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To: คุณ…… ; โรงเรียน…………. 
 
From: พิมุข งามธรรมชาติ, AccuSoft Co., Ltd.               Date: …………… 
 
Re: [ตัวอยาง proposal เสนอราคาพัฒนาโปรแกรม] 
 

ขอขอบคุณ โรงเรียน………. สําหรับโอกาสทางเราในการเสนอการจัดทําโปรแกรมระบบจัดการงานการศึกษา โดยมี
ขอบเขตรายละเอียดของโปรแกรมดังน้ี 

ความตองการพัฒนาโปรแกรม 

จากการดูระบบงานโดยรวมของโรงเรียนจิตรลดา ไดรับทราบถึงระบบการทํางานปจจุบันซึ่งทํางานโดยใชโปรแกรม 
Access เปนหลักในการพัฒนา โดยมีระบบตางๆ ดังน้ี 

• ระบบประเมินผล 
• ระบบลงเวลาเขา-ออกนักเรียน 
• ระบบการปกครอง 
• ระบบหองสมุด 
• ระบบเชา-คืนอุปกรณกีฬา 
• ระบบหองรักษาพยาบาล 

ปญหาหลักท่ีพบมีดังตอไปน้ี 
1. ระบบงานโดยรวม พัฒนาดวยฐานขอมูล Access ทั้งหมด ซึ่งไมเหมาะสมกับการใชงานรองรับหลาย user 
2. การทํางานแตละระบบจะชามาก(เริ่มตนเปดโปรแกรมจะตองรอประมาณ 3-5 นาที) และเมื่อใชงานโปรแกรมในแต

ละขั้นตอนก็จะชา เน่ืองจากขอจํากัดของฐานขอมูล Access เอง(ไมเก่ียวกับ hardware) 
3. การคํานวณตางๆ มีขอผิดพลาดเสมอ เพราะการใชงานโปรแกรมจะตองอาศัยการทํางานของโปรแกรมและ 

programmer ผูรับผิดชอบทุกครั้ง ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดจากผูพัฒนา(Human Error) 
4. ระบบงานเดิมจะตองอาศัยการแกไขจาก programmer ทุกครั้ง ไมวาปญหาจะมากหรือนอย เน่ืองจากการพัฒนา

โปรแกรมยังไมคอยสมบรูณ 
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แนวทางการแกปญหา 
 การพัฒนาระบบงานโดยรวม ควรใชระบบแบบ Client-Server โดยมี Database Server หลัก 1 เครื่อง โดยทางเราเสนอ
เปน Microsoft SQL Server 2000 กอน เน่ืองจากสามารถพัฒนาระบบงานตอเน่ืองจากระบบประเมิณผลเดิมที่เคยทําไวแลว 
(โปรแกรมที่บริษัท Acccusoft เปนผูจัดทํา) และสามารถพัฒนาระบบงานไดรวดเร็ว อยางไรก็ตามการพัฒนาระบบแบบ Client-
Server โดยทั่วไปจะมีขอดี-ขอเสียที่ควรทราบดังน้ี 
ขอดี 

1. การทํางานของเครื่อง client จะชาหรือเร็ว ขึ้นอยูกับความเร็วของเครื่องที่ใชงานและเทคนิคการพัฒนาโปรแกรมของ
ผูพัฒนา แตกตางจากระบบงานแบบ file base(กรณีน้ี คือการพัฒนาบน Access) ความเร็วจะจํากัดดวยความสามารถ
ของ Access ซึ่งไมไดออกแบบใหใชงาน multi-user 

2. ลดขอผิดพลาดของขอมูล เน่ืองจากใชฐานขอมูลเดียวกันทั้งระบบ 
3. การแกไขโปรแกรมหรือฐานขอมูลทําไดงาย 
4. รองรับการทํางานแบบ multi-user โดยไมกระทบกับความเร็วในการทํางานของเครื่อง client แตละเครื่อง 

 
ขอเสีย 

1. ฐานขอมูลจะรวมกันที่เครื่อง server เพียงเครื่องเดียว ถาเครื่อง server มีปญหาจะทําใหเครื่อง client ตองรอใหเครื่อง 
server ทํางานไดตามปกติ 

2. เครื่อง server จะถูกใชงานตลอดเวลา ดังน้ันจะตองมีการดูแลเครื่อง server หรือมีการสํารองเครื่องหรือฐานขอมูลอยาง
สม่ําเสมอ 

 
สําหรับการพัฒนาโปรแกรมระบบโดยรวมจะใชเครื่องมือพัฒนา ดังน้ี 

1) โปรแกรม Visual Basic 6.0 พัฒนาระบบงานประเมิณผล เน่ืองจากตองพัฒนาตอเน่ืองจากงานเดิม 
2) โปรแกรม Visual Studio.net 2005 พัฒนาระบบงานอื่นๆ 
3) ฐานขอมูล SQL Server 2000 
4) เครื่อง Server ลง OS เปน Windows 2003 Server 
5) เครื่อง client ทุกเครื่องลง OS เปน Windows XP SP3 
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คาใชจายจัดทําโปรแกรม(เบื้องตน) 
 
โปรแกรมระบบประเมิณผล(แกไขและพัฒนาตอ) xx,xxx bath 

 ปรับปรุงโปรแกรมใหรองรับการ Import คะแนนรายวิชาจากไฟล Excel 
 ปรับปรุงโปรแกรมใหรองรับรูปแบบรายงานผลการเรียนและการกําหนด

รายวิชาเพ่ิมเติม 
 ปรับปรุงการคนหารายช่ือผูปกครอง โดยละเอียด  
 ออกแบบฐานขอมูลใหรองรับการตอเช่ือมระบบทั้งหมด 
 พัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม ใหรองรับการกําหนดระดับสิทธิการใชงาน(สําหรับ

ระบบงานอื่นๆ) 

 

โปรแกรมระบบการปกครอง xx,xxx bath 
 พัฒนาโปรแกรมระบบปกครองใหม 
 รองรับบันทึก/แกไข ขอมูลประวัติและเหตุการณของนักเรียนและผูปกครอง 
 รองรับการพิมพรายงานประวัติตางๆ ที่เก็บขอมูลไว 
 เช่ือมตอฐานขอมูลกับระบบประเมิณผล 

 

โปรแกรมระบบลงเวลาเขา-ออกนักเรียน xx,xxx bath 
 พัฒนาโปรแกรมบันทึกเวลาเขา-ออกของนักเรียนและผูปกครองใหม 
 รองรับการใชงานโปรแกรมพรอมกัน อยางนอย 5 เครื่อง 
 รองรับความเร็วในการบันทึกเวลาเขา-ออก ที่ความเร็ว 2 วินาที/นักเรียน 
 รองรับการทํางานกับอุปกรณ barcode เดิม 
 รองรับการบันทึกเวลา ทั้งแบบ auto(ใช barcode) และ manual บันทึกเวลาเอง 

 

โปรแกรมระบบหองสมุด xx,xxx bath 

 พัฒนาโปรแกรมหองสมุดใหม 
 รองรับการคนหาหนังสือเองของนักเรียนและผูสนใจ 
 รองรับการยืม-คืนหนังสือและคิดคาปรับ 
 จํากัดจํานวนยืมหนังสือของนักเรียนได 
 สามารถดูรายงานและกราฟสถิติการยืมหนังสือบอยของนักเรียนได 
 สามารถดูรายงานคางยืมได 
 โอนฐานขอมูลหนังสือเดิมมาใชงานได(ไมตองคียขอมูลใหม) 

 

 

โปรแกรมระบบเชา-คืนอุปกรณกีฬา  x,xxx bath 
 พัฒนาโปรแกรมยืม-คืนอุปกรณกีฬาใหม 
 รองรับการคนหาอุปกรณของนักเรียนและผูสนใจ 
 รองรับการยืม-คืนอุปกรณ 

 

โปรแกรมระบบหองพยาบาล x,xxx bath 
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 พัฒนาโปรแกรมหองพยาบาลใหม 
 รองรับการบันทึกประวัติการใชหองพยาบาล 
 รองรับการบันทึกประวัติการเบิกจายยา 
 รองรับระบบสตอกยา 
 สามารถดูกราฟและรายงานประวัติการใชหองและใชยาได 

 

เอกสารงานและ CD โปรแกรม x,xxx bath 
 เอกสารอธิบายฐานขอมูล 
 เอกสารอธิบาย Source Code โปรแกรม 
 เอกสารคูมือการใชงาน 
 CD โปรแกรม 1 ชุด 

 

คาบริการเพ่ิมเติม  
 ระยะเวลาประกันการทํางานของโปรแกรม 1 ป(หลังจากที่โปรแกรมติดต้ัง

สมบรูณ) 
 ชวงระยะเวลาประกันงาน  

o ถาโปรแกรมทํางานผิดพลาดจะแกไขใหทาง internet หรือ ณ 
สถานที่ (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความยาก-งายของการแกไข) 

o Maintenance ระบบใหเทอมละ 2 ครั้ง(รวม 4 ครั้ง) โดยจะ
ตรวจสอบระบบโดยรวม ทั้งการทํางานของ network,เครื่องใชงาน,
โปรแกรมและฐานขอมูล 

o ติดตอสอบถามและแกปญหาทางโทรศัพทและ internet ในเวลาทํา
การ 

 หลังชวงระยะเวลาประกันงาน 
o คิดคาบริการ ณ สถานที่ ครั้งละ 2,500 บาท/คน 
o คา Maintenance รายป หลังหมดระยะเวลาประกันงาน ปละ xx,xxx 

บาท 

 

รวมทั้งสิ้น xx,xxx bath 
 
หมายเหตุ ราคาน้ีไมรวมไปถึงคาลิขสิทธิ์ซอฟแวรอื่นๆที่เก่ียวของและราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
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เง่ือนไขการสงงานและชําระเงิน 
 การพัฒนางานแบงออกเปน 2 phase ระยะเวลารวม 4 เดือน 

o Phase 1 พัฒนางาน 3 ระบบไดแก ระบบประเมินผล,ระบบการปกครอง, ระบบลงเวลาเขา-ออกนักเรียน 
ใชระยะเวลาพัฒนารวม 2 เดือน 2 สัปดาห(50 วันทํางาน) 

o Phase 2 พัฒนางาน 3 ระบบไดแก ระบบหองสมุด, ระบบเชา-คืนอุปกรณกีฬา,ระบบหองรักษาพยาบาล 
ใชระยะเวลาพัฒนารวม 1 เดือน 2 สัปดาห(30 วันทํางาน) 

 การพัฒนาโปรแกรมทั้ง 2 phase จะมีขั้นตอนการสงงานและชําระเงิน ดังน้ี : 
o ขั้นตอน 1 เซ็นสัญญาและเริ่มพัฒนาระบบงาน 30 % ของราคาเสนอ 
o ขั้นตอน 2 สงงาน beta version 40 % ของราคาเสนอ 
o ขั้นตอน 3 แกปญหาการใชงานโปรแกรมโดยสมบรูณและสงงาน final version ชําระเงิน 30% ของราคา

เสนอ 
Beta version คือ เวอรช่ันที่โปรแกรมสามารถทํางานไดตรงตามความตองการเบื้องตน โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 
1) การทํางานหลักของโปรแกรมตรงตามความตองการของผูใชงาน 
2) ผลการทํางานถูกตอง เชน คํานวณขอมูลถูกตอง หรือแสดงผลตรงกับเง่ือนไขที่ตองการ 
3) ยังไมรวมคูมือการใชงานและการแกไขสวนยอยๆ เชน การปรับขนาดตัวอักษร หรือการจัดหนาจอที่ไมเก่ียวเน่ืองกับการ

ทํางานหลัก 
Final version คือ เวอรช่ันที่การทํางานของโปรแกรมสมบรูณ โดยเง่ือนไขดังน้ี 
1) ผานเง่ือนไขการทํางานจาก Beta version 
2) ปรับหนาจอหรือรายงานและแกไขการทํางานยอยๆ สมบรูณ (ทั้งน้ีจะอยูในขอบเขตที่ไดตกลงตามเอกสารตรวจรับงาน) 
3) รายงานหรือเอกสารที่ print ออกจากโปรแกรมตรงกับแบบฟอรมของลูกคา 
4) คูมือการใชงานสมบรูณ (ผานการตรวจรับงาน) 
5) สงมอบงานและติดต้ังโปรแกรมเรียบรอย (ผานการตรวจรับงาน) 
6) CD โปรแกรมฉบับสมบรูณ ประกอบดวย Code โปรแกรม,โปรแกรม setup ใชงาน,คูมือและเอกสารที่เก่ียวของ 

 
การประเมิณราคาและเสนองานครั้งน้ี เปนการประเมิณงานเบื้องตน เพ่ือใหทราบถึงระยะเวลาและคาใชจายในการพัฒนา

ระบบโดยประมาณ สําหรับการพัฒนาระบบจริง จะตองสอบถามงานจากผูใชงานโดยรายละเอียดและเสนอราคาท่ีแนนอน ถา
ทางโรงเรียนสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมหรือตองการปรับขอเสนอใดๆ ทางบริษัทยินดีทบทวนขอเสนอและสงกลับใหทาง
โรงเรียนพิจารณาโดยเร็ว 

 
จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 ………………………………................. 

 (พิมุข งามธรรมชาติ) 
Project Manager 

 


