุบันภำยในระยะเวลำ 
24 ชั่วโมง 

7.9 หำกเกิดปัญหำในกำรใช้งำน ซึ่งได้แก่ กำรแก้ไขข้อผิดพลำด (Error/Bug) ควำมผิดพลำดทำง
ไวยำกรณ์ (Syntax Error) ตรรกะ (Logical Error) หรือข้อมูลในระบบมีควำมผิดพลำด อันเนื่องมำจำก 
กำรท ำงำนของโปรแกรมที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้น เนื่องจำกชุดค ำสั่งกำรปรับแต่ง (Tune up) โปรแกรม 
ระบบงำน และระบบจัดกำรฐำนข้อมูลที่ผู้รับจ้ำงท ำกำรพัฒนำขึ้น ผู้รับจ้ำงต้องจัดเตรียมเจ้ำหน้ำที่ 
ผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ เพ่ือให้ค ำปรึกษำในกำรแก้ไขปัญหำหรือท ำกำรแก้ไขข้อผิดพลำด 
ของโปรแกรมนั้น ภำยใน 3 วันท ำกำร นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่จ ำกัดจ ำนวนครั้งและ 
ไม่มีค่ำใช้จ่ำย ตลอดระยะเวลำรับประกันและบ ำรุงรักษำระบบ 

7.10 หำกเกิดปัญหำส ำหรับเงื่อนไขของกำรเปลี่ยนแปลง ตัวอย่ำงเช่น กฎหมำยมีสภำพบังคับให้มี  
กำรเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรใด ๆ ภำยในระบบ โดยไม่กระทบถึงกำรประมวลผลหลักของระบบ 
หรือกำรให้บริกำรหลัก หรือโครงสร้ำงข้อมูลหลักของระบบ และเมื่อผู้รับจ้ำงและคณะกรรมกำรที่
ได้รับมอบหมำยพิจำรณำร่วมกันแล้วเห็นว่ำสำมำรถด ำเนินกำรได้ ให้ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำร
เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้เป็นรำยกำรแล้วแต่กรณี 
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ขั�นตอนการยื�นขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการและเลื�อนวิทยฐานะครูชํานาญการพเิศษ

ผูดู้แลระบบสถานศึกษา
(ผอ.)

เริ�มต้น

ตรวจสอบและรบัรอง
คณุสมบัติ

ข้อมูลคําขอและ
หลักฐาน

ผูดู้แลระบบ สพท.
(ผอ.บุคคล สพท.)

ตรวจสอบและรบัรอง
คณุสมบัติและ
หลักฐาน

ผู้ดูแลระบบ ศธจ.
(ผอ.บุคคล ศธจ.)

ตรวจสอบและรับรอง
คุณสมบัติและ
หลักฐาน

คัดเลือกคณะ
กรรมการประเมิน

นํารายชื�อคณะ
กรรมการประเมินเข้า

กศจ.

นําผลการประเมิน
เข้า กศจ.

กศจ.

เห็นชอบให้แต่งตั�ง
คณะกรรมการ
ประเมิน

คณะกรรมการประเมิน

ยอมรับการ
ประเมิน

ปฏิเสธการ
ประเมิน

ดําเนินการประเมิน

ระบบการประเมิน
วิทยฐานะดิจิทัล (DPA)

บันทึกข้อมูลคําขอ
และหลักฐาน/บันทึก
วันที�นําเข้าสูร่ะบบ

บันทึกผลการตรวจ
สอบ

สุม่คณะกรรมการ
ประเมินตาม
คุณสมบัติ

สง่อีเมล/Line
ไปยังคณะกรรมการ

ประเมิน

บันทึกผลการตรวจ
สอบ

บันทึกชื�อผู้ประเมิน

สร้าง Link สําหรับ
เข้าดูรายละเอียด

คําขอและ
หลักฐาน

บันทึกผลการ
ประเมิน

1



ขั�นตอนการยื�นขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการและเลื�อนวิทยฐานะครูชํานาญการพเิศษ

ผูดู้แลระบบสถานศึกษา
(ผอ.)

รบัทราบผลการ
อนุมัติหรอืไมอ่นุมัติ
และแจ้งใหผู้ข้อทราบ

สิ�นสุด

ผูดู้แลระบบ สพท.
(ผอ.บุคคล สพท.)

รบัทราบผลการ
อนุมัติหรือไมอ่นุมัติ

ผู้ดูแลระบบ ศธจ.
(ผอ.บุคคล ศธจ.)

บันทึกผลการอนุมัติ
และออกคําสั�งแต่งตั�ง

บันทึกผลไมอ่นุมัติ

กศจ.

พิจารณาอนุมัติผล
การประเมิน

พิจารณาไมอ่นุมัติ
ผลการประเมิน

คณะกรรมการประเมิน ระบบการประเมิน
วิทยฐานะดิจิทัล (DPA)

บันทึกข้อมูลผลการ
อนุมัติและ
คําสั�งแต่งตั�ง

บันทึกข้อมูลผลไม่
อนุมัติ

2



ขั�นตอนการยื�นขอเลื�อนวิทยฐานะครูเชี�ยวชาญและครูเชี�ยวชาญพิเศษ
ผูดู้แลระบบ
สถานศึกษา

(ผอ.)

เริ�มต้น

ตรวจสอบและ
รบัรองคณุสมบัติ

ข้อมูลคําขอและ
หลักฐาน

ผูดู้แลระบบ สพท.
(ผอ.บุคคล สพท.)

ตรวจสอบและ
รบัรองคณุสมบัติ

และ
หลักฐาน

ผู้ดูแลระบบ ศธจ.
(ผอ.บุคคล ศธจ.)

ตรวจสอบและ
รับรองคุณสมบัติ

และ
หลักฐาน

กศจ. ผู้ดูแลระบบ
ก.ค.ศ. (ผอ.ภว.)

ตรวจสอบและ
รับรองคุณสมบัติ

และ
หลักฐาน

คัดเลือกคณะ
กรรมการ
ประเมิน

เสนอให้ ก.ค.ศ.
เห็นชอบให้แต่ง
ตั�งคณะกรรมการ

ประเมิน

เสนอให้ ก.ค.ศ.
เห็นชอบให้แต่ง
ตั�งคณะกรรมการ

ประเมิน

คณะกรรมการ
ประเมิน

ยอมรับการ
ประเมิน

ปฏิเสธการ
ประเมิน

ดําเนินการ
ประเมิน

ระบบการประเมิน
วิทยฐานะดิจิทัล 

(DPA)

บันทึกข้อมูล
คําขอและหลัก
ฐาน/บันทึกวันที�
นําเข้าสูร่ะบบ

บันทึกผลการ
ตรวจสอบ

บันทึกผลการ
ตรวจสอบ

สุม่คณะกรรมการ
ประเมินตาม
คุณสมบัติ

สง่อีเมล/Line
ไปยังคณะ

กรรมการประเมิน

บันทึกชื�อผู้
ประเมิน

สร้าง Link
สําหรับเข้าดู
รายละเอียด
คําขอและ
หลักฐาน

1



ขั�นตอนการยื�นขอเลื�อนวิทยฐานะครูเชี�ยวชาญและครูเชี�ยวชาญพิเศษ
ผูดู้แลระบบ
สถานศึกษา

(ผอ.)

แจ้งใหผู้ข้อ
ปรบัปรุงผลงาน
ทางวิชาการ

ปรบัปรุงผลงาน
ทางวิชาการครบ
ถ้วนสมบูรณ์

สง่ไฟล์
ผลงานทาง
วิชาการ

ผูดู้แลระบบ สพท.
(ผอ.บุคคล สพท.)

ตรวจสอบผล
งานทางวิชาการ

[กรณปีรบัปรุงผลงานทางวิชาการ]

[กรณพีจิารณาอนุมัติ]

ผู้ดูแลระบบ ศธจ.
(ผอ.บุคคล ศธจ.)

ตรวจสอบผล
งานทางวิชาการ

กศจ. ผู้ดูแลระบบ
ก.ค.ศ. (ผอ.ภว.)

ตรวจสอบผล
งานทางวิชาการ

นําผลการ
ประเมินเข้า
ก.ค.ศ. เพื�อ

พิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการ
ประเมิน

เห็นควรให้
ปรับปรุง
ผลงานทาง
วิชาการ

ดําเนินการ
ประเมิน

ระบบการประเมิน
วิทยฐานะดิจิทัล 

(DPA)

แจ้งให้ปรับปรุง
ผลงานทาง
วิชาการ

บันทึกไฟล์ผลงาน
ทางวิชาการ

บันทึกผลการ
ตรวจสอบ

บันทึกผลการ
ตรวจสอบ

แจ้งกรรมการให้
พิจารณาผลงาน
ทางวิชาการ

บันทึกผลการ
ตรวจสอบ

บันทึกผลการ
ประเมิน

บันทึกข้อมูล
พิจารณาอนุมัติ
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ขั�นตอนการยื�นขอเลื�อนวิทยฐานะครูเชี�ยวชาญและครูเชี�ยวชาญพิเศษ
ผูดู้แลระบบ
สถานศึกษา

(ผอ.)

รบัทราบผลการ
อนุมัติและแจ้ง
ใหผู้ข้อทราบ

สิ�นสุด

รบัทราบผลการ
ไมอ่นุมัติและแจ้ง
ใหผู้ข้อทราบ

สิ�นสุด

ผูดู้แลระบบ สพท.
(ผอ.บุคคล สพท.)

รบัทราบผลการ
อนุมัติ

รบัทราบผลการ
ไมอ่นุมัติ

ผู้ดูแลระบบ ศธจ.
(ผอ.บุคคล ศธจ.)

นําผลการอนุมัติ
เสนอเข้า กศจ.

บันทึกผลการ
อนุมัติและออกคํา

สั�งแต่งตั�ง

รับทราบผลการ
ไมอ่นุมัติ

กศจ.

พิจารณาอนุมัติ

ผู้ดูแลระบบ
ก.ค.ศ. (ผอ.ภว.)

นําผลการ
ประเมินเข้า
ก.ค.ศ. เพื�อ
พิจารณาไม่
อนุมัติ

คณะกรรมการ
ประเมิน

ระบบการประเมิน
วิทยฐานะดิจิทัล 

(DPA)

แจ้งผลการอนุมัติ

บันทึกข้อมูลผล
การอนุมัติและ
คําสั�งแต่งตั�ง

บันทึกผลการ
ประเมิน

บันทึกข้อมูล
พิจารณาไม่
อนุมัติ

แจ้งผลการไม่
อนุมัติ

3

[กรณพีจิารณาไมอ่นุมัติ]
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