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1. ขอบเขตการดําเนินงาน 

 จะต�องปฏิบัติงานตามท่ี บสย. กําหนด โดยปฏิบัติงานตามขอบเขตของงานตามหัวข�อต3าง ๆ ดังต3อไปน้ี 
1.1  งานบริหารโครงการ 

1.1.1 จัดทําแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการข�อมลู (Data Management) และ ระบบ TCG Big Data ดังน้ี 
1.1.1.1. จัดทําแผนการดําเนินงานหลัก (Master Plan/Project Plan) 
1.1.1.2. จัดทําแผนกระบวนการและวิธีการในการพัฒนาระบบ TCG Big Data รวมถึงแผนการ

บํารุงรักษาระบบ 
1.1.1.3. จัดทําแผนการฝ]กอบรม (Training Plan) ดังน้ี 

1.1.1.3.1 แผนการฝ]กอบรมสําหรับผู�ดูแลระบบ (System Admin) 
1.1.1.3.2 แผนการฝ]กอบรมสําหรับผู�ใช�งานระบบ (Users) 

1.1.2 จัดให�มีการประชุมเริ่มงาน (Kickoff Meeting) เพ่ือนําเสนอแผนการดําเนินงานของโครงการให� บสย.  
พิจารณาก3อนการดําเนินงานจริงภายใน 30 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา 

1.1.3 จัดเตรียมรายงานและเข�าประชุมกับ บสย. เพ่ือรายงานความก�าวหน�าของการดําเนินงานให�คณะทํางานของ 
บสย. ทราบอย3างน�อยเดือนละ 1 ครั้ง และ บสย. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงความถ่ีในการประชุมตามความจําเปCนและเหมาะสม 

1.1.4 ในการประชุมร3วมกับ บสย. ทุกครั้ง เช3น การประชุมเพ่ือรายงานความคืบหน�าของการดําเนินงานให� 
คณะทํางานของ บสย. ทราบ หรือเพ่ือสอบถามความต�องการของระบบ (Requirement) กับผู�ใช�งาน 
หรือการประชุมอ่ืนใด เปCนต�น  ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส*จะต�องจัดทํารายงานการประชุม 
และมีการลงนามรับรองรายงานการประชุมของท้ัง 2 ฝ%าย โดยผู�มีอํานาจลงนามตามท่ีได�รับ 

1.1.5 ดําเนินการติดตั้งอุปกรณ*ท่ีเสนอแก3 บสย.  ณ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย3อม สํานักงานใหญ3 
เลขท่ี 2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร* 2 ช้ัน 17 ถนนเพชรบุรีตัดใหม3 แขวงบางกะปl เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ หรือตามท่ี 
บสย. กําหนด โดยในการติดตั้งต�องได�รับความเห็นชอบจาก บสย. ก3อนดําเนินการติดตั้งทุกครั้ง และต�องไม3ส3งผลเสียหายต3ออาคาร
สํานักงานหรืออุปกรณ*ต3าง ๆ หากเกิดความชํารุดเสียหาย ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส* ต�องดําเนินการแก�ไขให�อยู3ใน
สภาพเดิม 

1.2 งานออกแบบและจัดลําดับความสําคัญในการพัฒนา 
1.2.1 ศึกษา ทบทวน แผนการบรหิารจัดการข�อมลูของ บสย. (Data Management Roadmap) จัดเก็บความ

ต�องการทางด�านข�อมูลของผู�ใช�งาน (User Requirement)  โดยจัดลําดับความสําคัญในการใช�งาน เพ่ือเปCนกรอบสําหรับการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการข�อมูล (Data Management) และระบบ TCG Big Data 

1.2.2 จัดทํา Gap Analysis เพ่ือประเมินความพร�อมของข�อมูลและแหล3งท่ีมาของข�อมูล โดยเปรียบเทียบกับ
ฐานข�อมูลและรูปแบบของข�อมูลท่ีจัดเก็บอยู3เดิมภายใน บสย. อาทิ ระบบ Core Guarantee System (CGS) , Data 
Warehouse , DCS เปCนต�น รวมท้ังข�อมูลจากแหล3งภายนอก ท่ีสอดคล�องกับความต�องการของผู�ใช�งาน 

1.2.3 จัดลําดับความสําคัญในการพัฒนา (Development Phasing) โดยพิจารณาจากผลการศึกษาความต�องการ
ทางด�านข�อมูลการนําไปใช�งานของผู�ใช�งาน (User Requirement) และลาํดับความสําคัญในการใช�งาน ควบคู3กับผลการประเมิน
ความพร�อมของข�อมูล โดยควรมีการจัดชุดข�อมูลสําหรับการพัฒนาในระยะแรก (1st Development Phase) ออกเปCนอย3างน�อย 6 ชุด 
ประกอบด�วย 

1.2.3.3 ชุดข�อมูลสะท�อนศักยภาพ SMEs 
1.2.3.4 ชุดข�อมูลสะท�อนศักยภาพ Industry 
1.2.3.5 ชุดข�อมูลเพ่ือการรายงานและวิเคราะห*ผลติภณัฑ*ทางการเงินและแหล3งเงินทุน  
1.2.3.6 ชุดข�อมูลวิเคราะห*การรายงานและบริการเพ่ือพัฒนา SMEs 



1.2.3.7 ชุดข�อมูลวิเคราะห*การรายงานและการชําระหน้ีและบริหารหน้ีเสียของ SMEs 
1.2.3.8 ชุดข�อมูลการรายงานและวิเคราะห*การดําเนินงานภายในของ บสย. 

1.2.4 ออกแบบรูปแบบการวิเคราะห*ข�อมูลและการนําข�อมูลไปใช�ประโยชน* โดยจัดทําต�นแบบ (Prototype) ของการ
พัฒนาในระยะแรก (1st Development Phase) ซ่ึงเปCนการนํารายการข�อมูลรวมแล�วอย3างน�อย 30 รายการข�อมูลจากชุดรายงาน
ข�างต�น มาจัดทําเปCนต�นแบบ (Prototype) ของการพัฒนา เพ่ือให�มีการใช�งานในลักษณะต3างๆ ดังต3อไปน้ี 

1.2.4.1 การใช�งานในลักษณะของรายงานสนับสนุนการตัดสินใจของผู�บรหิาร (Executive Dashboard 
/ Data Visualization)  

1.2.4.2 การจัดทําเปCน Data Visualization ในรูปแบบของระบบงาน Customer 360º ซ่ึงเปCน One 
Stop Portal ท่ีแสดงข�อมูลของลูกค�าในมิตติ3างๆ ท้ังระบบท่ีเปCนป|จจุบันและอดีต ท้ังข�อมูล
ภายในและภายนอก บสย. มารวบรวมไว�ในท่ีเดยีวกัน  

1.2.4.3 การใช�งานลักษณะของการเช่ือมต3อ (API) เพ่ือใช�งานกับ Application อ่ืนๆ ของ บสย. 
1.3 งานพัฒนาคลังข�อมลู 

1.3.4 งานพัฒนา Data warehouse และระบบจัดทํารายงาน 
1.3.4.1 ออกแบบและพัฒนา Data Model สําหรับเก็บและประมวลผลข�อมูลใน Data Warehouse 

ในรูปแบบ Relational Database 
1.3.4.2 ออกแบบและพัฒนากระบวนการนําเข�าและเช่ือมโยงฐานข�อมลูต3าง ๆ รวมท้ังออกแบบและ 

พัฒนาการจัดการคุณภาพข�อมูล (Data Cleansing) เพ่ือนําข�อมูลเข�าสู3ข้ันตอนการทํา Data 
Warehouse โดยมุ3งเน�นให�เปCนกระบวนการท่ีเปCนไปโดยอัตโนมัติ ซ่ึงสนับสนุนได�ด�วยเครื่องมือ 
Robotic Process Automation (RPA) ซ่ึงครอบคลมุท้ัง TCG Data Ingestion หรือ 
Gateway   เพ่ือดึงข�อมูลจากภายนอก เช3น ข�อมูลจาก API และ/หรอื Web Service ต3างๆ   

1.3.4.3 ออกแบบและพัฒนากระบวนการ Extract Transform Load (ETL) เพ่ือจัดเตรียมข�อมูลเพ่ือ
เข�าสู3 Data Warehouse โดยแบ3งเปCน 3 ข้ันตอนย3อย ได�แก3 การเลือกข�อมูล (Data 
Selection) การเตรียมข�อมูลก3อนประมวลผล (Data Preprocessing) การแปลงข�อมูล (Data 
Transformation) และการใส3ข�อมูลสู3 Data Warehouse  

1.3.5 งานพัฒนา Data Lake สําหรับจัดเก็บและประมวลผลข�อมลู 
1.3.5.1 ออกแบบและพัฒนา Data Staging Area บน Data Lake เพ่ือใช�ในกระบวนการ ETL หรือ ELT 
1.3.5.2 ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข�อมูลท่ีสามารถจัดเก็บข�อมลูแบบ Structured , Semi- 

Structured และ Unstructured Data และทําการแบ3งโซนข�อมูลตามคุณภาพและความ
สมบูรณ*ของข�อมูลตามแนวทางของการจัดการข�อมลูใน Data Lake 

1.3.5.3 ออกแบบและพัฒนาการจัดเก็บข�อมูลในรูปแบบ Cold Storage เพ่ือใช�ทํา Data archiving 
และเก็บข�อมลูท่ีไม3ได�ถูกเรียกใช�บ3อย 

1.3.6 งานออกแบบ Enterprise Information Catalog 
1.3.6.1 ออกแบบ  Enterprise Information Catalog ตามแนวทางของ Data Governance ท่ีมีการ

กําหนดบทบาทหน�าท่ีแยกตามกลุ3มผู�ใช�งาน เช3น ผู�ควบคุมข�อมูล (Data Controller) ผู�จัดการ
ดูแลข�อมลู (Data Administrator) ผู�ใช�ข�อมูล (Data User) และผู�จัดการระบบ (System 
Administrator) เปCนต�น 

1.3.6.2 ออกแบบบัญชีข�อมูล (Data Catalog) คําอธิบายข�อมูล (Metadata) คํานิยามข�อมูล 
(Definition) พจนานุกรมข�อมูล (Data Dictionary) และอภิธานศัพท* (Business Glossary)  

1.3.6.3 ออกแบบ  Data Lineage และ Impact Analysis ของรายงานท่ีพัฒนาข้ึนในโครงการน้ี 



1.4 งานพัฒนา Data Analytics และ Data Visualization   
1.4.1  พัฒนารายงานสนับสนุนการตดัสนิใจของผู�บริหาร (Executive Dashboard/Data Visualization) ตามท่ีได�

ออกแบบไว�ในข�อ 1.2.4.1  
1.4.2 พัฒนา Data Visualization ในรูปแบบของระบบงาน Customer 360º ซ่ึงเปCน One Stop Portal ท่ีแสดง 

ข�อมูลของลูกค�าในมิตติ3างๆ ตามท่ีได�ออกแบบไว�ในข�อ 5.2.4.2  
1.4.3  พัฒนาช3องทางเพ่ือเช่ือมโยงข�อมูลสําหรับการเช่ือมต3อ (API) เพ่ือใช�งานกับ Application อ่ืนๆ ของ บสย. 

และหน3วยงานภายนอก ตามท่ี บสย. กําหนด อย3างน�อย 3 แห3ง  
1.5 งานทดสอบระบบ 

1.5.1  ตรวจสอบและทดสอบคุณสมบัตติามรายการความสามารถและฟ|งก*ช่ันของระบบงานท่ีได�ออกแบบ 
(Functional Test and Evaluation) 

1.5.2 ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของแต3ละข้ันตอน และกระบวนการทํางานของระบบงาน โดยผู�ใช�งาน (User 
Acceptance Test) 

1.6 งานพัฒนาผู�ใช�งาน   
1.6.1 จัดฝ]กอบรมโดยผู�เช่ียวชาญท่ีมีประกาศนียบัตร (Certificate) หรือส3งเข�ารับการอบรมกับสถาบันท่ีได�รับการ

รับรองเปCนทางการโดยผู�สอนท่ีได�รับประกาศนียบัตร (Certificate) ในหลักสตูรท่ีเก่ียวข�องกับโครงการให�แก3เจ�าหน�าท่ี บสย. ด�วย
วิธีการฝ]กอบรมท่ีเหมาะสมครอบคลุมการปฏิบัติงาน พร�อมเอกสารคู3มือการฝ]กอบรมฉบับภาษาไทย สําหรับผู�เข�ารับการอบรมทุก
คนท่ีถูกต�องครบถ�วน และต�องนําเสนอแผนการฝ]กอบรมแสดงรายละเอียด หัวข�อหลักสูตร ระยะเวลาท่ีสอดคล�องกับปริมาณ
เน้ือหาของแต3ละหลักสตูร และสถานท่ีฝ]กอบรมให� บสย. พิจารณาเห็นชอบก3อนการฝ]กอบรม โดยครอบคลมุสาระสําคัญ 
ดังต3อไปน้ี 

1.6.1.1 หลักสตูร Big Data Analytics สําหรับผู�บริหาร 
1.6.1.2 หลักสตูร Big Data Analytics สําหรับผู�ใช�งาน 
1.6.1.3 หลักสตูรการจัดการฐานข�อมูล และ ETL Tool  
1.6.1.4 หลักสตูร Robotic Process Automation 
1.6.1.5 หลักสตูรการใช�งาน Hadoop Tool 

1.6.2 ในการฝ]กอบรมจะต�องจัดทําบันทึกวีดีโอการฝ]กอบรมทุกหลักสูตร พร�อมบรรจุในสื่อบันทึกข�อมูล เช3น CD /  
DVD / USB Flash Drive อย3างน�อยหลักสูตรละ 1 ชุด เพ่ือประโยชน*ในการจัดทําองค*ความรู�หรือ ถ3ายทอดการใช�งานภายใน 
บสย. และไม3อนุญาตในนําออกเผยแพร3แก3บุคคลภายนอก เว�นแต3ได�รับการอนุญาตเปCนลายลักษณ*อักษรจาก บสย. 

1.6.3 จัดทําเอกสารคู3มือการฝ]กอบรมฉบับภาษาไทย สําหรับผู�เข�ารับการอบรม จํานวน 1 ชุดต3อผู�เข�ารับการอบรม 1 คน 
ท่ีถูกต�องครบถ�วน พร�อม File ในรูปแบบ PDF และ MS Office บันทึกในสื่อบันทึกข�อมูล จํานวน 1 ชุด 

 


