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ขอกําหนดขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) 
โครงการจัดทาํเว็บไซตสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1 งาน 

 
1. ความเปนมา  

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดทําเว็บไซตของสวนงานขึ้น เพ่ือเปน
ชองทางในการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลซึ่งเปนพันธกิจตาง ๆ ของสถาบันฯ เว็บไซตปจจุบันมีรูปแบบ
และเทคโนโลยีที่ไมสอดคลองกับ platform ใหม ๆ ทําใหไมสามารถใชงานไดสมบูรณบนอุปกรณสื่อสารบาง
ชนิด อีกทั้งยังมีเมนูที่ไมชัดเจน ทําใหผูใชเขาถึงขอมูลยาก ใชเวลาคนหาขอมูลนาน รวมทั้งยังไมรองรับการทํา 
SSL certificate (https) ทําใหระบบเว็บไซตขาดความปลอดภัย ขาดความนาเช่ือถือ ทําใหไมสามารถสืบคน
เจอผานระบบ Search Engine ได 
 
2. วัตถุประสงค  

 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงคจะวาจางปรับปรุงเว็บไซต 

www.ipsr.mahidol.ac.th ใหสามารถใชงานภายใต URL https://ipsr.mahidol.ac.th  

2.1 เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการแสดงผลเว็บไซตใหทันสมัย นาสนใจ มีรูปแบบที่เขาถึงไดงาย โดยมี
ระบบการจัดการขอมูลที่จุดเดียว ลดความซ้ําซอน และมีความปลอดภัย และรองรับการเขาใชงานผานอุปกรณ
คอมพิวเตอร โทรศัพทเคลื่อนที่ หรืออุปกรณอ่ืน ๆ ได   

2.2 เพ่ือพัฒนาระบบรองรับการบริหารจัดการเน้ือหาของเว็บไซต ใหสามารถมีผูจัดการใชงานรวมกัน
หลายฝายได และระบบงานเว็บไซตใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น รองรับการแสดงผล 2 ภาษา คือ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

2.3 เพ่ือปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอใหมีความกระชับ ตรงประเด็น โดยคํานึงถึงความตองการของ
ผูใชงานเปนหลัก  

2.4 เพ่ือรองรับปริมาณผูเขาใชงานตอเดือนใหมากขึ้นจากเดิม 
2.5 เพ่ือรองรับมาตรฐานความปลอดภัย SSL certificate (https) 

 
3. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ  

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
3.4 ไมเปนบุคคลซึง่อยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทาํสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว 

เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไมเปนบุคคลซึง่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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3.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรอืที่จะ
ดําเนินการจัดจางครั้งน้ี    

3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขาย่ืนขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัยมหิดล 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/วันย่ืนขอเสนอ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ในการย่ืนขอเสนอครั้งน้ี 

3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

3.10  ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.11  ผูย่ืนขอเสนอตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดําเนินการจัดจางในครั้งน้ี วงเงินไมนอย
กวา 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน)  เปนผลงานในสญัญาเดียวเทาน้ันและเปนสัญญาที่ผูย่ืนขอเสนอได
ทํางานแลวเสร็จตามสัญญา ซึง่ไดมีการสงมอบงานและตรวจรับเรียบรอยแลว ซึ่งผลงานดังกลาวเปนผลงานที่
เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเช่ือถือ โดยจะตองแนบ
สําเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือ สําเนาสญัญาพรอมรับรองสําเนาถูกตองมาพรอมกันในวันย่ืนขอเสนอ
โครงการ 

 ผลงานประเภทเดียวกัน หมายถึง การพัฒนาเว็บไซตของหนวยงานหรือองคกรที่มีการจัดทํา
ฐานขอมูลอยางเปนระบบ สามารถเพ่ิมลดหรือปรับแกเน้ือหาผานระบบหลังบาน (back office) ได รวมทั้ง
สามารถแสดงผลผานอุปกรณหลากหลาย platform ไดอยางเหมาะสม 

3.12  ผูย่ืนขอเสนอที่ย่ืนขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหน่ึงเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ จะตองมี
การกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคา
หลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 

 กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหน่ึงเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคาน้ัน
ตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ย่ืนขอเสนอ 

สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุกราย
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน    

4. หลักฐานการยื่นขอเสนอ  
4.1 เอกสารแสดงผลงาน  ไดแก สําเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสําเนาสัญญาจางและสําเนาใบ

ตรวจรับพัสดุ (กรณีเปนผลงานเอกชนจะตองมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวด)  
4.2 สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) (กรณีที่ผูยื่น

ขอเสนอเปน SMEs) 
4.3 ขอกําหนดอ่ืนๆ เชน แนวความคิดในการพัฒนาโปรแกรม,  ใบรับรองมาตรฐาน ISO,  ใบรับรอง

การผานการอบรมหลักสตูร, หนังสือรับรองผานเกณฑมาตรฐานเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม, แผนผังบุคลากร  เปนตน 
 

5. รายการละเอียดของงาน  
ตามเอกสารแนบทาย (ภาคผนวก) 
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6. ระยะเวลาดําเนนิการ  
ระยะเวลาดําเนินการภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่สถาบันวิจัยประชากร

และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลมีหนังสือแจงใหเริ่มปฏิบัติงาน 
  

7. ระยะเวลาสงมอบงาน  
ระยะเวลาสําหรับดําเนินงาน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่สถาบันวิจัยประชากร

และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลมีหนังสือแจงใหเริ่มปฏิบัติงาน 
 

8. วงเงนิในการจัดจาง  
ภายในวงเงินงบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมโดยเบิกจายจาก

งบประมาณป 2564 
 

9. คาจางและการจายเงิน  
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจน

ภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงิน แบงเปน 3 งวด 
ดังน้ี 

งวดที่ 1 เปนจาํนวนเงินในอัตรารอยละ 15 ของคาจาง เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานแลวเสร็จตามการสง
มอบงาน งวดที่ 1 ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีหนังสือแจงใหเริ่มปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดการสงมอบ ดังน้ี  

1) รายงานผลการออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซตสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ฉบับที่ 1  
2) แผนการดําเนินงานแสดงระยะเวลาในการทํางานขั้นตอนตาง ๆ จนถึงวันสงมอบ  
3) รายละเอียดภาพรวมและแผนผังการออกแบบระบบเว็บไซตสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ดังน้ี  

- ภาพรวมการออกแบบระบบและการทํางานของเว็บไซต  
- แผนผังโครงสรางแสดงการเช่ือมโยงภายในและภายนอกของเว็บไซตสถาบันฯ  ทุกหนา (Web 

Page)  
- แผนผังกิจกรรม (Activity Diagram) ของเว็บไซต  
- แผนผังแสดงความสัมพันธระหวางขอมูล (E-R Diagram) ของเว็บไซตและฐานขอมูล  
- แผนผังกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) ของเว็บไซต  
- แผนผังพจนานุกรมฐานขอมลู (Data Dictionary)  
- รูปแบบการแสดงผลและการทํางานของฟงกช่ันตาง ๆ ภายในเว็บไซต รวมถึงวิธีการทําให

สามารถแสดงหรือไมแสดงบางสวนขอมูลของรายงานและการแสดงรายงานแบบ Multi-
Language ได  

 
งวดที่ 2 เปนจาํนวนเงินในอัตรารอยละ 50 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานแลวเสร็จภายใน 

150 วัน นับถดัจากวันลงนามในสญัญาหรอืวันที่สถาบันฯ มีหนังสือแจงใหเริ่มปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดการ
สงมอบ ดังน้ี  

1) รายงานผลการออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซตสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ฉบับที่ 2  
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2) ติดต้ังระบบเว็บไซตบนเครื่องแมขาย (Server) ในรูปแบบ Dev Environment ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือเตรียมการทดสอบ User Acceptance Test (UAT) 
3) เว็บไซตที่ไดพัฒนาตามที่ออกแบบไวทุกสวน เพ่ือใหสถาบันฯ ตรวจสอบความถูกตอง  

 
งวดที่ 3 (งวดสุดทาย)  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 35 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานแลว

เสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีหนังสือแจงใหเริ่มปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดการสงมอบ ดังน้ี  

1) รายงานผลการออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซตสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ฉบับที่ 3 (ฉบับ
สมบูรณ)  
2) ติดต้ังเว็บไซตที่พัฒนาเสร็จสมบูรณแลวและซอฟตแวรทีจ่ําเปนลงบนเครื่องแมขายของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และเครื่องที่ทางสถาบันฯ จัดเตรียมให รวมถึงทําการถายโอนขอมูล (Migrate) 
จากฐานขอมูลเว็บไซตเดิมมายังฐานขอมูลของเว็บไซตใหมดวย ตามระยะเวลาที่ สถาบันฯ กําหนด  
3) ตรวจสอบและปรับแตงระบบใหมีความปลอดภัยจากการถูกบุกรุก (Hacking) หรือไวรัส (Virus) 
และรายงานรายละเอียดลงในรายงานผลการออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซตสถาบันวิจัยประชากร
และสังคม ฉบับสมบูรณ  
4) เอกสารประกอบการทดสอบระบบโดยผูใชงาน (User Acceptance Test) 
5) ทดสอบการทํางานของเว็บไซตโดยผูใชงานตามเอกสาร   
6) ฝกอบรมพนักงานของสถาบันฯ จํานวน 10 คน โดยฝายผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายสําหรับ
การฝกอบรมในเรื่องวิทยากร อุปกรณการฝกอบรม เอกสาร/คูมือ ทีใ่ชในการฝกอบรม อาหาร
กลางวันและอาหารวางของเจาหนาที่และคาใชจายในการจัดฝกอบรม โดยอาจใชสถานที่ของสถาบันฯ  
กรณีที่หองฝกอบรมของสถาบันฯ  ไมวาง ผูรับจางตองจัดหาสถานที่อบรม ตองจัดใหมีการฝกอบรม
เจาหนาที่ของสถาบันฯ   
7) ผูรับจางรวมกับ สถาบันฯ  นําเครื่องแมขายและเว็บไซตที่ไดทดสอบแลวขึ้นใชงานจริงแทนของเดิม  
8) ทดสอบการทํางานของเว็บไซตหลังเปดใชงานจริง  
9) คูมือ/เอกสาร โดยทุกรายการสงเปน digital file บันทกึใส thumb drive ตามรายการ ดังน้ี  
   

- คูมือระบบ (รายละเอียดทางเทคนิค) เกี่ยวกับเว็บไซตสถาบันฯ ที่พัฒนา 
- คูมือการใชงานซอฟตแวรที่ใชพัฒนาเว็บไซตทั้งหมดในรูปแบบหนังสือ มลีิขสิทธ์ิถูกตองตาม

กฎหมาย  
- รายการซอฟตแวรที่มีการติดต้ังบนเครื่องแมขายทั้งหมด เชน Web Server, Database, 

Anti-Virus, OS เปนตน พรอมคูมือการติดต้ัง 
- เอกสารเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซตทั้งหมดที่เปนเวอรช่ันสุดทาย  
- Source Code ทั้งหมดของเว็บไซตเวอรช่ันสุดทายและคูมอือธิบายอยางละเอียด  
- คูมือการตรวจสอบไฟล Log ทุกชนิดที่เกิดขึ้นในระบบ โดยอธิบายรายละเอียดขอมูลตาง ๆ 

ที่จะเขียนลงในไฟล Log น้ันๆ ตําแหนงของไฟลและคา Configuration ที่ระบุตําแหนงที่เก็บ 
Log  

- คูมือการใชงานและวิธีการติดต้ัง   
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- คูมือวิธีการตรวจสอบ Username/Password ที่จําเปนตองใชทั้งหมดในระบบ เชน 
Username/Password สําหรับติดตอ Database, Username/Password สําหรับ Login 
ระบบจัดการเว็บไซต (Back End) เปนตน  

 

และเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา หรือขอตกลงจางเปน

หนังสือ และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดลไดตรวจรับมอบงานจาง  

 
10. เงื่อนไขการปรบั 
 10.1 กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผู อ่ืนทําอีกทอดหน่ึงโดยไมไดรับอนุญาตจาก 

สถาบันฯ จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ 10 ของวงเงินของงานจางชวงน้ัน 

 10.2 กรณีทีผู่รับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ 10.1 สถาบันฯ จะใชสิทธ์ิปรับในกรณีทีผู่

รับจางดําเนินการไมแลวเสรจ็ตามกําหนดสงมอบงานและ/หรือในกรณีทีผู่รับจางปฏิบัติงานผิดพลาดบกพรอง

จนเปนเหตุให สถาบันฯ ไดรับความเสียหาย โดยคาปรับและคาเสียหายที่เกิดขึ้น สถาบันฯ จะปรับเปนรายวัน

นับจากวันที่ครบกําหนดสงมอบงานถึงวันที่ผูรับจางไดสงมอบงานใหสถาบันฯ จริงในอัตรารอยละ 0.10 (ศูนย

จุดหน่ึงศูนย) ของมูลคางานตามสัญญาในแตละงวด แตตองไมตํ่ากวาวันละ 100 บาท โดยจะหักเอาจากเงิน

ตามสัญญาที่ตองชําระใหผูรับจางหรือหลักประกันสัญญา การปรับจะเริ่มนับจากวันที่ผูรับจางไมสามารถ

ปฏิบัติงานไดตามเง่ือนไข จนกวาจะสามารถดําเนินการไดตามขอกําหนดหรือจนกวาจะสงมอบงานไดถูกตอง

ครบถวนโดยเศษของวันจะถือเปนหน่ึงวันเต็ม 

 
11. การรับประกัน 

11.1  ผูรบัจางตองรบัผดิชอบดูแลเว็บไซตสถาบันวิจยัประชากรและสงัคม และการติดต้ัง SSL certificate ให
เรียบรอย กอนทําการสงมอบให สถาบันฯ แลว ใหสามารถใชงานและทํางานไดอยางถูกตองเปนระยะเวลา 12 
เดือน นับจากวันที่ดําเนินการตรวจรับแลว โดยผูรับจางตองตรวจและทําการบํารุงรักษาระบบดวยตนเองหรือ
ผานทางออนไลนทุกเดือนนับต้ังแตวันที่สงมอบงานทั้งหมด โดยสถาบันฯ  ไดตรวจรับเรียบรอยแลว โดยไมคิด
คาใชจายใด ๆ เพ่ิมเติม  

11.2  ผูรับจางจะตองรับประกันขอบกพรองของเว็บไซต (bugs) ที่สงผลใหเว็บไซตทํางานไมตรงตาม
ขอตกลงหรือประสิทธิภาพการทํางานของเว็บไซต เปนระยะเวลา 12 เดือน ในกรณีระบบเว็บไซตขัดของใช
งานไมได อันเกิดจากเหตุขัดของของซอฟตแวรของผูรับจาง เมื่อสถาบันฯ แจงใหผูรับจางทราบ ผูรับจางตอง
ดําเนินแกไขใหเว็บไซตทํางานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพตามปกติภายใน 6 ช่ัวโมง ตลอดระยะเวลา
รับประกันผลงาน  

11.3  ผูรับจางตองมีระบบการสํารองขอมูล (Back up) ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบปฏิบัติตามคูมือ 
(Automatic & Manual) ผูรับจางตองประสานงานและดําเนินการรวมกับ สถาบันฯ ในการสํารองขอมูลเว็บ
เพจและฐานขอมูลทั้งหมดของแตละวัน สัปดาห หรือเดือน ลงบนสื่อบันทึกขอมูลที่สถาบันฯ  กําหนด รวมทั้ง
ใหมีระบบการตรวจสอบความครบถวนของขอมูลทีส่ํารองและการทดสอบการนําขอมูลที่สํารองไวกลับมาใช 
โดยใหทําการทดสอบและรายงานผลอยางนอย 2 ครั้ง หลังจากผูรับจางไดสงมอบงานทั้งหมดแลว หรือกําหนด
วิธีการอ่ืนที่สถาบันฯ ยอมรับได  
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11.4  ผูรับจางตองจัดหาผูชํานาญการใหคําปรึกษาและแกไขปญหาแกเจาหนาที่ของสถาบันฯ  ในการ
ปรับปรุงเพ่ิมเติมขอมูลในเว็บไซต ระบบบริหารจัดการเว็บไซต (Backoffice) และการใชเครื่องมือ (Tool) 
ตางๆ โดยใหคําปรึกษาผานชองทางสื่อสารที่ผูรับจางและ สถาบันฯ ตกลงกัน ตลอดระยะเวลา 12 เดือนที่
รับประกันผลงาน  

  
12. เกณฑการพิจารณา 
 ใชเกณฑราคาประกอบคุณภาพในการตัดสิน 

คณะกรรมการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนออ่ืน โดยมีเกณฑ การตัดสิน ดังน้ี  
12.1 การใชเทคนิคและเทคโนโลยี/โปรแกรมที่ใชในการพัฒนา 20 คะแนน  
12.2 เกณฑราคา 20 คะแนน  
(หมายเหตุ: คะแนนราคาใชเกณฑดังน้ี คะแนนที่ผูเสนอราคาไดรับ = (คะแนน*นํ้าหนัก)/100  
 โดยประเมินคะแนนจากราคาที่เสนอ = 100 – ((ราคาของผูเสนอ – ราคาผูเสนอที่ตํ่าที่สุด / ราคาผู
เสนอที่ตํ่าที่สุด)*100) 
12.3 ผลงานการพัฒนาเว็บไซตที่ผานมา 15 คะแนน  
12.4 แนวทางการนําขอมูลโอนถายขอมูลจากเว็บไซตเดิมมายังเว็บไซตใหม 15 คะแนน  
12.5 ความสามารถในการดําเนินงานตามขอบเขตการจาง (พิจารณาจากผลงานและความนาเช่ือถือ

ของบริษัท) 15 คะแนน  
12.6 ขอเสนออ่ืน (แนวคิดในการพัฒนาเพ่ิมเติม) 15 คะแนน  
เกณฑการพิจารณาดานเทคนิคและขอเสนออ่ืนจะตองไดรับคะแนนต้ังแต 80 คะแนนขึ้นไป จึงจะผาน

การพิจารณา  
 

13. หลักประกันสัญญา จะตองเปนอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้
13.1 เงินสด 
13.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนาน้ัน ไมเกิน 

3 วันทําการของทางราชการ 
13.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ 
หมายเหตุ  หลักประกันสัญญาตองมีมูลคาในอัตรารอยละ  5  ของวงเงินที่จะทําสัญญา 
 

14. การรักษาความลบัและสิทธทิางกฎหมาย  
14.1 ผูรบัจางตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย พ.ร.บ. ขอมลูขาวสารของทางราชการและนโยบายการรกัษาความ

มั่นคงความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ   
14.2 ผูรับจางตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล และนโยบายการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
14.3 ผูรับจางตองรักษาความลับและไมนําเน้ือหาขอมูล รูปภาพ และขอมลูใด ๆ ของ สถาบันฯ ไป

เผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต  
14.4 ผูรับจางตองยอมรับวาผลการออกแบบและการพัฒนาเว็บไซตทั้งหมดถือเปนกรรมสิทธ์ิของ

สถาบันฯ โดย สถาบันฯ  มสีทิธ์ิเต็มในการเปนเจาของและสามารถนําสวนหน่ึงสวนใดหรือทั้งหมดของช้ินงาน
ไปเผยแพรในสือ่อ่ืนได  
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14.5 ผูรับจางตองมีลิขสิทธ์ิในโปรแกรมหรือซอฟตแวร ฟอนตตัวอักษร และขอมูลตาง ๆ เชน ภาพ 
เสียง วิดีโอ เปนตน ที่นํามาใชในการพัฒนาเว็บไซต ในกรณีมีการฟองรองละเมิดลิขสิทธ์ิ ผูรับจางตอง
รับผิดชอบทั้งสิ้น  

14.6 ผูรับจางตองรับประกันวาโปรแกรมที่นําเสนอทั้งหมด ตองเปนโปรแกรมที่ผูรับจางมีสิทธินําเสนอ 
ไดตามกฎหมายและหากเปนโปรแกรมทีม่ีลขิสิทธ์ิรวมทั้งภาพที่ประกอบในเว็บไซต ผูรับจางตองดําเนินงานให 
สถาบันฯ  ไดสทิธ์ิโดยชอบธรรมในการใชโปรแกรมหรือภาพดังกลาวและตองรับผิดชอบในกรณีมีการกลาวหา
ฟองรองคาเสียหายใด ๆ จากเจาของลิขสิทธ์ิที่นํามาใชน้ัน 
 

15. สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิม่เติม   

 สถาบนัวิจัยประชากรและสงัคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

            เว็บไซต www.ipsr.mahidol.ac.th 

 15.1 ติดตอรายละเอียดของโครงการ 

 นางสาวพอตา บุนยตีรณะ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 โทรศัพท 02-441-0201 ตอ 302 

 อีเมล prwww@mahidol.edu 

 15.2 ติดตอรายละเอียดการยื่นเสนอราคา 

 นายฉลอง จารุภูมิ งานพัสดุ 

 โทรศัพท 02-441-0201 ตอ 224 

 อีเมล chalong.cha@mahidol.ac.th 

 

 

 

 
              (ลงช่ือ).........................................................ประธานกรรมการ 

                (นางสาวพลอยชมพู  สุคสัถิตย) 
                                         ตําแหนง เลขานุการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม                   

 

ลงช่ือ.........................................................กรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา) 

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 

ลงช่ือ.........................................................กรรมการ 
(นางสาวพอตา บุนยตีรณะ) 

ตําแหนง นักวิชาการคอมพวิเตอร 

 
 

  

yodpc
New Stamp
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ภาคผนวก: รายละเอียดของงาน 
โครงการจัดทําเว็บไซตสถาบันวิจัยประชากรและสังคม จํานวน 1 โครงการ ประกอบดวย  

1. งานพัฒนาระบบบริหารขอมูลเว็บไซตสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ดังน้ี  
1) พัฒนาระบบบริหารขอมูลทั่วไปของสถาบันฯ 
2) พัฒนาระบบบริหารขอมูลการศึกษา 
3) พัฒนาระบบบริหารขอมูลการอบรม  
4) พัฒนาระบบบริหารขอมูลบุคลากร 
5) พัฒนาระบบบริหารขอมูลงานวิจัยและผลผลิต 
6) พัฒนาระบบบริหารขอมูลกิจกรรม ขาวประชาสัมพันธ  
7) พัฒนาระบบบริหารขอมูลติดตอเรา  
8) พัฒนาระบบบริหารขอมูลการจัดการหมวดหมู และเมนู  

2. งานออกแบบระบบเว็บไซตสถาบันวิจัยประชากรและสังคม จํานวน 1 เว็บไซต ดังน้ี  
1) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการเว็บไซตที่สามารถใหผูดูแลเว็บไซตของ สถาบันฯ  เพ่ิมเติม

หรือแกไขขอมูลภายในเว็บไซตได  
2) พัฒนาและปรับปรุงระบบดวยรูปแบบเทคโนโลยีเว็บ 2.0 หรือดีกวาในรูปแบบเว็บ Content 

Management System (CMS)  
3) การยาย (Migrate) ขอมูลของเว็บไซตสถาบันวิจัยประชากรและสังคมปจจุบันมายังฐานขอมูล

เว็บไซตที่พัฒนาขึ้นใหม  
4) ปรับปรุงเว็บไซตแบบ Multi-Language ที่มีเน้ือหา (Content) เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
5) พัฒนาและปรับปรุงระบบการคนหาสามารถทําไดทั้งการคนหาแบบเรงดวน (Quick Search) 

และการคนหาแบบขั้นสูง (Advance Search)  
6) พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตใหสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลเปนแบบสําหรับคอมพิวเตอร

ทั่วไป สําหรับโทรศัพทมือถือสมารทโฟน หรืออุปกรณประเภทอ่ืนไดอยางอัตโนมัติ  
7) การติดต้ังใบรับรองความปลอดภัย ทํา HTTPS โดยใช SSL certificate ของมหาวิทยาลัยมหิดล

เปนระยะเวลา 1 ป  
 
โดยมีรายการละเอียดของงานดังน้ี   
1. รายละเอียดทั่วไป  

1.1 ผูรับจางตองออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซตสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ในรูปแบบ
เว็บ Content Management System (CMS) ใหมีคุณสมบัติและสามารถใชงานไดตามรายละเอียดงานในขอ 
2 ทั้งน้ีตองคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบ ความสะดวกในการใชงาน และแสดงผลไดอยางถูกตองบนเว็บ
เบราวเซอร (Web Browser) ตาง ๆ ทั้งบนคอมพิวเตอรทั่วไปและบนโทรศัพทมือถือสมารทโฟน และอุปกรณ
ที่สามารถแสดงผลเว็บไซตได โดยดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดสงมอบงาน  

1.2 ผูรับจางตองพัฒนาเว็บไซต ใหมีระบบบริหารจัดการเว็บไซตที่สามารถใหผูดูแลเว็บไซตของ
สถาบันฯ เพ่ิมเติมหรือแกไขขอมูลภายในเว็บไซตได  

1.3 ผูรับจางตองทําการถายโอนขอมูล (Migrate) จากฐานขอมลูเว็บไซตเดิมมายังฐานขอมูลของ
เว็บไซตใหมดวย ตามระยะเวลาที่สถาบันฯ กําหนด  
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1.4 ผูรับจางตองติดต้ังเว็บไซตของสถาบันฯ บนเครื่องแมขาย (Web Server) ของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งใชเปนเครื่องแมขายหลักในการใหบริการเว็บไซต  

1.5 ผูรับจางตองพัฒนาเว็บไซต (Website) ใหมีการปองกันการดักจับขอมูลทางอินเทอรเน็ตโดย
ใชโปรโตคอล https และ SSL (Secure Socket Layer) โดยติดตอกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสสําหรบัเครื่องแมขายที่ใหบริการเว็บไซต (Web Server 
Certificate) ในการติดต้ังใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

1.6 ผูรับจางตองพัฒนาหรือมีโปรแกรมใหผูบริหารระบบฐานขอมูล (Database Administrator) 
สามารถกําหนดสิทธ์ิของผูใชงานฐานขอมูล (Database User) และรหสัผาน (Password)  

1.7 แตละระดับกรณีเกิดความเสียหายหรือสูญหายของขอมูล ผูรับจางตองรับผิดชอบตอความ
เสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี โดยจะตองแกไขใหฐานขอมูลมีขอมูลที่ถูกตองครบถวนและสมบูรณดังเดิม  
 

2. รายละเอียดเฉพาะ  
2.1 โครงสรางเว็บไซตจะตองพัฒนาเว็บไซต (Website) ตามมาตรฐาน W3C (World Wide 

Web Consortium) ตามที่ สถาบันฯ กําหนด และใสสญัลักษณมาตรฐานดังกลาวไวในหนาแรก  
2.2 การแสดงผล กาํหนดรูปแบบการแสดงผลภายในเว็บไซตทั้งหมดดวย CSS (Cascading 

Style Sheets) รวมถึงสามารถทํางานและแสดงผลไดอยางถูกตองสวยงามดวยลักษณะการใชงานเว็บไซต
ดังตอไปน้ี  

- บนคอมพิวเตอร สามารถทํางานและแสดงผลไดอยางถูกตองสวยงาม สนับสนุนการ
ทํางานแบบ Responsive Content ดวย Web Browser ตาง ๆ ดังน้ี  

• Microsoft Edge 91 ขึ้นไป 

• Firefox version 98 ขึ้นไป 

• Chrome version 91 ขึ้นไป 

• Safari 14 ขึ้นไป 
- บนโทรศัพทมอืถือสมารทโฟนหรืออุปกรณอ่ืน ๆ เชน iPad Tablet  เว็บไซตสามารถปรับ

การแสดงผลของเว็บไซตใหเหมาะสมกับโทรศัพทหรืออุปกรณแตละรุนได (Responsive Content) และเพ่ือ
ความรวดเร็วในการใชงานเว็บไซตผานโทรศัพทมือถือใหแสดงเฉพาะเมนูการใชงานสําหรับผูใชงานทั่วไป 
(Front End) ที่สําคัญเทาน้ัน (ตามที่สถาบันฯ กําหนดหลังจากออกแบบเสร็จ) โดยมีรายละเอียดของแตละเมนู
ตามขอ 2.11 โดยสามารถทํางานและแสดงผลไดอยางถูกตองบน Web Browser ตาง ๆ ดังน้ี  

• Microsoft Edge Mobile 46 ขึ้นไป 

• Firefox version 98 ขึ้นไป 

• Chrome version 91 ขึ้นไป 

• Safari 14 ขึ้นไป 
 

2.3 การคนหาขอมูล เว็บไซตมีความสามารถสืบคนขอมูลภายในเว็บไซตได ตามขอ 2.7.6  
2.4 การกําหนดมาตรฐาน 

2.4.1 ต้ังช่ือตัวแปร, ฟงกช่ัน (Function), ไฟล (File) และไดเรกทอรี่ (Directory) เปนไป
ตามมาตรฐานหรือกําหนดขึ้นอยางมีแบบแผน เพ่ือความสะดวกในการคนหาและการทําความเขาใจ  
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2.4.2 การเขียนโปรแกรม (Coding) การเวนระยะ การยอหนาหรือการขึ้นบรรทัดใหม ตอง
เปนไปตามมาตรฐานของภาษาโปรแกรมน้ัน ๆ เพ่ืออานไดสะดวก เขาใจและงายตอการแกไข  

2.4.3 การใสโคดหมายเหตุ (Comment Code) ตองใสโคดหมายเหตุทุกสวนของการเขียน
โปรแกรมในแตละไฟล ดังน้ี  

- โคดหมายเหตุแสดงรายละเอียดไฟล เชน ช่ือไฟล, หนาที่การทํางานของไฟล, ผูเขียน, 
วันที่เขียน, เวอรช่ัน เปนตน  

- โคดหมายเหตุอธิบายฟงกช่ัน  
- โคดหมายเหตุอธิบายตัวแปร  
- โคดหมายเหตุอธิบายเมื่อมีการเรียกใชฟงกช่ัน  
- โคดหมายเหตุอธิบายเมื่อมีเปลี่ยนแปลงคาตัวแปร  

2.5 ประสิทธิภาพ (Performance) เว็บไซตมีความรวดเร็วในการแสดงผลเฉลี่ยไมเกิน 5 วินาที 
และสามารถรบัสงขอมูลจํานวนมากผานฐานขอมูลไดอยางรวดเร็ว โดยใชเทคนิคตางๆ เชน Store 
Procedure, SQL Optimization/Tuning, Coding Optimization เปนตน  

2.6 รองรับการทํางานรวมกับโซเชียลเน็ตเวิรค (Social Network) เชน Facebook Line 
Instagram และ Twitter ผูใชบริการที่มี Facebook Line หรือ Twitter สามารถแสดงความคิดเห็น 
(Comment), กดไลค (Like), แบงปน (Share) หรือ Tweet กระทูขาวและบทความภายในเว็บไซตกับโซเชียล
เน็ตเวิรคของผูใชบริการเองได  

2.7 ระบบเว็บไซตสําหรับผูใชงานทั่วไป (Front End)  
2.7.1 รูปแบบเว็บไซต  
-  ผูรับจางตองออกแบบและจัดทําเว็บไซตสถาบันวิจัยประชากรและสังคม แบบ Multi- 

Language ทีม่ีเน้ือหา (Content) เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผูเขาชมเว็บไซต สามารถเปลี่ยนภาษา
เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไดตามตองการ  

-  ผูรับจางตองออกแบบและจดัทําเว็บไซตสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ใหเว็บไซตสามารถ
ปรับเปลี่ยนการแสดงผลเปนแบบสําหรับคอมพิวเตอรทั่วไปหรือสําหรับโทรศัพทมือถือสมารทโฟนหรอื 
อุปกรณอ่ืน ๆ เชน iPad Tablet ไดอยางอัตโนมัติ  

-  แสดงสัญลักษณการพัฒนาเว็บเพจตามมาตรฐาน W3C ไวในหนาแรก  
-  ระบบการคนหาสามารถทาํไดทั้งการคนหาแบบเรงดวน (Quick Search) และการคนหา

แบบขั้นสูง (Advance Search) โดยกําหนดเง่ือนไขในการคนหา เชน ตามกลุมเน้ือหา ตามชวงวันที่ ตามคํา
สําคัญ ตามผูเขียน ไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

-  การนําเสนอขอมูลภายในเว็บไซตจะตองอยูในรูปแบบทีส่ามารถเขาถึงขอมูลไดงาย โดย
ใชแถบแสดงขอมูล (Navigator Bar) ในการแสดงสวนยอย ๆ ของลําดับช้ันขอมูลในเว็บไซตเพ่ือใหผูใชงาน
สามารถเขาถึงขอมูลในสวนตาง ๆ ไดดวยการคลิกเพียงครั้งเดียว  

-  แสดงคา Response Time (millisecond) ในการเรียกดูหนาเว็บแตละหนา  
2.7.2 รูปแบบหนาแรก 
- ตองแสดงจํานวนผูเขาชมเว็บไซต ณ เวลาปจจุบัน ณ วัน เดือน ป ที่เริ่มนับ  
- เก็บสถิติและแสดงผลการ download เอกสารของสถาบันฯ  
- มีตราสัญลักษณ (Logo) ของสถาบันวิจัยประชากรและสงัคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตามอัต

ลักษณที่ถกูตอง 
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-   จัดทําหนาพิเศษ ซึ่งจะแสดงกอนเขาสูหนาแรก สําหรับเทศกาลสําคญัตาง ๆ เชน วัน
สถาปนาสถาบันฯ  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และ สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ วันขึ้นปใหม และวันหยุดนักขัตฤกษ เปนตน โดยสามารถบริหารจดัการไดจากระบบจัดการ
เว็บไซต (Back End) และสามารถกําหนดต้ังเวลาชวงเวลาการแสดงผลไดลวงหนา  

-   จัดทําเมนูสําหรับเช่ือมโยง (Link) ไปยังเว็บไซตของสถาบันฯ เว็บไซตของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และเว็บไซตที่เกี่ยวของกับสถาบันฯ  

-   มีรูป (Banner) แสดงกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธเหตุการณตาง ๆ ซึ่งผูใชบริการ
สามารถเลื่อนดูไดเอง และเลื่อนแบบอัตโนมัติ โดยบริหารจัดการไดจากระบบจัดการเว็บไซต (Back End)  

-   มสีวนแจงขาวประชาสัมพันธกิจกรรมสําคญัและประกาศตาง ๆ ของสถาบันฯ เชน 
ประชุม อบรม เสวนา ขาวรับสมัครงาน ขาวประกวดราคา โดยบริหารจัดการไดจากระบบจัดการเว็บไซต 
(Back End)  

-   มสีวนแจงขาวกิจกรรมที่ผานมา สําหรับแสดงขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ เหตุการณ 
หรือขอมูลอ่ืน ๆ  โดยรายละเอียดของขาวอาจมีภาพ เสียง หรือวิดีโอ รวมถึงสามารถเรยีกดูขาวยอนหลังได
ดวย นอกจากน้ันตองเช่ือมตอกับระบบโซเชียลเน็ตเวิรคได เชน สามารถกดแชรไปยัง facebook หรอื Line 
หรือรีทวีตไปยัง twitter ได ตามขอ 2.6 และสามารถบรหิารจัดการขาวสารไดจากระบบจัดการเว็บไซต (Back 
End)  

-   สามารถแสดงเมนูหลักและเมนูยอยไดตามที่กําหนดจากระบบจัดการเว็บไซต (Back End) 
-   มีชองสําหรับกรอกขอมูลช่ือ-นามสกุลและอีเมลเพ่ือสมัครรับขอมูลขาวสารจากสถาบันฯ  
-   มสีวนการติดตอผูดูแลเว็บไซต (Web Master) ผานชองบริการหนาเว็บไซต โดยให

สามารถสงอีเมลถึงผูดูแลระบบได หรือติดตอกับโซเชียลมีเดีย Facebook ไดโดยตรง (ผานทางระบบ 
Messenger ของ Facebook ของสถาบันฯ) 

-   ทั้งน้ี ในทุกสวนตองสามารถลงขอมูลเน้ือหาตามหมวดหมูที่กําหนดได ควบคุมชวงเวลา
การแสดงผลได ต้ังเวลาลวงหนาได จัดลําดับกอนหลังได โดยตองสามารถบริหารจัดการไดจากระบบจัดการ
เว็บไซต (Back End)  

 
2.7.3 สวนประกอบของเว็บไซต ใหมีเน้ือหา ดังน้ี  
โดยตองมีความยืนหยุน สามารถปรับเปลี่ยนไดตามตองการ 

หนาแรก Home 
- ตัวเลขจํานวนประชากรไทย 
- คําโปรยที่สะทอนถึงพันธกิจสถาบัน 
- ประชาสัมพันธงานหรือกิจกรรมสถาบันฯ (แสดงไมเกิน 3 งาน) (upcoming events) 
- ขาวกิจกรรมสถาบันฯ (แสดงไมเกิน 3 ขาว)  
- ขาวประกวดราคา/สมัครงาน 
Footer:   

• Mahidol Link  

• Internal link (webmail, ระบบงานสถาบัน, กรรมการรองเรียน, DIPSRA)  

• Social media links (facebook, Line, twitter, youtube, Instagram) 

• Contact Us 
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• Sitemap  
สามารถปรับเปลี่ยนแกไขขอมูลใน footer ได 

- การศึกษา 
- ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร (แสดงใหเห็นเฉพาะปจจุบัน) 
- Ph.D. Program in Applied Demography and Social Research 

(International Program) 
- Ph.D. Program in Population and Social Research (Thai Program) 
- M.A. Program in Population and Sexual and Reproductive Health 

(International Program) 
- M.A. Program in Population and Social Research (Thai Program) 
ขอมูลของนักศกึษา แบงเปน 

o นักศึกษาปจจุบัน 
o ศิษยเกา  

ทั้งน้ี หลักสูตรของสถาบันฯ มีการเปลี่ยนแปลง เชน เปลี่ยนช่ือหลักสูตร ปด
หลักสูตร การจัดการขอมูลของนักศึกษา จึงจําเปนตองแยกใหเห็นชัดเจน ระหวางนักศึกษาที่
จบหลักสูตรทีป่ดไปแลว หรอืเปลี่ยนช่ือ กับหลักสูตรที่ยังเปดสอนอยู 

- ขอมูลขาวสารดานการศึกษา  
o ทุนการศึกษา Scholarship  
o การรับสมัคร Admission 
o อ่ืน ๆ  

- การอบรม 
- กําหนดหลักสตูร (Courses) 
- กําหนดการรับสมัคร การลงทะเบียน (Registration) 
- แสดงการอบรมที่ผานมา เชน ภาพกิจกรรม รายละเอียดของการอบรม 

(Previous Trainings) 
- บุคลากรและงานวิจัย 

ขอมูลบคุลากร 
- คณะผูบริหาร Administrative board 
- คณาจารย Faculty 

i. ที่ปรึกษา Senior advisor 
ii. คณาจารย Faculty member 
iii. ผูเช่ียวชาญตางประเทศ Foreign expert 
iv. นักวิจัยหลังปริญญา Postdoctoral 
v. ศาสตราจารยวุฒิคุณ Adjunct professors 
vi. นักวิชาการอาคันตุกะ Visiting scholars/fellows 
vii. ผูชวยอาจารย Lecturer assistant 

- นักวิจัย Researchers 
i. นักวิจัย Researcher 
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ii. นักวิจัยโครงการProject-based researcher 
iii. นักวิจัยฝกหัด Research interns 

- เจาหนาที่ฝายสนับสนุน Supporting staff 
i. งานคลังและพัสดุ 
ii. งานนโยบายและประกันคุณภาพ 
iii. งานบริหารทั่วไป 
iv. งานบริการการศึกษาและฝกอบรม 
v. งานสื่อสารองคกร 

- งานวิจัย Our research 
- กลุมงานวิจัย Research clusters 
- โครงการวิจัย Research projects 

i. รายช่ือโครงการวิจัย List of projects 
ii. เว็บไซตโครงการวิจัยLinks of research projects (เฉพาะที่มีเว็บไซต

แยกออกมา) 
1. Thai health report 
2. Thai family matter 
3. KDSS 

- ผลผลิต Publications  
i. บทความ ระดับชาติและนานาชาติ (Journal Thai and international) 
ii. หนังสือและรายงานวิจัย (Book and research report) 
iii. Book chapter 
iv. การประชุมระดับชาติ “ประชากรและสังคม” (IPSR annual 

conference) 
ศูนยวิจัย Our research centers  

- Mahidol Migration Center (MMC) 
- Thailand Physical Activity Knowledge Development Center (TPAK) 
- Thai Centenarians Center (TCC) 
- Thailand Centre for Happy Worker Studies (TCHS) 

ขอมูลอางอิงทางประชากร Population reference 
o ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม (Glossary) 
o ดีโมพีเดีย (Demopaedia) 
o สารประชากร (Population Gazette) 
o มิเตอรประเทศไทย (Thailandometer) 

คลิกไปยัง URL เว็บไซตขายหนังสือออนไลน Online book store  

 
Multimedia 

- เดอะ ประชากร (The Prachakorn) 
- จดหมายขาวประชากรและการพัฒนา (Population and Development Newsletter) 
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- งานวิจัยที่นาสนใจ (Research highlights) 
- มัลติมีเดีย (Multimedia) 
- อินโฟกราฟก (Infographic) 
- ขอเสนอเชิงนโยบาย (Policy or research brief) 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย IPSR-IRB  
ขอมูลเก่ียวกับสถาบนั 

- รูจักสถาบัน (สารจากผอ. ประวัติ วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร วิดีโอแนะนําสถาบันฯ 
และอ่ืนๆ) 

- เครือขายความรวมมือองคกรในประเทศและตางประเทศ + ตัวแทนประเทศ เชน 
WHOCC 

- ขอมูลองคกร (รายงานประจําป รายงานสํารวจความพึงพอใจ และอ่ืนๆ) 
- โดยใหสามารถบริหารจัดการไดจากระบบจัดการเว็บไซต (Back End)  

2.7.4 หนาติดตอเรา  
- แสดงรายละเอียดขอมูลการติดตอสถาบันฯ   
- จัดทําแผนที่ต้ังของสถาบันฯ ในรูปแบบแผนที่ที่สามารถยอ-ขยายแผนที่และพิมพแผนที่

ออกทางเครื่องพิมพไดอยางชัดเจน  
- แสดงรายละเอียดการเดินทางมาสถาบันฯ โดยวิธีตาง ๆ  
- สามารถบริหารจัดการไดจากระบบจัดการเว็บไซต (Back End)  

2.7.5 หนาแผนผังเว็บไซต 
- แสดงรายละเอียดแผนผังแบบไดนามิก (Dynamic Sitemap)  
- สามารถแสดง Link ของแผนผังไปยังเน้ือหาสวนตาง ๆ ของเว็บไซตไดอยางอัตโนมัติเมื่อมี

การเพ่ิม/ลด/แกไข เมนูหลักหรือเมนูยอย  
2.7.6 ระบบการคนหาขอมูล (Information Search)  

- รองรับการสืบคนขอมูลภายในเว็บไซต  
- สามารถแสดงผลลัพธไดตรงกับคําคนหนาและมีการเนนคําที่ผูใชสืบคน (Highlight) เพ่ือ

ชวยใหผูใชหาขอมูลที่ตองการไดรวดเร็ว และเปนลิงคที่สามารถเช่ือมโยงไปยังขอมูลที่
ตองการ 

2.7.7 หนาลงทะเบียนเปนสมาชิก (Register) เพ่ือรับสมคัรขาวสารของสถาบันฯ   
- มีเอกสารแสดงความยินยอมใหขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส (Consent form) กอน

ลงทะเบียน กรณีไมยินยอมไมตองเขาไปกรอกขอมูลตอ 
- ผูลงทะเบียนเสร็จเรียบรอยแลวตองเขาไปยืนยันการสมัครดวยการกดลิงค ในอีเมลที่ไดรับ

จากเว็บไซต ไมเชนน้ันจะยังไมสามารถทําการล็อกอินได  
- ผูลงทะเบียนแลว สามารถถอนการลงทะเบียนไดในอนาคต โดยตองมีขั้นตอนไมยุงยาก 
- สามารถตรวจสอบการลงทะเบียนซ้ําได โดยตรวจสอบอีเมลของผูลงทะเบียน ขอมูลของ

สมาชิกตองไมซ้ํากับที่มีอยูในระบบ   
2.8 ระบบเว็บไซตสําหรับผูบริหารจัดการ (Back End)  
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ในทุกสวนตองสามารถลงขอมูลเน้ือหาตามหมวดหมูที่กําหนดได ควบคุมชวงเวลาการแสดงผลได ต้ัง
เวลาลวงหนาได จัดลําดับกอนหลังได โดยตองสามารถบริหารจัดการไดจากระบบจัดการเว็บไซต (Back 
End)  

2.8.1 ระบบบริหารจัดการรูปแบบเว็บไซต 
- มีเว็บแอพพลิเคช่ัน (Content Editor) ที่ใชเปนเครื่องมือบริหารจัดการเว็บไซตและ

เน้ือหาแบบ Multi-Language  
- สามารถบริหารจัดการรูปแบบ Pop up และ Banner ได ผูรับจางตองพัฒนาระบบให

สามารถเปลี่ยน Pop up และ Banner ได และสามารถในการเพ่ิม/ลบ/แกไข/ซอน หรือ
ปรับปรุง เว็บไซตในแตละหนา  

- ผูรับจางตองออกแบบเว็บไซต มีสวนตําแหนงของเมนู รูปภาพ (Banner) และพ้ืนที่การ
แสดงผลสวนตาง ๆ ในหนาเว็บไซต  

- สามารถดูตัวอยางการแสดงผลบนหนาเว็บไซตจริง จาก Back End ได  
2.8.2 ระบบบริหารหนาแรก 

- สามารถเพ่ิม/แกไข/ลบ/ซอน (เปด-ปด) หรือจัดเรียงลําดับการแสดงผลของขอมูลที่จะ
แสดงในหนาแรกได  

- สามารถกําหนดเวลาการแสดงผลได (ต้ังเวลาลวงหนาได และชวงเวลาการแสดงผล) 
- แสดงผลขอมลูที่มีอยูในรูปแบบ Pagination โดยสามารถเลือกจํานวนการแสดงผลตอ

หนาได  
- สามารถ Upload ไฟลมลัติมีเดียตาง ๆ ได ดังน้ี MP3, WMA, WMV, WAV, AVI และ 

MPEG 
- สามารถ Upload ไฟลรูปภาพตาง ๆ ได ดังน้ี PNG, JPG หรืออ่ืน ๆ  
- สามารถ Upload ไฟลเอกสาร ในกรณีเปนการ download ดังน้ี PDF, DOC, DOCX, 

PPT, PPTX, XLS, XLSX, ZIP, RAR 
- สามารถคนหาขอมูลได  

2.8.3 ระบบบริหารหนาบริการ 
- สามารถเพ่ิม/ลบ/แกไข/ซอน (เปด-ปด) และจัดเรียงรายการของบริการได  
- สามารถเพ่ิม/ลบ/แกไข/ซอน (เปด-ปด) และจัดเรียงขอมูลที่จะแสดงในแตละบริการได  
- สามารถกําหนดเวลาการแสดงผลได (ต้ังเวลาลวงหนาได และชวงเวลาการแสดงผล) 
- แสดงผลขอมลูที่มีอยูในรูปแบบ Pagination โดยสามารถเลือกจํานวนการแสดงผลตอ

หนาได  
- สามารถ Upload ไฟลมลัติมีเดียตาง ๆ ได ดังน้ี MP3, WMA, WMV, WAV, AVI และ 

MPEG 
- สามารถ Upload ไฟลรูปภาพตาง ๆ ได ดังน้ี PNG, JPG หรืออ่ืน ๆ  
- สามารถ Upload ไฟลเอกสาร ในกรณีเปนการ download ดังน้ี PDF, DOC, DOCX, 

PPT, PPTX, XLS, XLSX, ZIP, RAR 
- สามารถคนหาขอมูลได  
- สามารถดูตัวอยางการแสดงผลบนหนาเว็บไซตจริงจาก Back End ได  

2.8.4 ระบบบริหารปายโฆษณา (Banner)  
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- สามารถเพ่ิม/แกไข/ลบ/ซอน (เปด-ปด) และจัดเรียงขอมูลได  
- แสดงผลไดมากกวา 1 รายการ โดยเลื่อนแบบอัตโนมัติ และสามารถควบคุมไดโดย

ผูใชบริการ 
- แสดงผลขอมลูที่มีอยูในรูปแบบ Pagination โดยสามารถเลือกจํานวนการแสดงผลตอ

หนาไดสามารถคนหาขอมูลได 
- สามารถ Upload ไฟลรูปภาพตาง ๆ ได ดังน้ี PNG, JPG หรืออ่ืน ๆ  

2.8.5 ระบบบริหารเมนู 
- สามารถเพ่ิม/ลบ/แกไข/ซอน (เปด-ปด)  หรอืจัดเรียงลําดับการแสดงผล เปด/ปด 

สถานการณแสดงผลของเมนูได  
- สามารถเพ่ิมเมนูยอยได  
- แสดงผลขอมลูที่มีอยูในรูปแบบ Pagination โดยสามารถเลือกจานวนการแสดงผลตอ

หนาได  
- สามารถคนหาขอมูลได  

2.8.6 ระบบบริหารขาวและบทความ เน้ือหาในเว็บไซตทั้งหมด 
- สามารถเพ่ิม/แกไข/ลบ/ซอน (เปด-ปด) และจัดเรียงลําดับการแสดงขาวและบทความตาง 

ๆ ในกระดานแสดงขาวและบทความที่หนาแรกได โดยสามารถแบงตามหมวดหมู  
- หมวดหมูสามารถเพ่ิม/แกไข/ลบ/ซอน (เปด-ปด)  ไดโดยเช่ือมโยงกับการจัดการเมนูของ

เว็บไซต 
- สามารถเพ่ิม/แกไข/ลบ/ซอน (เปด-ปด) และจัดเรียงภาพ เสียง หรือวิดีโอที่แสดงในขาว

และบทความได  
- สามารถกําหนดขาวใหแสดงเปนขาวเดนหรือขาวสําคัญได โดยมีตําแหนงการแสดงผลที่

เห็นไดงายหรือเห็นไดกอนขาวอ่ืน ๆ  
- แสดงผลขอมลูที่มีอยูในรูปแบบ Pagination โดยสามารถเลือกจํานวนการแสดงผลตอ

หนาได  
- สามารถคนหาขอมูลได  

2.8.7 ระบบบริหารขอมูลลิงคที่เกี่ยวของ 
- สามารถเพ่ิม/แกไข/ลบ หรือปรับเปลี่ยนการแสดงผลหมวดหมูลิงคที่เกี่ยวของกับเว็บไซต

ได  
- สามารถเพ่ิม/แกไข/ลบ หรือปรับเปลี่ยนการแสดงผลลิงคที่เกี่ยวของกับเว็บไซตได  
- แสดงผลขอมลูที่มอียูในรูปแบบ Pagination โดยสามารถเลือกจํานวนการแสดงผลตอ

หนาได  
- สามารถคนหาขอมูลโดยเลือกแสดงผลการคนหาตามหมวดหมูที่เลือกได  

2.8.8 ระบบบริหารขอมูล Administrator 
- สามารถเพ่ิม/แกไข/ลบ ขอมลูของผูบริหารจัดการเว็บไซต (Management User) ที่

สามารถเขามาบริหารจัดการเว็บไซตได สามารถรองรับจํานวนผูบริหารจัดการเว็บไซต 
(Management User) ไดอยางนอย 15 ผูใชงาน มีผูดูแลเว็บไซต (Webmaster) จํานวน 
1 ผูใชงาน ที่สามารถเพ่ิม/ลด/กําหนดสิทธ์ิการใชงาน (มีสทิธ์ิการทํางานหลายระดับ) ของ
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แตละ Management User ได ผูดูแลเว็บไซต (Webmaster) สามารถสราง Group การ
ทํางานและ Role วาสามารถบริหารจัดการสวนใดไดบาง  

- สามารถเก็บ Log การเขาใชงานทุก ๆ User และเลือกแสดงผลตามชวง วัน เดือน ป ที่
กําหนดได  

- สามารถเก็บ Log การทํางานของระบบของแตละ User โดยเลือกการแสดงผลตาม User 
ตามประเภท ไดแก การเพ่ิมขอมูล, การแกไขขอมูล, การลบขอมูล, การเปลี่ยน
สถานะการแสดงผลจากแสดงผลเปนไมแสดงผลและจากไมแสดงผลเปนแสดงผลและ
สามารถเลือกการแสดงผลตามวัน เดือน ป ที่เลือกได  

- สามารถสรางรายงานการใชงานโดยเลือกรูปแบบการสรางไดตาม ช่ือผูใชงาน วัน เดือน ป 
และฟงกช่ันการใชงาน  

2.8.9 ระบบชวยเหลือผูบริหารจัดการเว็บไซต (Help)  
- มีขอมูลรายละเอียดวิธีการใชงานฟงกช่ันของแตละเมนูในระบบจัดการเว็บไซต (Back 

End) อยางละเอียด เขาใจงาย และแบงหมวดหมูชัดเจน  
- มีรายละเอียดวิธีการใชงานของแตละฟงกช่ันการใชงานภายในเมนูดวย เพ่ือความสะดวก

ในการใชงานเมื่อเขาไปภายในเมนูน้ันๆ แลว  
- สามารถเพ่ิม/ลบ/แกไข ขอมลูได  
- สามารถคนหาขอมูลได  

2.8.10 ระบบรายงานเกี่ยวกับเว็บไซต ตองมีรายงานตาง ๆ ดังน้ี  
-   สามารถเรยีกดูขอมูลรายช่ือผูลงทะเบียนรับขาวสารของสถาบันฯ ได และสามารถ 

export ขอมูลไดในรูปแบบไฟล Microsoft Excel / CSV ที่สามารถนําไปจัดการขอมูลตอได  
-   ระบบรายงานนับผูเขาเยี่ยมสะสม และรายงานจําแนกรายวัน รายเดือน และรายป และ

ประเทศตนทางที่เรียกดูเว็บไซต 
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