
 
 
              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ (Spec) 

ชื่อครุภัณฑ : ช  software Microsoft Campus Agreement   จํานวน  1 ชุด      

หนวยงาน   สํานักวิทยบริการฯ มทร.ศรีวิชัย     วงเงิน    980,000.-            บาท 

 เงินงบประมาณรายได ประจําป 2562   เงินงบประมาณประจําป 2562 

ลําดับที่ รายละเอียด หมายเหตุ 
1.  Software Microsoft Campus Agreement                                       1  ชุด 

รายละเอียดคุณสมบัติดงัตอไปน้ี 

1 คุณสมบัติผูเสนอราคา 
1.1  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่ไดจดทะเบียนในประเทศถูกตองตามกฎหมาย 

และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร 
1.2  ผูเสนอราคาตองยื่นเอกสารแสดงขั้นตอนการดําเนินการ ในการเชาใชลิขสิทธ์ิและ

การไดมาซึ่งสิทธิประโยชนที่มหาวิทยาลัยฯ จะไดรับอยางครบถวนทุกรายการท่ีนําเสนอ 
1.3  ผูเสนอราคาตองสงมอบลิขสิทธ์ิซอฟตแวรและสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัย

ฯ ไดรับ ภายในระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญา โดยเอกสารแสดงลิขสิทธิ์
ซอฟตแวรตองระบุวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดสัญญาอยางชัดเจน  

1.4  ผูเสนอราคาตองไดรับอนุญาตใหเปนตัวแทนจําหนาย จากเจาของผลิตภัณฑ
โ ด ย ต ร ง  Microsoft Authorized Education Partner ( AEP) , Academic Volume 
Licensing โดยนําเอกสารมาแสดง ณ วันย่ืนซอง 

1.5 ผูเสนอราคาตองสนับสนุนการใหบริการขอมูลและคําปรึกษาดานเทคนิคตาง ๆ    
ในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิที่นําเสนอ  ตลอดอายุสัญญา 1 ป พรอมแจงขอมูลผูประสานงาน
และขั้นตอนการใหบรกิาร ณ วันย่ืนซอง  

1.6  ผูเสนอราคาตองแจงรายชื่อ เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร และ E-mail Address  
ผูประสานงาน เพ่ือสนับสนุนการใหบริการขอมูลและคําปรึกษาดานเทคนิคตาง ๆ ในการใชงาน
ซอฟตแวรลิขสิทธิ์และสิทธิประโยชนที่นําเสนอตลอดอายุสัญญา 1 ป โดยนําเอกสารมาแสดง  
ณ วันยื่นซองประกอบดวย  เจาหนาที่ประสานงานท่ัวไป, เจาหนาท่ีผูดูแลรบบดานเทคนิค, 
เจาหนาที่ผูดูแลลิขสิทธ์ิและการทดสอบความรู 

1.7  ผูเสนอราคาตองจัดทําแผนการดําเนนิงานท่ีนําเสนอในครั้งนี้มาแสดง ณ วันย่ืนซอง 
2. ขอกําหนดทางเทคนิค  

2.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีลิขสิทธ์ิติดตั้งและใชงานซอฟแวรแบบ 
Microsoft Volume Licensing โดยประกอบดวย 

2.1.1 ลิขสิทธ์ิซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) Windows 
Education Upgrade เวอรชั่นลาสุด ครอบคลุมจํานวนผูใชงานไมนอยกวา 
350 ผูใชงาน(FTE) พรอมทั้งมีสิทธ์ิลงโปรแกรมรุนกอนหนาและรุนใหม
ลาสุดได  

 
 
 

 



 
 

2.1.2 ลิขสิทธ์ิซอฟตแวรโปรแกรมประยุกต  Microsoft Office รุนลาสุด สําหรับ
ลงบนระบบปฏิบัติการ Windows โดยสามารถเลือกลงซอฟตแวรภาษา
ตาง ๆ ที่มีอยูในรุนเดียวกัน และสามารถลงบนระบบปฏิบัติการ MAC   ได 
พรอมทั้ง มีสิทธ์ิลงโปรแกรมรุนกอนหนาและรุนใหมลาสุดได ครอบคลุม
จํานวนผูใชงานไมนอยกวา 350 ผูใชงาน(FTE) 

2.1.3 ลิขสิทธ์ิซอฟตแวรระบบปฏิบัติการเครื่องแมขาย Windows Standard 
เวอรชันลาสุด ครอบคลุมไมนอยกวา 16 License พรอมทั้ง มีสิทธิ์ลง
โปรแกรมรุนกอนหนาและรุนใหมลาสุดได  

2.1.4 ลิขสิท ธ์ิเครื่องลูกขายเขาใช เครื่องแมข าย Windows Server Client 
Access License ครอบคลุมจํานวนผูใชงานไมนอยกวา 350 ผูใชงาน(FTE) 

2.1.5 มีลิขสิทธ์ิซอฟตแวรโปรแกรมฐานขอมมูลเคร่ืองแมขาย SQL Server 
Standard ไมนอยกวา 4 License พรอมลิขสิทธ์ิเคร่ืองลูกขายเขาใชงาน
เครื่องแมขายไมนอยกวา 5 License 

2.1.6 มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธ์ิในการดําเนินการอัปเกรด (Upgrade ) ซอฟตแวร   
ท่ีนําเสนอไดทันที กรณีที่ซอฟตแวรรุนใหมวางจําหนายในตลาด และ
จะตองมีสิทธ์ิในการใชซอฟตแวรรุนที่ออกมากอน (Downgrade) ที่เจาของ
ผลิตภัณฑยังใหบริการสนับสนนุอยูได 

2.1.7 อาจารย, เจาหนาที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธ์ิเขาใช Office 
365 เวอรชั่นลาสุดได ไมนอยกวา 6,000 User   ประกอบดวยโปรแกรม
ดังนี้ 

2.1.7.1 Email, Calendar,  OneDrive, Skype for Business, 
Planner, Teams, Sway, Delve,  Form, Booking, 
OneNote, Class Notebook 

2.1.7.2 การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามนโยบาย, ตัวสํารวจ
ภัยคุกคาม, การปองกันมัลแวร, การกรองจดหมาย, สิ่งท่ีแนบมา
ท่ีปลอดภัย 

2.1.7.3  การคนหาและการตรวจสอบ, การคนหาแอปในการทํางาน, 
การคนหาบันทึกการตรวจสอบ 

2.1.8 บริษัทผูเสนอราคาตองทําการ Sync Active Directory เพื่อจัดการรับรอง
ความถูกตองและสิทธ์ิของผูใชงาน (User) ของมหาวิทยาลัยฯ บนเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบดวย 

  

2.1.8.1 สามารถควบคุมสิทธิ์ในการเขาถึงระบบและเคร่ืองคอมพิวเตอร 
โดยการบริหารจัดการรหัสผาน (Password)ในการเขาใชงาน 

2.1.8.2 สามารถ ทํ าการควบคุ มก ารแจก และเป ลี่ ยน รหั สผ าน 
(Password) ของอุปกรณไดตามระยะเวลาที่กําหนดได  

2.1.8.3 สามารถควบคุมนโยบายเก่ียวกับคุณลักษณะของรหัส เชน ความ
ยาวของรหัสผาน ประเภทตัวอักษรที่ใชในรหัสผานได  
 



 
 

2.1.8.4 สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูดูแลระบบที่ทํางานใน 
Active Directory โดยสามารถทําเปนรายงานแบบอัตโนมัติ 
และแบบรายคร้ังได  

2.1.8.5 สามารถตรวจสอบการเปลี่ ยนแปลงสถานะของรหัสผาน 
(Password) ของผูใชงาน (User) ได  

2.1.8.6 สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรใน Active 
Directory ได  

2.1.8.7 สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของการกําหนดนโนบาย 
(GPO) ใน Active Directory ได 

2.1.8.8 สามารถใหผู ใช งานระบบ Active Directory ทํ าการ Reset 
Password หรือ Change Password ของตัวเองได  

2.1.8.9 สามารถทําการแกไขขอมูลระบบ Active Directory ไดดวย
ตัวเองของผูใชงานระบบ Active Directory เชน การเปลี่ยนที่
อยู, เบอรโทรศัพท หรือ E-Mail  

2.1.8.10 สามารถรองรบัการใชงาน LDAP ได  
2.1.8.11 สามารถทํางานรวมการฐานขอมูล SQL Server ได  
2.1.8.12 สามารถทํางานรวมกับ Office365 ได 

2.1.1 ผูเสนอราคาตองทําการอบรม การติดต้ัง การSync และการใชงาน Active 
Directory  และ office 365 for Admin ใหแก เจ าหนาที่ผูดูแลระบบ 
(Admin) ของมหาวิทยาลัยฯ ไมนอยกวา 12 ชั่วโมง พรอมจัดทําเอกสาร
ทดสอบระบบเพ่ือยืนยันการใชงาน (UAT) และคูมือการใชงานสําหรับ     
ผูดูและระบบ (Administrator) จํานวน 1 ชุด 

2.1.2 ผูเสนอราคาตองเขามาทําการดูแลรักษาระบบ Active Directory  ที่ติดตั้ง
พรอมออกรายงาน ทุก 4 เดือน 

2.1.3 อาจารยและเจ าหน าที่  ของมหาวิทยาลัยฯ มี สิท ธ์ินํ า software ที่
มหาวิทยาลัยฯ จัดซื้อในคร้ังน้ี ไปติดตั้งและใชงานในคอมพิวเตอรสวนตัวได 

2.1.4 ซอฟตแวรที่นําเสนอตองสามารถใชงานรวมกับระบบคอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่มีอยูในปจจุบันไดเปนอยางดี สามารถลงไดโดยไมจํากัด
จํานวนเครื่อง  

2.1.5 ซอฟตแวร ท่ี เสนอตองเปนลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายจากเจาของ
ผลิตภัณฑ และเปนของใหม ไมเคยติดตั้งมากอนและมีคุณสมบัติไมดอย
กวาขอกําหนด ในเอกสารฉบับนี้ทุกรายการโดยผู เสนอตองทําการ
เปรียบเทียบและมีเอกสารอางอิงทุกรายการ  

2.1.6 ผูดูแลระบบของมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิ์ดูแลบริหารจัดการ, ตรวจสอบ
ลิขสิทธ์ิและสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่ไดรับ พรอมท้ังดาวนโหลด Product 
Key ดาวนโหลดซอฟตแวรไดดวยตัวเองผานระบบ online ตลอด 24 
ชั่วโมงและตองทําการอบรมการใชงานใหเจาหนาที่ผูดูแลระบบ พรอมคูมือ
ประกอบ 
 



 
 

 

2.1.7 มีระยะเวลาของลิขสิทธ์ิการใชงาน 1 ป  และครอบคลุมผูใชงาน 350 
ผูใชงาน(FTE) 

2.1.8 ผูดูแลระบบของมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธ์ิเขาใชงานเว็บไซตเพ่ือตรวจสอบและ
บริหารจัดการลิขสิทธิ์ที่ จัดซื้อและสิทธิประโยชน ท่ีไดรับจากเจาของ
ผลิตภัณฑ อยางนอย ดังนี้ 

2.1.8.1 Product Keys MAK แสดงจํานวนท่ีไดรับและจํานวนที่ 
         Activate 
2.1.8.2 Permission แสดงสิทธิท่ีไดรบัมอบหมายของผูดูแลระบบ 
2.1.8.3 License Summary แสดงประวัติลิขสิทธ์ิในรูปแบบตาง ๆ มี

การจัดซื้อภายใตช่ือมหาวิทยาลัยฯ 
2.1.8.4 Download ซอฟตแวรอ่ืน ๆ ที่ ไดรับจากเจาของผลิตภัณฑ 

พ ร อ ม คู มื อ ก า ร ใช ง า น สํ า ห รั บ ผู ดู แ ล ระ บ บ  (Systems 
Administrator) 

2.1.9 ผูเสนอราคาตองทําการฝกอบรมการใชโปรแกรมที่นําเสนอแกอาจารยและ
เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยฯ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 12  ชั่วโมง ภายใน
ระยะเวลาที่เซ็นสัญญา โดยแนบตัวอยางเนื้อหาการอบรมมา ณ วันยื่นซอง 
เพื่อประกอบการพิจารณา และผู เสนอราคาจะตองเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายเกี่ยวกับการอบรม เชน คาอาหารวาง, คาอาหารกลางวัน ดัง
หัวขอตอไปนี้ 
2.1.9.1 เทคนิคการใชงานโปรแกรม Microsoft 365 เวอรชั่นที่นําเสนอ 
2.1.9.2 เทคนิคการใช งานโปรแกรม Microsoft Office Professional 

เวอรชั่นที่นําเสนอ 
2.1.9.3 เทคนิ คการใช งานโปรแกรม Microsoft Windows เวอรชั่ น       

ที่นําเสนอ 


