
























ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
จ้างเหมาผลิตสื่อและบทเรียนออนไลน์ส าหรับหลักสูตรระยะสั้น วิทยาการข้อมูลทางการแพทย์ 

 
1. ความเป็นมา 
 หลักสูตร "วิทยาการข้อมูลทางการแพทย"์ เป็นการน าวิทยาการข้อมูล (Data Science) ไปประยุกต์ใช้

กับด้านการแพทย์ เนื่องจากในปัจจุบันเทคนิคการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือการวิเคราะห์และประมวลผลได้

ถูกน าไปใช้ในด้านการแพทย์เพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องการน าวิทยาการข้อมูล 

(Data Science) ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการแพทย์  

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสร้างเสริมทักษะให้กับบุคคลทุกระดับ 
ให้มีการเรียนรู้ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  มหาวิทยาลัยฯ จึงต้องการสื่อการสอนและ
บทเรียนออนไลน์ส าหรับหลักสูตร "วิทยาการข้อมูลทางการแพทย์" โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจ
พ้ืนฐานการวิเคราะห์ข้อมูล และสถาปัตยกรรมของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์และประยุกต์ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) หลักสูตร วิทยาการข้อมูลส าหรับการแพทยใ์น 
รูปแบบสื่อผสมประเภทต่าง ๆ เช่น คลิปวิดิโอ หรือ สื่อมัลติมีเดีย เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ 
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 2) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ เพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้ 
 
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
 3.1 เป็นนิติบุคคล/บุคคล 
 3.2 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของ 
 3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 
4.  ขอบเขตงาน 
     ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดท าหลักสูตร "วิทยาการข้อมูลส าหรับการแพทย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
     4.1 ผู้รับจ้างต้องผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) หลักสูตร "วิทยาการข้อมูลส าหรับ 
     การแพทย์" โดยอย่างน้อยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ 

4.1.1  แนะน าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Science และ Machine Learning และการใช้
ประโยชน์ในด้านการแพทย์ 
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4.1.2  แนวคิดพ้ืนฐานในการเก็บข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ 
4.1.3  กระบวนการ CRISP-DM เบื้องต้นส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1.4 Introduction to RapidMiner Studio 9 
4.1.5  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจแบบต่าง ๆ ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

(Descriptive Analytics) การวิเคราะห์เชิงวินิจฉัย (Diagnostic Analytics) การวิเคราะห์เชิง
พยากรณ์ (Predictive Analytics) และการวิเคราะห์เชิงแนะน า (Prescriptive Analytics) 

4.1.6  พ้ืนฐานทางสถิติ (Statistics) และความน่าจะเป็น (Probability) 
4.1.7  แนวคิดพ้ืนฐานและเทคนิค Machine Learning ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ Unsupervised 

Learning หรือการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน Supervised Learning หรือการเรียนรู้แบบมีผู้สอน 
และ Semi-supervised Learning หรือการเรียนรู้แบบกึ่งมีผู้สอน 

4.1.8  พ้ืนฐานของการท า Classification และ Regression 
4.1.9  การสร้างแบบจ าลองที่ข้อมูลไม่สมดุล (Imbalanced Data) ด้วยเทคนิคการสุ่ม (sample)  
4.1.10 การวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายทางการแพทย์       

4.2  สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 4.1 มีรูปแบบเป็น คลิปวิดิโอ (VDO Clips) หรือ สื่อเคลื่อนไหว 
            (Motion Graphic) โดยมีการแบ่งบทเรียนออกเป็นอย่างน้อย 20 ตอน ตอนละไม่น้อยกว่า 7 นาที  
            และไม่มากกว่า 14 นาที หรือตามความเหมาะสมของเนื้อหา ซึ่งแต่ละบทเรียนจะต้องมีเนื้อหาที่ 
            ครอบคลุมตามท่ีผู้ว่าจ้างได้ก าหนดไว้ โดยมีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน 
      4.3  ในแต่ละหัวข้อตามข้อ 4.1 ต้องมีแบบทดสอบ และ/หรือ แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย 
      4.4  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการจัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มาบรรยายเพื่อน ามาใช้เป็นเนื้อหาสาระ  
            (Content) หรือมาใช้ประกอบเนื้อหาสาร: โดยผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ 
            วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจะต้องมีประสบการณ์บรรยายในหลักสูตรวิทยากรข้อมูล 
      4.5  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการถ่ายท า รวมทั้งการจัดหาสถานที่ในการถ่ายท า 
   โดยผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่าย 
       4.6  ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนด าเนินงาน เค้าโครงเนื้อหา และรูปแบบในการจัดท า ที่เป็นรูปแบบ PDF 
    หรือไฟล์น าเสนอ Microsoft PowerPoint เพ่ือให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนด าเนินการ โดย
ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินงานตามตามความเห็นของผู้ว่าจ้าง 
       4.7   ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบสื่อการเรียนออนไลน์ฉบับสมบูรณ์ที่มีความละเอียดคมชัดระดับ HD 720p 
เป็นอย่างน้อย และอยู่ในรูปแบบไฟล์ .mp4 หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า 
        4.8  ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์ต่าง ๆ เช่น ภาพ เพลง เสียงประกอบ หรือ         
ลิขสิทธิ์ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อการเรียนออนไลน์ 
        4.9  สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีสัญลักษณ์และ/หรือข้อความ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปรากฏบนสื่อทุกชิ้น 
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5. สงวนสิทธิ์ 
    ไฟล์งานที่ส่งมอบ และรายงานทุกฉบับที่เกิดขึ้นภายในโครงการนี้ ถือเป็นทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ห้าม
น าออกไปเผยแพร่ ท าซ้ า และจัดเก็บไปใช้งาน หรือน าไปพัฒนาในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้
ว่าจ้าง 
 
6. เงื่อนไขอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
    1) กรณีท่ีมีการน าผลงานของผู้อื่นมาใช้ หรือมีการลอกเลียนแบบ ผู้รับจ้างต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตาม 
กฎหมาย หากมีข้อพิพาทใด ๆ เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบโดยล าพังในทุกกรณี 
    2) ข้อมูล ไฟล์ภาพ องค์ความรู้ และวิดีโอที่ส่งมอบจะต้องไม่ต้องละเมิดลิขสิทธิ์ กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาใด 1 และ/หรือสิทธิส่วนบุคคล และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชนหรือ
สังคม 
    3) ผู้ว่าจ้างมีสิทธิน าผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบไปใช้ในการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อ 
ออนไลน์ เว็บไซต์ การแสดง นิทรรศการ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ อื่น ใ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่ผู้รับจ้าง และไม่
ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการแล้วเสร็จภายใน  30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 
8. การส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงิน 
    ผู้ว่าจ้างได้ก าหนดระยะเวลาการรายงานการด าเนินงานและส่งมอบผลงานรวมทั้งเบิกจ่ายเงินค่าจ้างดังนี้ 
    งวดที่ 1 ผู้ว่าจ้างช าระค่าจ้างจ านวน 100% ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างด าเนินกิจกรรมตามชอบ
เขตของงานฯ และส่งมอบงานที่บันทึกลงแฟลชไดร์ฟ จ านวน 1 ชุด ตามรายละเอียดดังนี้ 

     1) สรุปการด าเนินงานในรูปแบบเอกสารรายงาน จ านวน 2 ชุด 
     2) ไฟล์วิดิโอในรูปแบบ mp4 หรือดีกว่า ของบทเรียนจ านวน 10 หัวข้อ 

  
9. การยื่นข้อเสนอโครงการ 
    ผู้เสนอราคาได้รับเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอโครงการ จะต้องแยกการน าเสนอออกเป็น 2 ซอง ประกอบด้วย 
    9.1 ข้อเสนอด้านเทคนิค ต้นฉบับจ านวน 1 ชุด แสดงเนื้อหาแนวคิด (Concept idea) และการออกแบบ 
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ตามหัวข้อที่ก าหนดของผู้ว่าจ้าง 
    9.2 ข้อเสนอด้านราคา ตันฉบับจ านวน 1 ชุด ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคารวมทุกอย่างเป็นเงินบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยเสนอราคารวมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ 
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    หมายเหตุ : ผู้ยื่นข้อเสนอที่ประสงค์เสนอราคา ต้องตอบรับและตกลงเงื่อนไขทุกประการของข้อก าหนด
และขอบเขตของงาน (TOR: Term of Reference) ฉบับนี้ โดยไม่มีข้อแม้ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา 
 
10. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ 
      ผู้ว่าจ้างจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้ 
คะแนนตามปัจจัยหลัก และน้ าหนักที่ก าหนดดังนี้ 
      10.1 ด้านคุณภาพ ก าหนดน้ าหนักเท่ากับ 80 คะแนน 
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องสามารถน าเสนอแนวความคิดในการออกแบบสื่อและพัฒนาบทเรียนออนไลน์รวมถึงแสดงให้
เห็นถึงความเข้าใจขอบเขตของงาน โดยผู้น าเสนอมีเวลาไม่เกิน 20 นาทีในการน าเสนอ 
      หลักเกณฑ์พิจารณาจากรูปแบบการน าเสนอ เกณฑ์ด้านคุณภาพ ประกอบด้วย 
            (1) วิธีการด าเนินงาน และแผนการด าเนินงาน คิดเป็น 30 คะแนน 
            (2) แนวคิดการออกแบบสื่อและบทเรียนออนไลน์ตามขอบเขตในส่วนงานหลัก คิดเป็น 40 คะแนน 
            (3) ความเข้าใจขอบเขตของงานและการตอบค าถาม คิดเป็น 10 คะแนน 
             หมายเหตุ : ผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านคุณภาพไม่น้อยกว่า 70 คะแนน จาก 
การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดจ้าง โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกจากผู้ยื่นข้อเสนอท่ี 
ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์มากท่ีสุด เพ่ือพิจารณาชองราคาท่ียื่นเสนอเป็นล าดับถัดไป 
       10.2 ราคาที่ยื่นเสนอ ก าหนดน้ าหนักเท่ากับ 20 คะแนน 
            (1) ผู้เสนอราคาต่ าสุดจะได้ 20 คะแนน 
            (2) ผู้ที่เสนอราคาอ่ืน จะคิดจากสูตรการค านวณ ดังนี้ 
                        คะแนน = 20 - (ราคาของผู้เสนอราคารายอื่น - ราคาต่ าสุด) x 20 / ราคาต่ าสุด) 
       10.3 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ าสุดหรือราคาท่ีเสนอ 
ทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ เพ่ือประโยชน์ของทางมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ และให้
ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ร่วมทั้งคณะ
กรรมการฯ จะพิจารณายกเลิกการเสนอราคา ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมี
เหตุเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
 ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนเชื่อได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะให้ผู้เสนอราคานั้นขี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้
เสนอราคาสามารถด าเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคาขายนั้น ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ 
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11. อัตราค่าปรับ 
       ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานจ้างให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระ
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด นับถัดจากวันที่ครบก าหนดส่ง
มอบงานในงวดสุดท้าย หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานดังกล่าวข้างต้นได้
ครบถ้วน 
       นอกจากนี้หากผู้รับจ้างท างานล่าช้า หรือส่งมอบไม่ถูกต้องตามสัญญา รวมทั้งผลการส่งมอบงานไม่
ถูกต้องตามสัญญานั้น ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ านวนค่าปรับ และ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าว และ/หรือใช้สิทธิปฏิเสธการรับมอบงานดังกล่าวและงดเบิก
จ่ายเงินตามส่วนงานที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิปฏิเสธการรับมอบงานนั้นทั้งจ านวนได้อีกด้วย 
        ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิภายหลังบอกเลิกสัญญาตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาก็
ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบก าหนดแล้วเสร็จของงานจ้างขอให้ช าระค่าปรับแล้ว 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
 
12. การรับประกันผลงาน/การบ ารุงรักษา 
การรับประกันผลงานการผลิตสื่อการเรียนออนไลน์ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการ 
ตรวจรับได้ท าการตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่าสื่อเรียนออนไลน์ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนดเงื่อนไข อันเกิดจากการจัดท า ผู้รับจ้างจะต้องท าการแก้ไขให้เป็นไปตามที่ก าหนดโดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายใด ๆ 


