เอกสารแนบ 1.9
รายละเอียดขอกําหนดสําหรับการฝกอบรม

แผนที่ 1 จาก 4 แผน
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ขอกําหนดในการฝกอบรม
1.
2.
3.

ผูรับจางตองจัดใหมีการฝกอบรมบุคลากรของโรงงานยาสูบ ตามความจําเปนตอการปฏิบัติงาน (On the
job training)
ผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายในการฝกอบรมทั้งคาสถานที่ คาฝกอบรม คาเอกสารและคาอุปกรณใน
การฝกอบรม
ผูรับจางตองจัดใหมีการฝกอบรมทั้งดานวิชาการและดานปฏิบัติการโดยครอบคลุมเนื้อหาดานฮารดแวร
และซอฟตแวรที่เกี่ยวของกับระบบที่เสนอทั้งหมดเพื่อใหบุคลากรของโรงงานยาสูบสามารถปฏิบัติงาน
กับ ระบบเครื อข ายคอมพิ ว เตอร ระบบคอมพิว เตอร และระบบศูนยขอมูล ประจําโรงงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรตอไปนี้เปนอยางนอย
3.1 ดานระบบเครือขาย
3.1.1 การติดตั้งและทดสอบสายทองแดงคูตีเกลียว การเขาหัวตอ RJ45
3.1.2 การติดตั้งและทดสอบสายใยแกวนําแสง การเปดหัวสายใยแกวนําแสง
3.1.3 หลั ก สู ต รสํ า หรั บ การติ ด ตั้ ง และกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ต า งๆ ให กั บ อุ ป กรณ เ ครื อ ข า ย
คอมพิวเตอร
3.1.4 หลักสูตรการใชงานและดูแลรักษาระบบเครือขาย
• อุปกรณกระจายสัญญาณ 10 GbE สําหรับเปนแกนหลัก (Core Switch)
• อุปกรณกระจายสัญญาณ 10 GbE สําหรับประจําศูนยขอมูล (Data Center
Switch)
• อุปกรณกระจายสัญญาณ 10 GbE สําหรับประจําตูเก็บเซิฟเวอร (Top of
Rack Switch)
• อุปกรณกระจายสัญญาณ 1 GbE สําหรับเชื่อมตออุปกรณ (Access Switch)
• อุปกรณกระจายสัญญาณ 10 GbE สําหรับเชื่อมตอเครือขาย (Distributed
Switch)
• อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Wireless Access Point)
• อุป กรณ บ ริห ารจัดการอุป กรณกระจายสัญ ญาณไรส าย (Wireless Access
Point Controller)
• อุปกรณกระจายสัญญาณ 1 GbE สําหรับเชื่อมตออุปกรณ DMZ
3.2 ดานระบบรักษาความปลอดภัยเครือขาย
3.2.1 หลั กสูตรสํา หรับ การติดตั้งและกําหนดคุณสมบัติของ ระบบบริหารจัดการอุปกรณ
รักษาความปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอรแบบรวมศูนย และ ระบบบริหารจัดการ
เครือขายความปลอดภัยคอมพิวเตอรระดับแอพพลิเคชั่น
3.2.2 หลักสูตรสําหรับการติดตั้งและกําหนดคุณสมบัติของ อุปกรณตรวจจับและปองกันการ
บุกรุกและโจมตีเครือขาย (NG IPS)
3.2.3 หลั กสู ตรสํ า หรั บ การติดตั้งและกําหนดคุณสมบัติของ ระบบบริห ารที่อยู ไอพี DNS,
DHCP, IP Address Management
3.2.4 หลั กสู ตรสํ า หรั บ การติดตั้ง และกําหนดคุ ณสมบัติของระบบจัดเก็บ และรายงานผล
ประวัติการใชงานระบบเครือขาย (Network Traffic Log Management)
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3.2.5

หลักสูตรสําหรับ การติด ตั้งและกําหนดคุ ณสมบัติ ของระบบบริห ารจั ดการเครือขาย
(Network Management)
3.2.6 หลักสูตรสําหรับการติดตั้งและกําหนดคุณสมบัติของนโยบายการใหบริการเครือขาย
(Policy Enforcement)
3.2.7 หลักสูตรสําหรับการติดตั้งและกําหนดคุณสมบัติของ Active Directory
3.3 ดานระบบคอมพิวเตอรแมขาย
3.3.1 หลั ก สู ต รสํ า หรั บ การติ ด ตั้ ง และกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ต า งๆ ให กั บ อุ ป กรณ ร ะบบ
คอมพิวเตอรแมขายสําหรับติดตั้งระบบ Hypervisor
3.3.2 หลักสูตรสําหรับการติดตั้งและกําหนดคุณสมบัติของซอฟตแวรบริหารจัดการระบบ
(System Management Software) สําหรับระบบคอมพิวเตอรแมขาย
3.3.3 หลั ก สู ต รสํ าหรั บ การติ ด ตั้ ง และกํ าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องระบบจั ด การสถาป ต ยกรรม
พื้นฐานในการประมวลผล (Virtualization System Software)
3.3.4 หลักสูตรสําหรับการติดตั้งและกําหนดคุณสมบัติของระบบบริหารจัดการเครื่องแมขาย
เสมือน (Virtualization Management Software)
3.3.5 หลักสูตรการใชงานและดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอรแมขาย
3.3.6 หลักสูตรการวิเคราะหปญหาตางๆที่เกิดกับระบบเครือขายเบื้องตน เพื่อใหบุคลากร
ของโรงงานยาสูบสามารถที่จะดูแลเครือขายไดในระดับหนึ่ง
3.4 ด า นระบบศู น ย ข อ มู ล ประจํ าโรงงาน ต อ งมี ห ลั กสู ต รที่ ครอบคลุ ม เนื้ อหาการติ ด ตั้ ง และดู แ ล
ดังตอไปนี้
3.4.1 ระบบไฟฟา
• เครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator)
• เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) และระบบบริหารจัดการ
• ระบบโคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)
• ระบบปองกันไฟฟากระโชก (Surge Protection)
• ระบบตรวจวัดคาคุณสมบัติไฟฟาวงจรยอย (Branch Circuit Monitoring
System)
• อุปกรณควบคุมและแจกจายกระแสไฟฟาใหอุปกรณ (Power Distribution
Unit)
3.4.2 ระบบเครื่องปรับอากาศ
• ระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและควบคุมความชื้น (Precision
Air Conditioning System)
3.4.3 ระบบตูจัดเก็บอุปกรณพรอมหองกักลมเย็น (Cold Aisle Containment)
3.4.4 ระบบดับเพลิง
• ระบบดับเพลิงแบบ NOVEC
• ระบบดับเพลิงแบบ Portable
3.4.5 ระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง (High Sensitivity Smoke Detection System)
3.4.6 ระบบบริหารจัดการศูนยขอมูล (Data Center Infrastructure Management :
DCIM) และ ระบบแจงเตือนผาน SMS
แผนที่ 3 จาก 4 แผน
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3.4.7 ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ํา (Water Leak Detection System)
3.4.8 ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
3.4.9 ระบบควบคุมการเขาพื้นที่ (Access Control)
3.5 หลักสูตรอื่นๆ ตามความจําเปน
4. ผูรับจางตองกําหนดวิชาที่อบรมในแตละชวงเวลา ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และภาษาที่ใชในการ
ฝกอบรมควรเปนภาษาไทย
5. ผูรับจางตองเริ่มทําการฝกอบรมภายใน 90 (เกาสิบ) วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจาง
6. ผูรับจางตองเสนอหลักสูตรตางๆ รายละเอียดการฝกอบรมและหลักสูตรมาใหครบถวน เชน เนื้อหา
หลักสูตร ระยะเวลาในการอบรม ระดับผูเขารับการอบรม และจํานวนผูเขารับการอบรมซึ่งตองไมนอย
กวา 10 คนในแตละหลักสูตร เปนตน
7. ผูรับจางตองเสนอแผนการอบรมตามหลักสูตรที่กลาวในขอ 6 ใหโรงงานยาสูบเห็นชอบแผนกอนเริ่มทํา
การฝกอบรม และจัดใหมีเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอการอบรมในชวงที่
มีภาคปฏิบัติ
8. ในระหวางการฝกอบรมโรงงานยาสูบสงวนสิทธิในการยกเลิกผูบรรยายที่ไมมีความรู ความสามารถ
เพียงพอ และผูรับจางจะตองจัดหาผูบรรยายใหใหม และทําการอบรมในหลักสูตรนั้นใหม รวมทั้งหาก
เนื้อหาในหลักสูตรใด ไมครบถวน ผูรับจางตองจัดฝกอบรมเพิ่มเติมให โดยไมคิดคาใชจายเพิ่ม
9. เมื่อมีการ Upgrade ทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร ใหผูรับจางทําการฝกอบรมในสวนที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยโรงงานยาสูบไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
10. โรงงานยาสูบสงวนสิทธิที่จะใหผูรั บจางจัดอบรมในหลักสูตรมากกว า 1 ครั้ง ในกรณีที่โรงงานยาสู บ
เห็นสมควร
11. ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอคาใชจายที่เกิดขึ้นในระหวางการอบรมทั้งหมด
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