
 

โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร 

1. ชื่อโครงการ  โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

2. หลักการและเหตุผล 

ระบบเครือข่าย(Network System) เข้ามามีบทบาทต่อการท างานและชีวิตประจ าวันมากข้ึน มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากข้ึนเรื่อย ๆ ท าให้มีความสะดวกสบายและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น บางคนอาจรู้จักเพียงแค่โทรศัพท์ แต่ถ้ามีคนบอกว่าเราสามารถส่งได้ทั้งภาพและข้อมูลทีละมาก ๆ 
ผ่านระบบ Network ซึ่งก็เป็นเรื่องท่ีน่าสนใจไม่น้อย ในขณะนี้ระบบ Network เข้ามามีความส าคัญมากตั้งแต่
องค์กรขนาดใหญ่ จนมาถึงออฟฟิศขนาดกลางและเล็ก หรือแม้แต่ภายในบ้าน ซึ่งก็นับได้ว่ายิ่งเทคโนโลยีทันสมัย
ยิ่งขึ้นเท่าไร ผู้คนก็เริ่มให้ความส าคัญมากข้ึนเท่านั้น ดังนั้นเพื่อก้าวให้ทันตามโลกท่ีก าลังมีการเปลี่ยนแปลงคุณคง
จะต้องรับรู้และเข้าใจในระบบ Network ให้มากขึ้น และจะอยู่ที่ไหนก็สามารถติดต่อกันได้เสมือนอยู่ใกล้กันเสมอ  
ระบบเครือข่ายเป็นการแบ่งใช้ข้อมูลร่วมกันในระบบ สามารถท าให้การเข้าถึงข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลใน
เครือข่ายแม้จะอยู่ไกลกัน แต่หากระบบรักษาความปลอดภัยก็อาจจะถูกขโมยข้อมูลโดยผู้ไม่หวังดีก็ได้ เพราะฉะนั้น
การติดตั้งระบบเครือข่ายต้องควบคู่ไปกับระบบความปลอดภัย และการบ ารุงรักษาระบบให้สามารถด าเนินการได้
ตลอด 24 ชั่วโมง 

LAN ย่อมาจาก Local Aria Network ซึ่งแปลได้ว่า “ระบบเครือข่ายขนาดเล็ก” ที่ต้องประกอบด้วย 
Server และ Client โดยจะต้องมีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการและผู้ใช้ โดยที่ผู้
ให้บริการซึ่งเป็น Server นั้น จะเป็นผู้ควบคุมระบบว่าจะให้การท าให้การท างานเป็นเช่นไร และในส่วนของ Server 
เองจะต้องเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสถานะภาพสูง เช่นท างานเร็ว สามารถอ้างหน่วยความจ าได้มาก มีระดับการ
ประมวลผลที่ดี และจะต้องเป็นเครื่องที่จะต้องมีระยะการท างานที่ยาวนาน เพราะว่า Server จะถูกเปิดให้ท างานอยู่
ตลอดเวลา ส่วนเครื่องผูใช้หรือ Client นั้นจะเป็นเหมือนเครื่องลูกข่ายที่อยู่ในระบบ ซึ่งในระบบ LAN นี้จะมีการ
แบ่งใช้ข้อมูล(Sharing) กันภายในเครือข่ายได้ การดูแลระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายจ าเป็นที่จะต้องมีการดูแล
รักษาอยู่เป็นประจ า คือถ้าหากเป็นระบบแบบมีสาย ก็ควรดูแลสายอย่าให้ช ารุด และบริเวณท่ีเป็นจุดต่อเชื่อม hub 
หรือ switch ก็ให้ตรวจดูบริเวณหัวต่ออย่างสม่ าเสมอ บางกรณีอาจต้องมี server 2 เครื่องเพ่ือสลับกันให้ server ได้
ท าการหยุดพักบ้าง และหากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ Network ควรให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้จัดการแก้ไขการ
ออกแบบ และติดตั้งระบบ 



ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภาระหน้าที่หลักในการควบคุม ดูแล รักษา และจัดหา
อุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย  

1. อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย(Firewall) จ านวน 1 ระบบ 
2. อุปกรณ์เครือข่ายเสมือนแบบ SSL จ านวน 1 ชุด 
3. อุปกรณ์ควบคุมและบริหารการเข้าถึงเพ่ือใช้งานเครือข่าย (Network Access Control) จ านวน 1 ชุด 
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จ านวน 1 ระบบ 
5. ระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรบนเครือข่าย ตามพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ระบบ 
6. อุปกรณ์จัดการช่องสัญญาณ จ านวน 1 ระบบ 
7. ระบบจัดการ IP Address จ านวน 1 ชุด 
8. ระบบให้บริการด้วย Server  จ านวน 1 ระบบ(Server จ านวนไม่น้อยกว่า 40 ตัว) 
9. ระบบป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย จ านวน  1 ระบบ 
10. ระบบควบคุมการกระจายสัญญาณชนิดเครือข่ายไร้สาย  จ านวน 1 ระบบ 
11. ฯลฯ 

 

สิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีปริมาณการให้บริการซึ่ง
หลากหลายอุปกรณ์ซึ่งล้วนแต่เป็นอุปกรณ์ท่ีมีราคาสูง การจ้างเหมาเพ่ือการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆนั้นจึงมีความ
จ าเป็นอย่างมากต่อการด าเนินการของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากหากเกิดความเสียหายขึ้นกับ
อุปกรณ์ของระบบ ทางผู้รับจ้างก็จะต้องท าการเข้ามาซ่อมแซมแก้ไขในทันที อีกทั้งการดูแลรักษาอุปรณ์อย่างถูกวิธี
นั้นย่อมเป็นผลดีต่ออุปกรณ์เครื่อข่ายที่มีราคาค่อนข้างสูง 

3. วัตถุประสงค์ 
ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างเพ่ือดูแล ตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเครือข่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

4. เป้าหมาย 
4.1. มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรบนเครือข่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศตามพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ระบบ 
4.2. มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบการป้องกันการบุกรุกเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.3. มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบ SSL VPN 
4.4. มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบ NAC (Network Access Control) 
4.5. มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย 

 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

6. สถานที่ด าเนินการ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Network_Access_Control


   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและเขตพ้ืนที่ให้บริการ 

7. งบประมาณ 
     งบประมาณ  5,400,000  บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) 

8. แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ด าเนินการจัดหา             

ติดตั้งระบบ             

 

9. ตัวช้ีวัด/เป้าหมายผลผลิต 
1. เชิงปริมาณ 

- มีการบ ารุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรบนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 ระบบ 
- มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบการป้องกันการบุกรุกเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 

ระบบ 
- มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบ SSL VPN จ านวน 1 ระบบ 
- มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบ NAC (Network Access Control) จ านวน 1 ระบบ 
- มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย จ านวน 1 ระบบ 

2.  เชิงเวลา 
เฝ้าระวังและดูแลอุปกรณ์เครือข่ายตลอดระยะเวลาตามสัญญาก าหนด 

3. เชิงคุณภาพ 
สามารถให้บริการเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

10. การติดตามประเมินผล 
ติดตามผลจากการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบ 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
มีผู้รับผิดชอบดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งทางด้านซอฟแวร์และอะหลั่ยของอุปกรณ์

ที่ตรงรุ่นของอุปกรณ์นั้นๆ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Network_Access_Control


                  
ร่าง 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 

โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร 
1. ชื่อโครงการ บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
2. จ านวนที่ต้องการ 1 ระบบ 
3. รายละเอียด ประกอบด้วย 

- บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ำย(Firewall) จ ำนวน 1 ระบบ 
- บ ำรุงรักษำอุปกรณ์เครือข่ำยเสมือนแบบ SSL จ ำนวน 1 ชุด 
- บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ควบคุมและบริหำรกำรเข้ำถึงเพ่ือใช้งำนเครือข่ำย ( Network Access 

Control ) จ ำนวน 1 ชุด 
- บ ำรุงรักษำอุปกรณ์กระจำยสัญญำณ จ ำนวน 1 ระบบ 
- บ ำรุงรักษำอุปกรณ์เก็บเหตุกำรณ์ระบบเครือข่ำย จ ำนวน 1 ชุด 
- บ ำรุงรักษำอุปกรณ์จัดกำรช่องสัญญำณ จ ำนวน 1 ระบบ 
- บ ำรุงรักษำอุปกรณ์จัดกำรช่องสัญญำณ จ ำนวน 1 ระบบ 
- โปรแกรมจ ำหน่ำยสิทธิกำรใช้ซอฟต์แวร์ส ำหรับสถำบันกำรศึกษำแบบ Microsoft Volume 

License จ ำนวน 1 ชุด 
  

คุณลักษณะของแต่ละระบบมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                  

1 บ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย(Firewall) จ านวน 1 ระบบ มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 อุปกรณ์ Firewall Juniper SRX1400 จ ำนวน 2 ชุด และรับประกันอุปกรณ์ต่อไปอีกอย่ำงน้อย 1 ปี 
1.2 อุปกรณ์ Firewall Juniper ISG1000 และ NSM-5 จ ำนวน 1 ชุด และรับประกันอุปกรณ์ต่อไปอีก

อย่ำงน้อย 1 ปี 
1.3 ผู้เสนอรำคำต้องได้รับกำรรับรองจำกบริษัทผู้ผลิตให้เป็นผู้ด ำเนินดูแลบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ ให้

มหำวิทยำลัย โดยผู้เสนอรำคำต้องน ำเอกสำรรับรองจำกผู้ผลิตมำยื่นให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในวันยื่น
ซอง 

2 บ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือขา่ยเสมือนแบบ SSL จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 
2.1 อุปกรณ์เครือข่ำยเสมือนแบบ SSL-VPN Juniper MAG2600 จ ำนวน 1 ชุด และรับประกันอุปกรณ์

ต่อไปอีกอย่ำงน้อย 1 ปี 
2.2 ผู้เสนอรำคำต้องได้รับกำรรับรองจำกบริษัทผู้ผลิตให้เป็นผู้ด ำเนินดูแลบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ ให้

มหำวิทยำลัย โดยผู้เสนอรำคำต้องน ำเอกสำรรับรองจำกผู้ผลิตมำยื่นให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในวันยื่น
ซอง 

3 บ ารุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมและบริหารการเข้าถึงเพื่อใช้งานเครือข่าย (Network Access Control) 
จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 



3.1 อุปกรณ์ควบคุมและบริหำรกำรเข้ำถึงเพ่ือใช้งำนเครือข่ำย  (IC4.5K-H) จ ำนวน  1 เครื่อง และ
รับประกันอุปกรณ์ต่อไปอีกอย่ำงน้อย 1 ปี 

3.2 ผู้เสนอรำคำต้องได้รับกำรรับรองจำกบริษัทผู้ผลิตให้เป็นผู้ด ำเนินดูแลบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ ให้
มหำวิทยำลัย โดยผู้เสนอรำคำต้องน ำเอกสำรรับรองจำกผู้ผลิตมำยื่นให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในวันยื่น
ซอง 

4 บ ารุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จ านวน 1 ระบบ มีรายละเอียดดังนี้ 
4.1 อุปกรณ์ (Core Switch ALCATEL 9702E) จ ำนวน 1 เครื่อง และรับประกันอุปกรณ์ต่อไปอีกอย่ำง

น้อย 1 ปี 
4.2 อุปกรณ์ (OmniAccess 4504 WLAN switch) จ ำนวน 1 เครื่อง และรับประกันอุปกรณ์ต่อไปอีกอย่ำง

น้อย 1 ปี 
4.3 อุปกรณ์ (OmniAccess 4604 WLAN switch) จ ำนวน 1 เครื่อง และรับประกันอุปกรณ์ต่อไปอีกอย่ำง

น้อย 1 ปี 
4.4 ผู้เสนอรำคำต้องได้รับกำรรับรองจำกบริษัทผู้ผลิตให้เป็นผู้ด ำเนินดูแลบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ ให้

มหำวิทยำลัย โดยผู้เสนอรำคำต้องน ำเอกสำรรับรองจำกผู้ผลิตมำยื่นให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในวันยื่น
ซอง 
 

5 บ ารุงรักษาอุปกรณ์เก็บเหตุการณ์ระบบเครือข่าย จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 
5.1 อุปกรณ์เก็บ Log Softnix จ ำนวน 1 เครื่อง และรับประกันอุปกรณ์ต่อไปอีกอย่ำงน้อย 1 ปี 

 
6 บ ารุงรักษาอุปกรณ์จัดการช่องสัญญาณ จ านวน 1 ระบบ มีรายละเอียดดังนี้ 

6.1 อุปกรณ์ (Allot NetEnforcer AC-1440/1G Copper) จ ำนวน 2 เครื่อง และรับประกันอุปกรณ์ต่อไป
อีกอย่ำงน้อย 1 ปี 

6.2 ผู้เสนอรำคำต้องได้รับกำรรับรองจำกบริษัทผู้ผลิตให้เป็นผู้ด ำเนินดูแลบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ ให้
มหำวิทยำลัย โดยผู้เสนอรำคำต้องน ำเอกสำรรับรองจำกผู้ผลิตมำยื่นให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในวันยื่น
ซอง 
 

7 บ ารุงรักษาอุปกรณ์จัดการช่องสัญญาณ จ านวน 1 ระบบ มีรายละเอียดดังนี้ 
7.1 ผู้เสนอรำคำต้องเสนออุปกรณ์ปรับปรุงระบบจัดกำร IP Address ให้สำมำรถท ำ DHCP,DNS ทั้ง

หมำยเลข IPv4 และ IPv6 ได้  โดยรองรับ DHCP Lease ไม่น้อยกว่ำ 100 Leases per sec และ 
DNS Query per sec ไม่น้อยกว่ำ 15,000 QPS 

7.2 มี interface เชื่อมต่อแบบ 10/100/1000 จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 Port และมีจุดเชื่อมต่อส ำหรับ 
Management จ ำนวน 1 Port 

7.3 ต้องสำมำรถแสดงผลของ IP Address ในลักษณะแบบ IP MAP view และ List view 
7.4 ต้องสำมำรถสืบค้นข้อมูล IP Address  ด้วยฟังก์ชั่น Filtering หรอื Sorting ได้ 
7.5 ผู้เสนอรำคำต้องรับประกันอุปกรณ์ต่อไปอีกอย่ำงน้อย 1 ปี 
7.6 ผู้เสนอรำคำต้องได้รับกำรรับรองจำกบริษัทผู้ผลิตให้เป็นผู้ด ำเนินดูแลบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ ให้

มหำวิทยำลัย โดยผู้เสนอรำคำต้องน ำเอกสำรรับรองจำกผู้ผลิตมำยื่นให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในวันยื่น
ซอง 
 



8 โปรแกรมจ าหน่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับสถาบันการศึกษาแบบ Microsoft Volume License 
จ านวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อยดังต่อไปนี้  
8.1 มหำวิทยำลัยฯ มีสิทธิ์ติดตั้งและใช้งำน ซอฟต์แวร์แบบ Microsoft Volume License โดย

ประกอบด้วย ระบบปฎิบัติกำร Windows Upgrade รุ่นปัจจุบัน โดยสำมำรถ อัพเกรดและ ดำวน์เกรด
ได้เป็นระยะเวลำ 1 ปี  และครอบคลุมผู้ใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 400 ผู้ใช้งำน  

8.2 มหำวิทยำลัยฯ มีสิทธิ์ติดตั้งและใช้งำน ซอฟต์แวร์แบบ Microsoft Volume License โดย
ประกอบด้วย โปรแกรมระบบส ำนักงำน รุ่นปัจจุบันและสำมำรถปรับปรุงรุ่นที่ใช้งำน อัพเกรดและ 
ดำวน์เกรดได้เป็นระยะเวลำ 1 ปี  และครอบคลุมผู้ใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 400 ผู้ใช้งำน 

8.3 มหำวิทยำลัยฯ มีลิขสิทธิ์กำรใช้จำกเครื่องลูกข่ำย (Client Access License) ส ำหรับ Exchange 
Server CAL, Share Point Server CAL, SCCM Server CAL(SMS Cal), Windows Server CAL  
ใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และครอบคลุมผู้ใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 400 ผู้ใช้งำน 

8.4 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยสามารถน าระบบปฎิบัติการ แบบอัพเกรด และ Microsoft 
Office Professional Plus2010 ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดซื้อไปติดตั้งและ 
ใช้งานในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่บ้านได้ พร้อมสิทธิอัพเกรดและดาวน์เกรดได้เป็นระยะเวลา 1 ปี  

8.5 ผู้เสนอรำคำต้อง มีหนังสือยืนยันกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้มีสิทธิ์เสนอรำคำผลิตภัณฑ์นั้น เข้ำโครงกำรนี้
โดยตรงโดยระบุชื่อโครงการชัดเจน จำกบริษัทตัวแทนจ ำหน่ำยภำคกำรศึกษำ (Microsoft Larger 
Account Reseller::Enrollment for education  Solution Program) โดยมีหนังสือรับรองเป็นลำย
ลักษณ์อักษร 
 


