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EDITORIAL
หวัใจส�ำคญัของกำรสร้ำงและออกแบบอำคำรขนำดใหญ่ให้สำมำรถใช้งำน

อย่ำงมีประสิทธิภำพรอบด้ำน คือ กำรมีศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทัน

สมัยได้รับมำตรฐำนสำกล SITEM Magazine ฉบับน้ีจะพำทุกท่ำนไป

ท�ำควำมเข้ำใจถึงองค์ประกอบส่วนต่ำง ๆของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ที่ดี ว่ำมีองค์ประกอบส�ำคัญอะไรบ้ำง และมีหน้ำที่อย่ำงไร ซึ่งกำรน�ำเอำ

องค์ประกอบต่ำง ๆ  มำพิจำรณำและออกแบบให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน 

จะน�ำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรอำคำรขนำดใหญ่ให้มีประสิทธิภำพ ลดกำร

สูญเสียจำกอำยุกำรใช้งำนของอุปกรณ์ และบริหำรบุคคลให้เกิด

ประสทิธิผลสงูสดุ กำรท�ำงำนของส่วนต่ำง ๆ  อย่ำงสอดคล้องกนัทัง้ระบบ

นัน้ จะน�ำเรำไปสูค่วำมส�ำเรจ็บรรลวุตัถปุระสงค์เป็นไปตำมเป้ำหมำยของ

องค์กร

นอกจำกนัน้แล้วเรำจะพำท่ำนไปเปิดมมุมองของคณุ สชุำต ิ โรจน์ทองค�ำ 

รองเลขำธกิำรส�ำนกังำนเลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร เกีย่วกบักำรก่อสร้ำง

อำคำรรฐัสภำแห่งใหม่ ว่ำปัจจบัุนกำรก่อสร้ำงมคีวำมคบืหน้ำอย่ำงไร และ

ภำยในอำคำรทีท่�ำกำรแห่งใหม่นีม้รีะบบเทคโนโลยสีำรสนเทศทีน่่ำสนใจ

อะไรบ้ำง พร้อมทั้งติดตำมข่ำวสำรเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเข้ำมำ

ช่วยสนับสนุนกำรท�ำงำนของคุณให้ง่ำยข้ึน รวมถึงข่ำวสำรกิจกรรมใน

แวดวง DATA CENTER  อื่นๆ อีกมำกมำย ท่ำนสำมำรถอัพเดทข้อมูล

ข่ำวสำรใหม่ ๆ ผ่ำนทำง www.sitem.co.th

The key for building and designing large buildings to be 

able to function efficiently in all aspects is to have a 

modern information technology center that meets inter-

national standards. This volume of SITEM Magazine will 

take everyone to understand the different components of 

the good Information Technology Center. We are going 

to know which the important elements are and what their 

functions are. Considering the elements and Designing 

them to be suitable for use will lead to the efficient                  

management of large buildings. It can reduce the loss 

from the usage life of the equipment and can yield                  

personnel management for maximum effectiveness. The 

functions of various parts consistently throughout the 

entire system will lead us to achieve the objectives                 

according to the organization’s goals.

In addition, we will take you to open the perspective of 

Deputy Suchart Rotthongkam, Deputy Secretary-                                  

General of the Secretariat of the House of Representatives 

about the construction of a new parliament building, how 

the construction progress  currently is, and what the                            

interesting information  technology systems are in the 

new office building. This includes monitoring the                             

information about new technologies that will come to 

help facilitating your work including news and activities 

in other DATA CENTER fields. You can update news and 

information via www.sitem.co.th.
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INTELLIGENCE         WAREHOUSE  
CALL CENTER&
หัวใจส�ำคัญของธุรกิจบริกำร คือกำรรับรู้ปัญหำและแก้ปัญหำได้อย่ำงรวดเร็ว พัฒนำขบวนกำร

เพื่อป้องกันปัญหำ ทั้งหมดนี้ส�ำคัญไม่แพ้  Service mine และกำรที่จะได้สิ่งนี้มำ จึงจ�ำเป็นต้อง

อำศัยระบบกำรท�ำงำนที่มีประสิทธิภำพ

ปัจจุบัน  SITEM ได้ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงศูนย์ Call Center และ Intelligence Warehouse แห่ง

ใหม่แล้วเสร็จ เพื่อรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำให้มำกขึ้น ทั้งในเรื่องของควำมรวดเร็วในกำร

ประสำนงำนผ่ำน  Call Center ตลอด  24 ชั่วโมง 7 วัน แบบไม่มีวันหยุด และในส่วนของอะไหล่

ที่มีมำกเพียงพอเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรหยุดท�ำงำน (Down Time) จำกเหตุขัดข้องต่ำง ๆ  ที่ไม่

พึงประสงค์

Sitem มีระบบ call center มำเป็นเวลำ

มำกกว่ำ10ปีเรำทรำบดว่ีำ ปัญหำในกำรท�ำงำน

คอือะไร ท�ำอย่ำงไร จะบรกิำรให้ลกูค้ำพึงพอใจ  

เทคโนโลยีมีส่วนให้กำรบริกำรได้รวดเร็ว และ

ง่ำยในกำรแก้ไขปัญหำ

ปัจจุบัน sitem callcenter เรำมีช่องทำงไว้

สื่อสำรกับลูกค้ำครบทุกช่องทำง อำทิเช่น

• Hotline 025915000, 0818402330 

• Line : site call center ใช้เพือ่สือ่สำรและ

รำยงำนรำยระเอียดงำน เช่น รูปถ่ำย

• SMS เป็นกำรรับข้อควำมจำกระบบ  ทำง

เรำมี solftwarer กำรจัดกำร SMS แยก

เป็น

- ได้รับ sms แล้วติดต่อกลับทันที  

- ได้รับ sms แล้วติดต่อกลับภำยใน 15 นำที

- ได้รับ sms เพื่อเป็นข้อมูล

- ได้รับ sms ระบบ Help check system  

   ระบบตรวจสอบตัวเองว่ำท�ำงำนปกติ

• Email service@sitem.co.th สำมำรถ 

ประสำนงำนแจ้งแผนต่ำงๆล่วงหน้ำ 

• App smile sitem  ทัง Android  และ 

IOS 

เพื่อให ้ลูกค ้ำมีทำงเลือกกำรรับรู ้ข ่ำวสำร                   

และกำรแจ้งปัญหำได้อย่ำงครบวงจร

เรำแบ่งกำรรับรู้ปัญหำออกเป็น 2 ประเภท คือ 

รบัแจ้งจำกลกูค้ำผูด้แูลโดยตรงโดยผ่ำนช่องทำง

ต่ำง ๆ  ข้ำงต้น และรบัแจ้งจำกอปุกรณ์              ที่

มีระบบแจ้งเตือนผ่ำน SMS,E-mail,Line              

เรำมี solft ware บริหำรกำรจัดกำร เพื่อคอย

เตือนเจ้ำหน้ำที่ Call Center อีกที ท�ำให้เรำ

สำมรถรบั sms ปรมิำณไม่จ�ำกดัต่อนำท ีจะเหน็

ได้ว่ำทุกช่องทำง Call Center รับรู้ปัญหำและ

ต้องแก้ไขปัญหำได้อย่ำงรวดเรว็ เพือ่ลด Down 

Time 

ปัจจุบันทำง SITEM ได้ พัฒนำ App smile 

sitem ให้มีควำมสะดวกสบำยและคล่องตัวใน

กำรท�ำงำน สำมำรถให้ลูกค้ำใช้งำนได้ง่ำย  

• Scan Qrcode จำกหน้ำเครื่อง พร้อมแจ้ง

อำกำรเสียของเครื่องนั้นได้ รวมถึงถ่ำยรูป

ปัญหำที่พบ พร้อมบันทึกเวลำที่แจ้งลงไว้

ในระบบ ท�ำให้ง่ำยในกำรสือ่สำรเพือ่แก้ไข

ปัญหำและลดเวลำและควำมผิดพลำดลง 

• ดปูระวตัขิองอปุกรณ์ต่ำงใน site งำน  งำน

บ�ำรุงรักษำ (PM) สำมำรถดูแผนงำนบ�ำรุง

รักษำ (PM)รำยระเอียดของอุปกรณ์ต่ำงๆ 

และประวตักิำรบ�ำรงุรกัษำของใน site งำน

ของท่ำนและเอกสำรกำรบ�ำรุงรักษำได้

ตลอดเวลำ                 

งำนซ่อมบ�ำรุงฉุกเฉิน (CM) สำมำรถดูประวัติ

รำยงำนกำรซ่อมของอุปกรณ์แต่ละตัว และเหตุ

เกิดย้อนหลังรวมถึงระยะเวลำในกำรซ่อม 

• รำยละเอยีดของผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ  ว่ำมีอะไร

รหสัอปุกรณ์อะไรบ้ำง ตดิตัง้วนัไหน พร้อม

รูปถ่ำยอุปกรณ์นั้นๆ 

• เอกสำรที่จ�ำเป็นของ site งำน เช่น แบบ 

คู่มือผลิตภัณท์  sparpart ที่จ�ำเป็น 

• ผู้รับผิดชอบ site งำน ทุกส่วนงำนที่รับผิด

ชอบ site งำน สำมำรถติดต ่อผ ่ำน                          

application นี้ได้เลย

KPI ในกำรให้บริกำร เป็นส่ิงจ�ำเป็น ต่อกำร      

บริหำรจัดกำร  SITEM เรำมีนโนบำย on site 

ภำยใน 2 ชั่วโมง ส�ำหรับกรุงเทพและปริมณฑล 

24 ชั่วโมงส�ำหรับต่ำงจังหวัดและซ่อมแล้วเสร็จ

ภำยใน 24 ชั่วโมง 

ทั้งหมดที่กล่ำวมำน้ีเป็นกำรบริหำรจัดกำรบน 

soft ware ERP ท�ำให้ลดขั้นตอนและลดภำระ

ของเจ้ำหน้ำทีท่ีอ่อกปฎบิตังิำน  เพรำะข้อมลูอยู่

ในระบบ โดยใช้  Ipad ในกำรท�ำงำน  work จะ 

approve โดย Call Center และส่งต่อไปให้เจ้ำ

หน้ำที่ที่เข้ำปฎิบัติงำน แล้วจะถูกตรวจโดย

ลูกค้ำ พร้อมทั้งส่งรำยงำนทำง email ให้ลูกค้ำ

ทรำบ และลูกค้ำสำมำรถดรูำยงำนได้ทำง  App 

smile sitemได้ด้วย  กำรให้บริกำร ทุกขั้นตอน

จะไม่ใช ้กระดำษ ทุกอย่ำงอยู ่บน cloud 

สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ทุกที่ ไม่ว่ำจะอยู่ส่วน

ไหนของโลก 
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เบื้องหลังของกำรให้บริกำรที่รวดเร็ว และซ่อม

แล้วเสรจ็ตำม KPI คือระบบ stock ต้องมอีะไหล่

ส�ำรองไว้เพียงพอต่อกำรซ่อมบ�ำรุงและบ�ำรุง

รักษำ อะไหล่เรำแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

• Critical part

• Non critical part

• Consumable part

Critical part จะมีผลต่อ Uptime Datacen-

ter ซึ่งมีควำมส�ำคัญมำกและจ�ำเป็นเป็นอย่ำง

มำก ที่ต้องมีให้เพียงพอ ในอุปกรณ์ท่ีเรำบ�ำรุง

รักษำ ตัวอย่ำงเช่น ระบบไฟฟ้ำ,ระบบปรับ

อำกำศ  

Noncritical part เป็นอุปกรณ์ที่สำมำรถ 

วำงแผนเปลี่ยนได้ จะไม่มีผลต่อ Uptime 

Consumable part อะไหล่ที่เปลี่ยนตำมอำยุ

และรอบกำรบ�ำรุงรักษำ เช่น filter 

Sitem เรำได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ เรำจึง

จดัหำอะไหล่ ที่จ�ำเปน็ดงักล่ำวไว้ให้เพียงพอต่อ

กำรบรกิำร และยงัเปิดกว้ำงให้ลกูค้ำได้เข้ำเยีย่ม

ชมและตรวจสอบปริมำณอะไหล่ ของ อุปกรณ์ 

ใน site ของท่ำน เพื่อท่ำนได้มั่นใจได้ว่ำ หำก

เกิดปัญหำเรำแก้ไขได้ทันท่วงทีแน่นอน 

INTELLIGENCE             
WAREHOUSE  
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INTELLIGENCE         WAREHOUSE  
CALL CENTER&

The core of the service business is to recognize and solve problems quickly as well 

as developing the procedures to prevent problems. All of these are as important as 

Service mine. In getting this, an efficient work system is required.

Currently, SITEM has completed the construction of the new Call Center and Intelli-

gence Warehouse to support the needs of customers more both in terms of speed of 

coordination through the Call Center 24 hours a day, 7 days a week without holidays. 

Besides, the spare parts are sufficiently available to reduce the risk of down time from 

undesired crashes.

Sitem has had the call center system for 10 years. We know what 

the problem is in working and how to satisfy the customers with 

the service. The technology provides a fast service and easy to 

solve problems.

At present, sitem call center has various channels to communi-

cate with the customers such as: 

• Hotline 025915000, 0818402330

• Line: site call center used for communicating and reporting 

the details of work such as photos

• SMS is to receive the messages from the system. We provide 

softwarer. The SMS is managed and divided into:

- Receive sms and contact back instantly  

- Receive sms and contact back within 15 minutes

- Receive sms as the information

- Receive sms via the Help check system to check whether it 

  normally functions or not.

- Email service@sitem.co.th can coordinate and notify the plans 

  in advance. 

• App smile sitem for both Android and IOS

To provide option for customers to receive news and report 

problems

We divide the problem awareness into 2 types; being notified 

by customers directly through various channels above and 

being notified by the machine with the notification system through 

SMS, E-mail, Line. For the notification system by the machine, 

we have management software to alert the Call Center staff again 

allowing us to receive unlimited sms per minute. It can be seen 

that all Call Center channels are aware of the problem and the 

problem must be solved quickly to reduce Down Time.

Currently, Sitem has developed App smile sitem to be convenient 

and flexible in functioning for the customers to use it easily.

• Scan Qrcode from the front of the machine as well as                   

reporting the failure of that machine. Take pictures of the 

discovered problems and record the time registered to the 

system facilitating in easy communication to solve problems, 

reduce time and errors.

• View the history of different equipment on site. The preven-

tive maintenance (PM) can view the plan of maintenance 

(PM), details of various equipment, maintenance history of 

your site, and maintenance documents at all time.

For corrective maintenance (CM), the history of repair reports 

of each equipment can be viewed along with the past incidents 

and the repair period.

• Details of various products to know the device code, date 

of installation, and photographs of that device

• Necessary documents of the site such as necessary spare 

part product manual 

• The person responsible for the site in all parts can be                 

contacted via this application.

KPI in the service provision is necessary for site management. 

We have a 2-hour on-site policy for Bangkok and its surrounding 

provinces for 24 hours. For other provinces, the repair will be 

completed within 24 hours.
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INTELLIGENCE         WAREHOUSE  
CALL CENTER&

All of the above is the management on software ERP reducing procedures and reduc-

ing the burden of staffs to perform the operation. This is because the information is in 

the system using Ipad. The work will be approved by the Call Center and forwarded 

to the staffs to perform the operation. The customers will check and the report will be 

sent via email to customers. The customers can also view the report via App smile 

sitem. The service process will be paperless. Everything is on Cloud. The data can 

be accessed anywhere in the world.

Intelligence Warehouse  
Behind the quick service and the 
repairs having been completed in 
accordance with KPI is the stock 
system with sufficient spare parts 
for repairing and maintenance. 
Our spare parts are divided into 3 
types:
•  Critical part
•  Non critical part
•  Consumable part

Critical part will affect the uptime 
Datacenter which is very import-
ant and it is necessary to be 
available in sufficient amount for 
the equipment in the mainte-
nance, for example,  electrical 
system, air conditioning system

Noncritical part is the equipment 
that can be changed without 
affecting the up time.

Consumable part is the part 
changed according to age and 
maintenance cycle such as filter

As Sitem is aware of the impor-
tance, we then supply spare parts 
necessary to provide sufficient 
services and we are also open for 
customers to visit and check the 
amount of spare parts on your site 
so you can be confident that if 
problems occur, we can definitely 
fix them in a timely manner. 
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วันนี้เราได้รับโอกาสพิเศษที่ได้มาพูดคุยกับ ท่านรองสุชาติ โรจน์ทองค�า  รองเลขาธิการ

ส�านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ในเรือ่งการก่อสร้างอาคารรฐัสภาแห่งใหม่ว่าปัจจบุนั

การก่อสร้างมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรและภายในอาคารที่ท�าการแห่งใหม่นี้มีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศอะไรบ้าง เรามาเริ่มพูดคุยกับท่านกันเลยครับ

คุณสุชาต ิโรจนท์องค�า 
รองเลขาธิการ ส�านกังานเลขาธิการ สภาผูแ้ทนราษฎร

ส�ำหรบัอำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ ท่ำนได้น�ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศมำบ

ริหำรจัดกำรอย่ำงไร

ท่ำนรองสุชำติ : โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ เป็นสถำนที่

ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในสังกัดรัฐสภำประกอบไปด้วย 2 หน่วยงำน

หลักคือ ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรและส�ำนักงำนเลขำธิกำร

วฒุสิภำ ซ่ึงอำคำรรัฐสภำแห่งใหม่นี ้มคีวำมสงูทัง้หมด ๑๑ ช้ัน และมพีืน้ที่

ใช้สอยโดยประมำณมำกกว่ำ ๔๕๐,๐๐๐ ตำรำงเมตร มีกำรติดตั้งระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยภำยในอำคำรฯ เพื่อรองรับกำรใช้งำน 

ตั้งแต่กำรก่อสร้ำงศูนย์ข้อมูลหลัก (Main Data Center) ศูนย์ปฏิบัติกำร

เครือข่ำย (NOC) ศูนย์ปฏิบัติกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศ (SOC) งำนประกอบอำคำร งำนโสตทัศนูปกรณ์ 

งำนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและซอฟต์แวร์สนับสนุน งำนระบบเครือ

ข่ำยสือ่สำร งำนระบบสำรสนเทศ และงำนเครือ่งคอมพวิเตอร์ลกูข่ำย และ

อุปกรณ์ต่อพ่วงสนับสนุนระบบสำรสนเทศ ฯลฯ โดยแบ่งเป็นงำนหลักๆ

ทั้งสิ้น 9 หมวดงำนด้วยกัน ดังนี้ 

เป็นกำรจดัสร้ำงศนูย์ข้อมลูหลกั บนพ้ืนทีท่ีผู่อ้อกแบบเดมิก�ำหนดพ้ืนทีไ่ว้ 

คือพื้นที่ชั้นใต้ดิน 1 (B1) โดยมีกำรกั้นพื้นที่หลัก ดังนี้ ห้องคอมพิวเตอร์ 

ห้องเครือข่ำยหลัก ห้องทำงเข้ำ ห้องแกะกล่องและประกอบเครื่องและ

ทดสอบเครื่อง (Dispatch and Staging Room) ห้องเก็บของที่ยังไม่ได้

ใช้งำน (General Storage) และ ห้องเก็บอุปกรณ์ส�ำคัญ (Critical Parts 

Storage) ห้องเครื่องไฟฟ้ำ และห้องเครื่องปรับอำกำศซ้ำยและขวำ ห้อง

เครือ่งก�ำเนดิไฟฟ้ำส�ำรองอตัโนมตั ิห้องเครือ่งไฟฟ้ำหลกั ห้องเครือ่งไฟฟ้ำ

ส�ำรองอัตโนมัติ ห้องแบตเตอรี่ ห้องเก็บถังก๊ำซดับเพลิง ห้องประชุม 

Crisis Management Room และห้องมั่นคงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

(IT Security Room) รวมถึงงำนระบบสนับสนุนต่ำง ๆ  (Infrastructure 

System) เพือ่รองรบักำรตดิตัง้เครือ่งคอมพวิเตอร์แม่ข่ำย อปุกรณ์ส�ำรอง

ข้อมูล ระบบบันทึกภำพ และเสียงต่ำง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ระบบเครือข่ำย 

เพื่อรองรับกำรใช้งำนของอำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ในทุกพื้นที่

เป็นกำรตดิตัง้ระบบประชมุ ระบบภำพ และระบบเสยีงในห้องประชมุต่ำง ๆ  ของอำคำรรฐัสภำแห่งใหม่ จ�ำนวนกว่ำ ๑๘๕ ห้อง ดงันี ้ห้อง

ประชุมส.ส., ส.ว.,  ห้องประชุมส.ว.,  ห้องประชุมกรรมำธิกำร  ห้องประชุมกรรมำธิกำรงบประมำณ ห้องประชุมพรรคร่วมรัฐบำล และ

พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน,  ห้องประชุมคณะกรรมกำร ก.ร.,  ห้องประชุม อ.ก.ร., ห้องจัดประชุมสัมมนำ ห้องประชุมอบรมและสัมมนำสภำผู้

แทนรำษฎร,  ห้องประชมุอบรมและสมัมนำส�ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ,  ห้องแถลงข่ำว สส.,  ห้องแถลงข่ำว สว., และศนูย์ควบคมุกลำง

ห้องประชมุพร้อมท้ังมีกำรตดิตัง้ระบบสือ่สำรห้องควบคุมดจิทิลั (IP Intercom System) เพือ่ใช้ในกำรส่ือสำรระหว่ำงเจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วข้อง 

ระบบเรยีกเข้ำประชุมดจิทิลั (IP Meeting System) เพือ่เรยีกเข้ำประชมุ และลงมตต่ิำง ๆ  ระบบเสยีงประกำศดจิทิลั (IP Paging System) 

เพื่อใช้เป็นเสียงประกำศตำมสำยภำยในอำคำรรัฐสภำแห่งใหม่

งานจัดสร้างศูนย์ข้อมูลหลัก (Main Data Center)

หมวดงานโสตทัศนูปกรณ์

1

2
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เป็นกำรติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ำย และอุปกรณ์ต่อพ่วงบำง

ส่วน เพื่อรองรับกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศของเจ้ำหน้ำที่ อำทิ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ำย รองรับระบบบริหำรกำรประชุมสภำ 

และระบบบรหิำรจดักำรบตัรพนกังำน ตู ้KIOS ส�ำหรับระบบบนัทึก

กำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำร เป็นต้น

ระบบ IP-TV Application (Data IT) เป็นระบบ

กระจำยสัญญำณภำพโทรทัศน์ดิจิตอลภำยในอำคำร

รัฐสภำใหม่ และเป็นกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงระบบ

ถ่ำยทอดสด Live Broadcast System และระบบ

ถ่ำยทอดสด (Live Broadcast System) 

เป็นระบบเครือข่ำยแบบไร้สำยที่รองรับกำรเช่ือมต่อจำกผู้ใช้งำนท่ี

อำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ ทั้งพื้นที่บริเวณภำยในอำคำร และบริเวณ

ภำยนอกอำคำร เนื่องจำกระบบเครือข่ำยไร้สำยเป็นระบบที่มีควำม

สะดวกในกำรใช้งำนมำกกว่ำระบบเครอืข่ำยแบบมสีำย ท�ำให้ในปัจจบุนั

มอีปุกรณ์ต่ำง ๆ  ทีใ่ช้งำนระบบ Wireless LAN เพิม่ขึน้เป็นจ�ำนวนมำก 

อำท ิอปุกรณ์คอมพวิเตอร์โน้ตบุค๊ เครือ่งโทรศพัท์แบบสมำร์ทโฟน และ

อุปกรณ์ Tablet ท�ำให้ควำมต้องกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย

สูงขึ้นอย่ำงมำก 

ระบบเครือข่ายแบบมีสาย (Wire Network)

หมวดงานเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

และอุปกรณ์ต่อพ่วงสนับสนุนระบบ

สารสนเทศ

หมวดงานประกอบอาคาร ประกอบไป

ด้วยงานหลักๆ 2 ส่วนคือ

5
8

9

เป็นงำนติดตั้งระบบทั้งอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของศูนย์ข้อมูล

หลัก เป็นระบบคลำวด์แบบส่วนตัว (Private cloud) ของทั้ง 2 หน่วย

งำน (ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร และส�ำนักงำนเลขำธิกำร

วฒุสิภำ) เพือ่รองรบักำรใช้งำนระบบสำรสนเทศหลัก (Critical Applica-

tion) ประกอบกับระบบสำรสนเทศของอำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ได้ถูก

ออกแบบให้มีควำมพร้อมใช้สูง (High Availability) สำมำรถใช้งำนและ

เข้ำถึงระบบสำรสนเทศได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

หมวดงานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและซอฟต์แวร์

สนับสนุน3

หมวดงานระบบเครือข่ายสื่อสาร4
ระบบเครือข่ำยสื่อสำรเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ทั้งหมดของอำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ เพื่อรองรับกำรท�ำงำนของหลำยหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง มีกำรรับส่งข้อมูลของระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนต่ำง ๆ หลำย

ระบบงำน มีกำรใช้งำนระบบสื่อสำรแบบรวมศูนย์ที่มีทั้งภำพ เสียง และข้อมูล ดัง

นัน้ ระบบเครอืข่ำยสือ่สำรของรฐัสภำแห่งใหม่จ�ำเป็นต้องมปีระสทิธภิำพ เสถยีรภำพ 

ควำมปลอดภัยสูง ดูแลรักษำได้ง่ำย และมีควำมยืดหยุ่นในกำรปรับเปล่ียน หรือ

ขยำยเพิ่มเติมในอนำคต 

เป็นระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนหลักของอำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ ท�ำหน้ำที่ให้บริกำร

กำรสือ่สำรภำยในส�ำหรับผูใ้ช้ภำยในองค์กร และเชือ่มต่อกบัระบบงำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศต่ำง ๆ ระบบ LAN โดยมีกำรติดตั้งอุปกรณ์กระจำยสัญญำณหลัก 

(Core Switch) อุปกรณ์กระจำยสัญญำณรอง (Distribution Switch) ที่ศูนย์

ข้อมูลหลัก และอุปกรณ์กระจำยสัญญำณย่อย (Access Switch) ในพื้นที่ต่ำง ๆ  

ของอำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ เพื่อรองรับกำรใช้งำนของเจ้ำหน้ำที่ภำยในอำคำร 

พร้อมทั้งมีกำรติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบ IP เพื่อรองรับกำรใช้งำนโทรศัพท์ของ

เจ้ำหน้ำที่ และสมำชิกฯ ภำยในอำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ รวมถึงมีกำรติดตั้งระบบ

รกัษำควำมปลอดภยัด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ เพ่ือป้องกนักำรโจมตจีำกผูบ้กุรกุ

ภำยนอกและป้องกันข้อมูลต่ำง ๆ 

ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Network)6

เป็นกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศหลักที่จ�ำเป็น เพื่อ

รองรับภำระกิจหลักของสภำฯ ตั้งแต่ก่อนกำรประชุม 

ระหว่ำงกำรประชุม และหลังกำรประชุม เพื่อสนับสนุน

กำรท�ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ให้สำมำรถท�ำงำนตำมภำรกิจ

หลักของหน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

หมวดงานระบบสารสนเทศ7
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ส�ำหรับกำรจัดสร้ำงศูนย์ข้อมูลหลัก (Main Data Center) มีแนวควำม

คิดในกำรเลือกใช้อุปกรณ์อย่ำงไรบ้ำงครับ

ท่ำนรองสุชำติ : ส�ำหรับศูนย์ข้อมูลหลัก (Main Data Center) ทำงผู้

ออกแบบได้จัดวำงต�ำแหน่งไว้ชั้น B1 ซึ่งเป็นชั้นใต้ดิน ดังนั้นเรำจึงให้น�้ำ

หนักในกำรออกแบบเทคโนโลยีท่ีน�ำมำใช้ค่อนข้ำงมำก เพรำะเป็นพื้นที่

ค่อนข้ำงเสี่ยงจำกเหตุไม่คำดฝันได้ทุกรูปแบบ ดังน้ันเรำจึงจ�ำเป็นต้อง

เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จะสำมำรถป้องกันเหตุกำรณ์ดังกล่ำวได้ เรำจึงมี

กำรออกแบบระบบห้องมั่นคงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Security 

Room) ตำมมำตรฐำน EN1047-2 ที่ได้รับกำรรับรอง ECB-S certified 

จำกต่ำงประเทศ ไว้รองรับอุปกรณ์ที่ส�ำคัญภำยในศูนย์ข้อมูลหลัก เรำ

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ RZ Product จำกประเทศเยอรมัน เพรำะเรำเชื่อว่ำ

เป็นผลติภณัฑ์ทีด่ทีีสุ่ดในปัจจุบนั รวมถงึระบบสนบัสนนุอืน่ๆ (Infrastruc-

ture) เรำเลือกใช้ผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภำพได้มำตรสำกล และเป็นเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน ไม่ว่ำจะเป็น UPS แบบไม่ใช้แบตเตอร่ี                    

(Flywheel UPS) ระบบดับเพลิงแบบหมอกน�้ำ (Water Mist System) 

หรือแม้กระทั้งระบบรักษำควำมปลอดภัยของอำคำรเรำยังเลือกใช้

อุปกรณ์ป้องกันที่ทันสมัยท่ีสุดท่ีโลกมี อำทิระบบป้องกัน Car Bomb 

Bollard Road Blocker รวมถึงระบบสแกนใต้ท้องรถทุกคันที่เข้ำมำยัง

อำคำรรัฐสภำแห่งใหม่นี้

ท่ำนมีวิสัยทัศน์ในกำรบริหำรอำคำรขนำดใหญ่นี้อย่ำงไรครับ

ท่ำนรองสุชำติ : ภำยในปีงบประมำณ 63 และ 64 ทำงส�ำนักงำน

เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรมีนโยบำยในกำรเพิ่มเติมระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศให้สมบูรณ์แบบ 100% และระบบส�ำรองข้อมูลต่ำงๆ ต้อง

พร้อมใช้งำนในอนำคต รวมถงึระบบประกอบอำคำรอืน่ๆในด้ำนวศิวกรรม

ก็ต้องสำมำรถพร้อมใช้งำนได้ตลอดเวลำ ดังน้ันกำรบริหำรอำคำรหรือที่

เรียกว่ำ (Facility Management) จึงมีส่วนส�ำคัญอย่ำงมำกในกำรดูแล

และบริหำรอำคำรขนำดใหญ่พิเศษท่ีประกอบไปด้วยระบบเทคโนโลยีที่

ล�้ำสมัยต่ำงๆมำกมำย ให้สำมำรถท�ำงำนและบูรณำกำรร่วมกันได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ รวมถงึกำรบ�ำรุงรักษำระบบต่ำงๆเหล่ำนั้น กม็ีควำมส�ำคัญ

ไม่แพ้กัน เรำจึงจ�ำเป็นต้องดูแล บ�ำรุงรักษำอุปกรณ์ต่ำงให้ตรงตำมวำระ

ของมัน เพื่อให้ระบบต่ำงๆ สำมำรถใช้งำนได้เต็มที่ ให้คุ้มค่ำกับภำษีของ

ประชำชนที่ลงทุนไป
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สุดท้ายนี้ อีกไม่นานเราก็จะได้เห็นรัฐสภาแห่งใหม่ของประเทศเรา 

ว่าจะล�้าสมัยแค่ไหน อีกไม่นานเกินรอครับ“ “
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Today we have special opportunity to talk to Mr. 

Suchart Rotthongkam, Deputy Secretary-General of the 

Secretariat of the House of Representatives, regarding 

the construction of the new parliament building, what 

progress currently is, and what information technology 

systems are provided in the new office building. Let’s 

start talking.

Please tell us about the information of the new parliament 

building that employs the information technology system.

Mr. Suchart: The construction of the new parliament 

building is to construct a place of work of the agencies 

under the Parliament consisting of 2 main departments; 

the Secretariat of the House of Representatives and the 

Secretariat of the Senate. This new parliament building 

has a total height of 11 floors and an approximate utility 

area of   more than 450,000 square meters. The modern 

information technology system is installed in the building 

to support  the use from the establishment of the Main 

Data Center, Network Operations Center (NOC), Informa-

tion Technology Security Operation Center (SOC), Build-

ing fixtures, audio-visual work, host computer and support 

software works, communication network system, informa-

tion system, client computer work, and peripherals sup-

porting information systems, etc., These are divided into 

9 main tasks as follows:

1.Main Data Center establishment

It is the establishment of the Main Data Center on the area 

originally specified by the designer as on the basement 

area 1 (B1). The main areas are separated into Comput-

er room, Main network room, entrance room, Dispatch 

and Staging Room, General Storage room, Critical Parts 

Storage room, electrical room, left and right air condition-

er rooms, automatic backup generator room, main elec-

trical eng ine room, automatic electrical backup room, 

battery r o om, gas tank storage room, meeting room, 

Crisis Management Room, and IT Security Room includ-

ing the infrastructure system to support the installation of 

the host computer, backup device, various audio and 

video recording systems including networking equipment 

to support the use of the new parliament building in all 

areas.

2. Audio-visual work  

It is the installation of a meeting system, audio and visu-

al systems in various meeting rooms of the new Parliament 

Building for more than 185 rooms; meeting room for 

members of the House of Representatives, senators, 

meeting room of senators, Commission’s meeting room, 

Budget Commission’s meeting room, coalition govern-

ment party and opposition party meeting room, Parlia-

mentary Officials Commission’s meeting room, Parliamen-

tary Officials Sub-commission’s meeting room, seminar 

room, training and seminar rooms of the House of Rep-

resentatives, training and seminar room of the Secretar-

iat of the Senate, press conference room for members of 

the House of Representatives, press conference room of 

senators, and the central control center for meeting rooms 
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with the installation of IP Intercom System 

to be used for communication among 

relevant officials, IP Meeting System to 

convene and vote, IP Paging System to 

be used as announcements in the new 

parliament building.

3. Host computers and supporting soft-

ware work 

It is the installation work of the entire sys-

tem both hardware and software of the 

Main Data Center. It is the Private Cloud 

of 2 agencies (Secretariat of the House of 

Representatives and Secretariat of the 

Senate) to support the use of Critical Ap-

plication. Besides, the information sys-

tems of the new parliament building have 

been designed to have High Availability 

and to be able to use and access infor-

mation systems quickly and effectively.

4. Communication network system work 

The communication network is the infra-

structure of all information technology 

systems in the new parliament building for 

supporting the work of many related agen-

cies. There are many different information 

technology systems for data transmission. 

The centralized communication system 

contains video, audio and data as need-

ed. Therefore, the communication network 

of the new parliament building needs to 

have high efficiency, stability, and secu-

rity which is easy to maintain and is flexi-

ble to be adjusted or expanded further in 

the future.

5.Wire Network

It is the main infrastructure system of the 

new parliament building responsible for 

providing internal communication services 

for users in the organization connected to 

various information technology systems 

and LAN system. The installation is on the 

Core Switch, Distribution Switch at the 

Main Data Center, and Access Switch in 

various areas of the new parliament build-

ing. This is to support the use of officials 

in the building. The IP telephone system 

is also installed to support telephone calls 

of officials and members in the new Par-

liament building including the installation 

of information technology security sys-

tems to prevent attacks from external in-

truders and protect the information.

6. Wireless Network

It is the wireless network system that sup-

ports connection from users at the new 

parliament building for the area both in-

side and outside the building. As the 

wireless network systems are more con-

venient to use than wired networks, there 

is currently increasing number of devices 

using Wireless LAN such as notebook 

computers, smartphones, and tablet de-

vices resulting in great increase in the 

demand for wireless network.

7. Information systems work

It is the development of the essential main 

information system to support the main 

missions of the parliament since before 

the meeting, during the meeting, and after 

the meeting. It is also to support the work 

of officials to be able to work according 

to the main tasks of the agencies with the 

highest efficiency.

8. Client computer work and peripherals 

supporting information system

It is the installation of client computers and 

some peripherals to support the use of 

information system of the officials such as 

client computers to support the parliament 

meeting, official’s ID card management 

system, KIOS cabinet for the Employee 

Card Management System for time atten-

dance recording system, etc.

9. Building fixture work consists of 2 main 

tasks which are:

IP-TV Application (Data IT) which is the 

digital television broadcasting system in 

the new parliament building being the 

collaboration between Live Broadcast 

System and Live Broadcast System.
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For the establishment of the Main Data Center, what are the concepts in 

choosing equipment? 

Mr. Suchart: For the Main Data Center, the designer has positioned the floor 

B1 as the basement. Therefore, we very focus on designing the technology to 

be used. As it is a risky area of all kinds of unforeseen events, we need to 

choose materials and equipment that can prevent such incidents. 

Therefore, we have designed the IT Security Room system according to the 

EN1047-2 standard that is ECB-S certified from abroad to support important 

equipment in the Main Data Center. We use RZ Product from Germany be-

cause we believe that it is the best product at present. For other supporting 

infrastructure, we choose quality products that meet international standards 

and is the most modern technology available today whether the Flywheel UPS, 

Water Mist System. Even building security system, we still use the most 

modern protection equipment of the world such as the Car Bomb Bollard 

Road Blocker protection system and the under-car scanning system for all 

vehicles entering this new parliament building.   

What is your vision for managing this large building?

Mr. Suchart: Within the fiscal years of 2020 and 2021, the Secretariat of the 

House of Representatives has a policy to add 100% complete information 

technology system and backup system to be available for use in the future. 

Moreover, other building fixture systems in engineering must be available to 

use at all times. Therefore, Facility Management is very important part in 

overseeing and managing the extra-large building that consists of many 

modern technology systems to be able to work and integrate effectively. This 

including the system maintenance which is equally important. We need to take 

care of the maintenance of equipment according to their usage life to allow the 

systems to be used fully worthwhile for the tax of people. 

Finally, we will soon see the new parliament of our country to see how                                  

advanced it is. That is not too long to wait.
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Integrated System Europe 2020 
นิทรรศการ

บริษัท ไซท์ เพรพพำเรชั่น แมเนจเมนท์ จ�ำกัด ผู้น�ำด้ำนกำรออกแบบ ติดตั้งและให้บริกำรบ�ำรุง

รักษำระบบสนับสนุน (Facility) ศูนย์คอมพิวเตอร์หรือดำตำเซ็นเตอร์ (Data Center) ใน

ประเทศไทย ได้ส่งตัวแทนในกำรเข้ำชมงำนนิทรรศกำร Integrated System Europe 2020 หรือ 

รูจ้กัในชือ่ ISE 2020 ซึง่จัดในวนัที ่11-14 กมุภำพนัธ์ 2563 ณ RAI Amsterdam เมืองอมัสเตอร์ดมั 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

โดยงำน ISE 2020 นั้นเป็นงำนแสดงสินค้ำในกลุ่ม Audio Visual เป็นหลัก โดยทำง Sitem                 

มวีตัถปุระสงค์เพือ่น�ำผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภำพและน่ำสนใจมำท�ำตลำดและให้บรกิำรแก่ลูกค้ำ รวมไป

ถึงอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆให้ทันกับตลำดในปัจจุบัน

ภำยในงำนมีผลิตภัณฑ์ที่น่ำสนใจหลำยรำยกำร อำทิเช่น Lifter Monitor จำกแบรนด์ Arthur 

Holm, Whiteboard Capturing System จำกแบรนด์ Crestron, Collaboration and Inter-

active Display จำกแบรนด์ Multitaction, Product Presentation Box and Display จำก                   

Eyefactive  ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับควำมสนใจภำยในงำนเป็นอย่ำงมำกคือ Collaboration and In-

teractive Display ทีผู่เ้ข้ำร่วมงำนให้ควำมสนใจ เนือ่งจำกกมฟัีงก์ชัน่กำรใช้งำนทีห่ลำกหลำยและ

น่ำสนใจ โดยซอฟแวร์ของ Multitaction มีชื่อว ่ำ Canvus ที่มีฟ ังก์ชันมำกมำยเช่น                              

กำรใช้งำนร่วมกันไม่ว่ำจะอยู่ที่ไหนโดยให้ผู้ใช้

งำนทุกคนสำมำรถอินพุธข้อมูลจำกที่ต่ำง ๆ ได้

แบบ real time, น�ำเสนอหรือแสดงข้อมูลที่

ต้องกำรกำรแสดงไม่ว่ำจะเป็น ภำพ วิดีโอ ไฟล์

เอกสำร, แสดงหน้ำจออุปกรณ์อื่นๆขึ้นมำได้, 

ตรวจจับใช้งำนปำกกำเพื่อเขียนบนจอ 

อีกผลิตภัณฑ์ที่ทำง Sitem ให้ควำมสนใจคือ 

Whiteboard Capturing System ของบริษัท 

Crestron ที่สำมำรถแสดงกำรเขียนจำก

กระดำนธรรมดำไปบนจอต่ำงๆทีต้่องกำรรวมถึง

กำรบันทึกหน้ำกระดำนในรูปแบบไฟล์รูปภำพ

และ pdf ได้ นอกจำกนี้ยังสำมำรถเข้ำดูหน้ำ

กระดำนได้ทันทีผ่ำน smart phone 
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Site Preparation Management Co., Ltd.,  

a leader in installation and maintenance 

services of facility and Data Center in 

Thailand, has sent its representatives to 

Integrated System Europe 2020 (ISE2020) 

held on February 11th-14th, 2020 at RAI 

Amsterdam, Netherland to discover and 

provide new products and innovations for 

design guidelines for customers.

ISE2020 is the Audio-Visual product                    

exhibition. The objective of Sitem is to find 

new and good quality products to do 

marketing and expanding service for 

customers. The other purpose is to update 

the new technology of Audio-Visual                       

industry.

There are many interesting products such 

as lifter monitor from Artur Holm, White 

Board Capturing System from Crestron, 

Collaboration and Interactive Display from 

Multitaction, Product Presentation Box 

and Display from Eyefactive and etc.

One of the most interesting products by 

attendees is Collaboration and Interactive 

Display from Multitaction. They produce 

software for the interactive display. The 

collaboration software named Canvus is 

the most eye-catching products in the 

show. Canvus comes with many fancy 

functions such as real time collaboration 

from everywhere, display any types of 

data, cast any devices to the screen and 

support pen to draw or write anything on 

the screen.

Another one that Sitem interested is White-

board Capturing System from Crestron. 

This product can apply to the existing 

whiteboard and send the data on white-

board to other display such as TV. It also 

can save the data on whiteboard into 

picture and pdf files. Apart from that, it 

can show the real time white board on 

application so it means you can look at 

the whiteboard everywhere on earth.
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อำคำรขนำดใหญ่ ตำมกฏกระทรวง พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 นิยำมไว้ว่ำ 

“อำคำรขนำดใหญ่” หมำยควำมว่ำ อำคำรทีม่พีืน้ทีร่วมกนัทกุชัน้หรอืชัน้หนึง่ชัน้ใดในหลังเดยีวกัน

เกนิ 2,000 ตำรำงเมตร หรืออำคำรทีม่คีวำมสงูตัง้แต่ 15 เมตรขึน้ไป และมพีืน้ทีร่วมกันทกุชัน้หรอื

ชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตำรำงเมตร

ซึ่งหำกพิจำรณำตำมนิยำมดังกล่ำว อำจมองได้ว่ำ ในแวดวง Data Center ส่วนมำก อำคำรขนำด

ใหญ่ มักเป็น Data Center ในลักษณะของ IDC หรือ Colocation เป็นส่วนมำก ซึ่งแต่ละแห่งก็

มีรำยละเอียดแตกต่ำงกันไป โดยอำจมีมำตรฐำนจ�ำแนกตำม Uptime Institute - Data Center 

Tier Standards ได้ตั้งแต่ Tier II- Tier IV เลยทเีดียว ขึ้นอยู่กับงบประมำณและจุดมุ่งหมำยในกำร

สร้ำง Data Center นั้นๆ

เป็นที่แน่นอนว่ำ อำคำร Data Center ขนำดใหญ่ ที่มีมำตรฐำน Tier สูง ย่อมมีเสถียรภำพและ

ควำมมั่นคงในกำรด�ำเนินงำนสูง แต่จ�ำนวนอุปกรณ์และควำมซับซ้อนในกำรบริหำรจัดกำร                 

รวมถึงต้นทุนในกำรด�ำเนินงำน อำจสูงกว่ำ Tier ในระดับต�่ำกว่ำมำก

พืน้ที ่(Space) จะต้องมกีำรแบ่งแยกประเภทกำรใช้งำน และควบคมุกำรเข้ำถงึของบคุคล

แต่ละส่วนงำน ตำมขอบเขตควำมจ�ำเป็นอย่ำงเคร่งครัด โดยอำจแบ่งออกได้เป็นส่วนๆ 

ดังนี้

• ห้องคอมพิวเตอร์หรือเซอร์เวอร์ Computer room/server room

• ห้องควบคุม ปฏิบัติงำน Control room/Network Operations Control (NOC)

• บริเวณท�ำงำนทั่วไปหรือห้องประชุม General office area/Meeting Room

• ห้องเก็บสำรดับเพลิง Fire gas suppression storage room

• ห้องควบคุมระบบไฟฟ้ำ Electrical switch room

• ห้องเครื่องส�ำรองไฟฟ้ำอัตโนมัติและแบตเตอรี่ UPS & battery room

• บริเวณเก็บน�้ำมันเชื้อเพลิงและเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำ Fuel oil storage &  Generator 

Area

• พื้นที่เก็บของหรือเตรียมอุปกรณ์ Storage area/staging or provisioning room

• อื่นๆ

กำรบริหำรจัดกำรอำคำรขนำดใหญ่ ส�ำหรับ Data Center อำจต้องค�ำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้

ซึ่งพื้นที่แต่ละส่วน ควรมีกำรก�ำหนดผู้รับผิดชอบโดยตรง (Area Manager) และก�ำหนดสิทธ์ิ            

ผูท้ีจ่ะเข้ำถงึพืน้ทีไ่ด้ เป็นรำยบคุคล โดยอำจต้องค�ำนงึถึงคณุสมบตัด้ิำนต�ำแหน่ง กำรฝึกอบรม หรอื

คุณสมบัติอื่นที่ต้องกำรตำมกฏหมำยด้วย

1

การบริหารจัดการ
อาคารขนาดใหญ่
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บคุลำกร (Staff) สิง่ทีต้่องค�ำนงึถงึคอื จ�ำนวนทีเ่หมำะสม คณุสมบตั ิกำรจดัผังบงัคบับญัชำ 

โดยกำรแบ่งประเภทบุคลำกร อำจแยกได้เป็น 3 หมวดหลักๆ ดังนี้

กำรวำงแผนปฏิบัติงำน (Operation Planning) จ�ำแนกบุคลำกร ออกตำมประเภทของ

กำรท�ำงำน เช่น ปฏิบัติกำร IT, ซ่อมบ�ำรุง, ควบคุมผู้รับเหมำ เป็นต้น และวำงแผนกำร

ท�ำงำนแยกเป็นระบบอย่ำงละเอียด ยกตัวอย่ำงเช่น

• เจ้ำหน้ำที่อุปกรณ์สนับสนุน (Facility Operations)

• เจ้ำหน้ำที่สำรสนเทศ (IT Operations)

• เจ้ำหน้ำที่ด้ำนควำมปลอดภัย (Security and safety Operations)

• เป้ำหมำยและระดับของ Data Center

• ควำมต่อเนื่องของกำรท�ำงำน

• ควำมเสี่ยงในกำรท�ำงำนล่วงเวลำ ที่อำจก่อให้เกิดควำมผิดพลำด

• ขนำดของ Data Center อำยุ และควำมซับซ้อนของระบบ

• ควำมถี่ในกำรเปลี่ยนอุกรณ์ IT

• ควำมสำมำรถของผู้รับเหมำที่จะใช้งำน

• ควำมถี่ในกำรด�ำเนินกำรซ่อมบ�ำรุง

• แบ่งแยก (Identify) ระบบงำน ตำมชนิดของอุปกรณ์

• ก�ำหนดขอบเขต (Scope) กำรท�ำงำน

• ก�ำหนดมำตรฐำนกำรท�ำงำน อ้ำงอิงมำตรฐำนสำกล (Standard)

• ก�ำหนดระยะเวลำและควำมถี่ (Schedule) ในกำรปฏิบัติงำน

• ลงรำยละเอียดขั้นตอนกำรท�ำงำน (Procedures) ของแต่ละงำน

• ปรับปรุงกำรท�ำงำน (Implement) อยู่เสมอ โดยดูจำกประวัติที่ผ่ำนมำ

กำรจัดกำรด้ำนก�ำลังคน ในแต่ละต�ำแหน่งหน้ำที่ จะต้องมีกำรพิจำรณำบนพื้นฐำนดังต่อไปนี้

ทั้ง 3 ปัจจัยนี้ เป็นส่ิงส�ำคัญ ที่จะช่วยในกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรอำคำรขนำดใหญ่                

ให้มปีระสทิธภิำพ และลดกำรสญูเสยีจำกอำยกุำรใช้งำนของอปุกรณ์ และช่วยในกำรบรหิำร

บุคลำกร ให้มีควำมยั่งยืนสอดคล้องกับเป้ำหมำยขององค์กร

2

3

“ “
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Large building in accordance with the Ministry of Building Control Act B.E.2522 is defined as “Large building” means a building 

with a total area of   all floors or any floor in the same building exceeding 2,000 square meters or buildings with a height of 15.00 

meters or more and having a combined floor of all floors or any one floor in the same building for more than 1,000 square meters 

but not more than 2,000 square meters.



 SITEM MAGAZINE   21  

s m a r t  b u i l d i n g 

Management of large buildings
f a c i l i t y  m a n a g e m e n t  f o r  s m a r t  b u i l d i n g

Considering the above definition, it can be seen that in most Data Centers, large buildings are mostly IDC or Colocation Data 

Centers. Each has different details. The standards may be classified by Uptime Institute - Data Center Tier Standards from Tier 

II- Tier IV. This depends on the budgets and the purposes in constructing such Data Center.

The management of large buildings for the Data Center may need to consider the following factors:

All 3 factors are important for helping planning the management of large 

buildings to be effective and reduce the loss from the usage life of the 

equipment assisting in the personnel management to be sustainable in 

line with the organization’s goals.

1. Space: It must be divided into categories of use and 

the access of individuals in each department must be 

strictly controlled to the extent of necessity. It can be 

divided into the following sections:

•  Computer room/server room

•  Control room/Network Operations Control (NOC)

•  General office area/Meeting Room

•  Fire gas suppression storage room

•  Electrical switch room

•  UPS & battery room

•  Fuel oil storage & Generator Area

•  Storage area/staging or provisioning room

•  Others

In each area, the Area Manager should be appointed 

and the rights must be defined for those who are able 

to access the area on an individual basis. The qualifi-

cations may also have to be considered for the position, 

training or other qualifications as required by law.

2. Staff: Things to consider are appropriate amount, 

qualifications, organizational chart arrangement. The 

classification of personnel may be divided into 3 main 

categories as follows:

•  Facility Operations

•  IT Operations

•  Security and safety Operations

Manpower management in each position must be 

considered on the following basis:

•  Data Center goals and levels

•  Continuation of work

•  Risk of overtime work which may cause errors

•  Size of the Data Center, age and complexity of   

        the system

•  Frequency in changing IT equipment

•  Ability of the contractor to use

•  Frequency in maintenance operations

3. Operation Planning: The personnel must be classified 

by type of works such as IT operations, maintenance, 

contractor control, and plan on works in a systematic 

manner, for example:

• Identify systems of work according to the type of 

equipment

•  Define the scope of work

•  Define the working standards based on the 

        international standards

•  Define the schedule and frequency in the 

        operation

•  Detail the procedures for each job

•  Always implement based on the past history
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ระบบตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย 
ด้วยเทคโนโลยี AI อัจริยะ 

Ming Ji คือระบบที่ผสำนเทคโนโลยี AI กับ

เทค โน โลยี ก ำร วัดอุณหภู มิ ชั้ นสู ง อย ่ ำ ง                       

Blackbody เข้ำด้วยกันท�ำให้มีประสิทธิภำพ

สูงสุด ด้วยเทคโนโลยีกำรจดจ�ำใบหน้ำขั้นสูง 

ร่วมกับกล้องสองระบบ จำกกล้อง Infrared 

และกล้องวีดีโอปกติประสำนกับ Brain++ จำก 

Megvii Deep Learning Platform สำมำรถ

ตรวจจับบุคคลที่มีอุณหภูมิร่ำงกำยสูงกว่ำท่ี

ก�ำหนดและสำมำรถตรวจจับได้ทีละหลำย

บุคคล แม ้ ในฝู งชนโดยใช ้ข ้อ มูลจำกทั้ ง                  

สภำพร ่ำงกำยและกำรระบุ ใบหน ้ำด ้วย                                         

S h u f fl e N e t  A l g o r i t h m  M o d e l 

อันเป็นลิขสิทธิ์เฉพำะของ Megvii

S h u f fl e N e t  A l g o r i t h m  M o d e l 

อันเป็นลิขสิทธิ์เฉพำะของ Megvii ที่ต้องกำร

ทรัพยำกรต�่ำ ใช้ก�ำลังไฟน้อย แต่ยังสำมำรถให้

ผลลัพธ์ที่แม่นย�ำ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนำด

เล็ก

และด้วยเทคโนโลยีกำรวัดอุณหภูมิท่ีก้ำวหน้ำ

ที่สุดในโลก อย่ำง Passive Blackbody ที่

สำมำรถให้ผลกำรตรวจสอบ อย่ำง Realtime 

และแม่นย�ำในสภำพแวดล้อมต่ำงๆได้ จำกผล

กำรทดสอบจำกสถำบันเครื่องมือวัดปักกิ่ง

Ming Ji สำมำรถตรวจสอบอณุหภมิูได้ตัง้แต่ 30 

- 45 C โดยมีค่ำควำมคำดเคลื่อนเพียง +-0.1 C 

เท่ำน้ันMing Ji สำมำรถตรวจสอบได้ครำวละ

หลำยๆคน โดยจะท�ำกำรบันทึกอุณหภูมิพร้อม

ภำพใบหน้ำไว้ในระบบและยังสำมำรถตรวจ

สอบว่ำใครไม่ใส่หน้ำกำกอนำมัยได้อีกด้วย

เหมำะกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันส�ำหรับองค์กำร 

หรือหน่วยงำนที่ก�ำลังมองหำเทคโนโลยีเป็นตัว

ช่วยในกำรตรวจเชค็อณุหภมูขิองร่ำงกำยบคุคล

ในสถำนที่นั้นๆ เพื่อกำรคัดกรองเบื้องต้นอย่ำง

ได้มำตรฐำน ก่อนด�ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป

สถำนกำรณ์โรคระบำดในปัจจุบันถือเป็นประเด็นใหญ่ทั่วโลก Covid-19 จะมีระยะฟักตัว 2 - 14 

วนั โดยเชือ้สำมำรถแพร่กระจำยได้ ถงึแม้ว่ำจะไม่มอีำกำรแสดง โดยผูป่้วย 1 รำยสำมำรถแพร่เชือ้

ให้คนอืน่ได้เฉลีย่ 2 - 4 คน ขึน้กบัควำมหนำแน่นของประชำกรและฤดูกำล กำรคัดกรองในปัจจบุนั

นับว่ำท�ำได้ยำกและค่อนข้ำงใช้เวลำนำนจึงท�ำให้กำรแพร่ระบำดของโรค  Covid-19 เพิ่มจ�ำนวน

ขึ้นอย่ำงมหำศำล 
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I n t e l l i g e n t  T e m p e r a t u r e 
D e t e c t i o n

Ming Ji is the system integrated with AI 

technology together with advanced tem-

perature measurement technology known 

as Blackbody which drive it to the maxi-

mum efficiency. With advanced face 

recognition technology and two different 

camera systems, infrared and normal 

operation, combined with Brian++ from 

MEGVII Deep Learning Platform, the sys-

tem will be able to detect different people 

with high fever at one time even in a 

crowded area. This is possible by using 

the face recognition called ShuffleNet 

Algorithm Model which is under one of the 

MEGVII’s copyrights. 

ShuffleNet Algorithm Model operates on 

low resource requirement and low power 

supply but can produce accurate output 

on a small PC. Due to the world most 

leading technology, Passive Blackbody, 

which can provide an accurate real-time 

result under different environment and 

approved by (ช่ือสถาบนัเครือ่งมือวดัปักก่ิง), 

Ming Ji has an ability to measure tempera-

ture within the range of 30-45 °C with the 

deviation of only 0.1 °C. Besides, Ming Ji 

can also detect multiple targets and                  

record the temperature and face in the 

system and detect those who don’t put on 

the mask. 

This technology is extremely suitable for 

the current situation within each organi-

zation or those who are looking for a 

standard solution to screen people before 

preceding to the next procedure.
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Data Center Infrastructure 
M a n a g e m e n t  :  D C I M
ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ศู น ย ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ์

Data Center Infrastructure Management (DCIM) 

เป็นโซลช่ัูนแบบรวมศูนย์ในกำรมอนเิตอร์ตดิตำมกำรใช้

พลังงำนระบบกำรท�ำควำมเย็นและตัวแปรด้ำนสภำพ

แวดล้อมอื่น ๆ ในศูนย์คอมพิวเตอร์ และในระบบไอที

รวมทัง้บริหำรจัดกำรกำรใช้พืน้ทีว่่ำงและอำยกุำรใช้งำน

ของระบบ ไม่ว่ำองค์กรใดก็อยำกจะมีศูนย์ข้อมูลที่

ประหยัดพลังงำน แต่สิง่ท่ีเกดิขึน้กบัองค์กรส่วนใหญ่คือ 

เมือ่ด�ำเนนิกำรบำงอย่ำงเพือ่ลดกำรใช้พลังงำนได้แล้วก็

พอใจอยู ่ เพียงเท ่ำ น้ัน ท้ังๆ ที่ศูนย ์ข ้อมูลมีกำร

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ วิธีกำรประหยัดพลังงำนที่ใช้ใน

ปัจจุบันจึงอำจไม่ได้ผลในเดือนต่อๆ ไป และจะต้องมี

กำรติดตำมตรวจสอบปริมำณกำรใช ้ไฟฟ้ำอย ่ำง

สม�่ำเสมอ

ระบบบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนศูนย์ข้อมูล หรือ 

DCIM จึงเข้ำมำมีบทบำทในกำรช่วยติดตำมกำรใช้

พลังงำนและท�ำให้องค์กร “เห็น” สิ่งที่เกิดขึ้นในระบบ

ไฟฟ้ำและกำรท�ำควำมเยน็เม่ือมกีำรเคลือ่นย้ำย เพิม่เตมิ 

เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือทรัพยำกรในศูนย์ข้อมูล กำรใช้ 

DCIM อย่ำงมีประสิทธิภำพจะสำมำรถช่วยองค์กร

ประหยดัพลงังำนได้ด้วยกระบวนกำรอย่ำงน้อย 4 อย่ำง 

ได้แก่

ตรวจสอบประสิทธิผลการใช ้

พลังงาน  ซอฟต์แวร์ DCIM จะช่วยให้องค์กร

สำมำรถเชื่อมต่อกับเครื่องวัดกำรใช้พลังงำน

ไฟฟ้ำที่ติดตั้งไว้ทั่วศูนย์ข้อมูล เพื่อติดตำมกำร

ใช้ไฟฟ้ำได้ถึงระดับแร็ค ซึ่งจะท�ำให้ผู้ดูแลศูนย์

ข้อมูลสำมำรถดูควำมเปลี่ยนแปลงของผลกำร

ใช้พลังงำนไฟฟ้ำ (power usage effective-

ness – PUE) ได้แบบเรียลไทม์ หำกค่ำ PUE 

เริม่สงูข้ึนโดยทีส่ภำพอำกำศภำยนอกไม่ได้ร้อน

จัด หมำยควำมว่ำมีควำมผิดปกติที่ต้องตรวจ

สอบต่อไป ระบบ DCIM จะท�ำให้องค์กรรูว่้ำเกดิ

อะไรขึ้นบ ้ำงกับเค ร่ืองท�ำควำมเย็นห ้อง

คอมพวิเตอร์ (CRAC) เครือ่งส�ำรองและปรบัแรง

ดนัไฟฟ้ำอตัโนมตั ิ(UPS) แรค็ และ อปุกรณ์อืน่ๆ 

เพื่อค้นหำจุดที่เป็นปัญหำ

บริหารจัดการระบบท�าความเย็น

ระบบท�ำควำมเย็นเป็นส่วนที่กินไฟมำกที่สุดใน

ศูนย์ข้อมูล และเป็นโอกำสในกำรประหยัด

พลงังำนมำกทีส่ดุเช่นกนั กำรควบคมุดแูลระบบ

ท�ำควำมเย็นให้สอดคล้องกันทั้งระบบมีควำม

ส�ำคญัต่อกำรรกัษำระดบัอณุหภูมทิีเ่หมำะสมไป

พร้อมกับกำรด�ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

สูงสุด เม่ือเหล่ำผู ้ดูแลศูนย์ข้อมูลพยำยำม

ควบคมุกำรท�ำควำมเยน็ด้วยตนเอง พวกเขำมัก

จะตกอยู่ในสถำนกำรณ์ที่อุปกรณ์ในแต่ละจุด

ท�ำงำนขัดกันเอง เช่น เมื่อผู้ดูแลคนหนึ่งเห็นว่ำ

แร็คตัวหนึ่งควำมร้อนสูงเกินไป เขำจึงปรับ

อณุหภมูขิอง CRAC ทีอ่ยูใ่กล้ทีสุ่ด ซึง่ท�ำให้ศูนย์

ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งเย็นเกินไป ผู้ดูแลอีกคนหนึ่ง

จงึไปปรบัอณุหภมู ิCRAC อกีเครือ่งหนึง่ เปรยีบ

ได้กับกำรขับรถโดยเหยียบเบรกและคันเร่งไป

พร้อมๆ กัน DCIM จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้

องค์กรควบคุมกำรท�ำงำนของ CRAC ทุกหน่วย

ให้เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั เพือ่ประสิทธิผลสงูสดุ

ในกำรท�ำงำนของศูนย์ข้อมูล

กระจายข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหา
บริเวณที่มีความร้อนสูง วิธีที่ดีกว่ำใน

กำรจัดกำรแร็คที่มีควำมร้อนสูงเกินไป คือ 

เข้ำใจสำเหตุและแก้ไขอย่ำงถูกต้อง โดยทั่วไป

ปัญหำดังกล่ำวเกิดจำกมีข้อมูลมำกเกินไปใน

เซิร์ฟเวอร์ที่อยู ่ในแร็คเดียวกันจนเกินควำม

สำมำรถในกำรระบำยควำมร้อน ในกรณีนี้

ซอฟต์แวร์เวอร์ชวลไลเซชัน่จะช่วยอ�ำนวยควำม

สะดวกในกำรย้ำยข้อมลูไปยงัแรค็อืน่ ในขณะที่

ซอฟต์แวร์ DCIM จะช่วยค้นหำแร็คที่มีโหลด

ข้อมูลน้อยกว่ำให้เข้ำมำช่วยประมวลผล กำรก

ระจำยข้อมูลไปในศูนย์ข้อมูลจะท�ำให้ CRAC 

หน่วยต่ำงๆ ท�ำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้นและ

ใช้พลังงำนน้อยกว่ำ

ช่วยในการเคล่ือนย้าย เพ่ิม
เติมและเปลี่ยนแปลงข้อมูล กำรบริหำร

จดักำรศูนย์ข้อมลูอย่ำงรอบด้ำนจะช่วยให้ผูด้แูล

สำมำรถรับมือกับกำรเคล่ือนย้ำย เพิ่มเติมและ

เปล่ียนแปลง ซ่ึงเกิดข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง เมื่อ

องค์กรจัดซื้อเบลดเซิร์ฟเวอร์เข้ำมำเป็นจ�ำนวน

มำก โดยทั่วไปอำจบรรจุลงในแร็คที่มีพื้นที่ว่ำง 

แต่ถ้ำแร็คน้ันมีข้อมูลอื่นๆ อยู่ด้วย นี่อำจไม่ใช่

ทำงเลือกที่เหมำะสมที่สุด ซอฟต์แวร์ DCIM จะ

ช่วยค้นหำแรค็ทีม่ทีัง้พ้ืนทีแ่ละพลงังำนเพยีงพอ 

ซ่ึงจะไม่ก่อให้เกิดควำมร้อนสูงเกินไปเมื่อมีกำร

เกบ็ข้อมลูเพิม่ขึน้ กำรบรหิำรจัดกำรศูนย์ข้อมลู

แบบองค์รวมเช่นนีจ้ะช่วยลดกำรใช้พลังงำนโดย

รวมได้

1

2 4

3
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Data distribution to fix the 
high temperature area.
The better way to handle overheated rack 

is to understand the cause and correct it. 

Generally, the problem is caused by too 

much data in the server on the same rack 

and it exceeds the cooling capacity.                      

In this case, the virtualization software will 

facilitate the data migration to another 

rack. DCIM software will help to find the 

rack with less data to process. Distributing 

data within the data center will make 

CRACs work more eff iciently and                        

consume less power.

1

2

4

3

Data Center Infrastructure Management (DCIM) is a centralized solution for monitoring power consumption of cooling system and 

other environmental variables in a data center and in IT systems, as well as managing space utilization and system lifetime. Every 

organizations needs an energy-efficient data center but what happens to most organizations is that they are satisfied with some 

of the actions already taken to reduce energy consumption despite the fact that the data center is constantly changing. Current 

energy conservation methods may not work in the next months, and power consumption should be regularly monitored.

DCIM has a role to play in helping to track energy usage and allow organizations to “see” what happens in electrical and cooling 

systems when the information or resources in data center are moved or changed. Effective use of DCIM can help organizations 

save energy with at least four processes as follows:

Monitoring the energy efficiency.
DCIM software enables organizations to connect power measurement devices installed 

throughout the data center to monitor power consumption up to the rack level. This 

enables the data center administrator to see real-time power usage effectiveness 

(PUE). If the PUE starts to rise and the ambient temperature is not too high, it means 

that there is something wrong that needed to be checked. DCIM system will let the 

organization know what’s going on with computer room air conditionings (CRACs), 

UPS, rack and other equipment so that the trouble spot can be found.

Cooling System Management The cooling system is a part of the data 

center that consume the highest energy and is the area that the highest energy can 

be saved as well. Controlling the entire cooling system to work correspondingly is 

important to maintain the right temperature level with the most efficient operation. When 

data center supervisors try to control the cooling themselves, they often fall into                          

situations in which each device works differently. For example, when a supervisor sees 

that one rack is too hot, he adjusts the temperature of the nearest CRAC resulting in 

another part of the data center getting too cool. So, another supervisor adjusts                       

another CRAC temperature. It is the same as driving the car by touching the brakes 

and throttle at the same time. DCIM is a tool that allows organizations to control every 

CRAC as the same unit for maximum efficiency in data center operations.

Assist in moving, editing and changing information.
The comprehensive data center management will enable supervisor to cope 

with moving, editing and changing of information which is happening con-

tinuously. When the organization buys a lot of server blades, it can be packed 

into a rack with empty space. If the rack has other information, this may not 

be the best option. DCIM software will help you find the rack that has enough 

space and power. This will not cause excessive heat when data is collected. 

Managing this holistic data center will reduce overall energy consumption.
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อาคารรัฐสภา
สั ป ป า ย ะ ส ภ า ส ถ า น

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ (รัฐสภำแห่งที่3) มีชื่อว่ำ                   

สปัปำยะสภำสถำน  ด้วยควำมสวยงำมของอำคำรสถำปัตยกรรมช่วยส่ง

เสริมให้อำคำรสัปปำยะสภำสถำน เป็นแลนด์มำร์คแห่งใหม่ริมแม่น�้ำ

เจ้ำพระยำเทียบเท่ำกับโครงกำร mega project แบบ mix-used ใหญ่ 

เช่น icon siam the landmark waterfront  นอกจำกนัน้ท�ำยงัให้พืน้ท่ี

บรเิวณระแวกเกยีกกำย จนถึงบำงโพได้รบักำรพฒันำพืน้ทีใ่นบรเิวณ

รอบ ๆ อีกด้วย เพรำะรัฐสภำแห่งใหม่นี้ได้พัฒนำโครงสร้ำงพื้น

ฐำนอื่น ๆ ตำมมำ ไม่ว่ำจะเป็นระบบถนน ท่ีมีท้ังกำรก่อสร้ำง

สะพำนข้ำมแม่น�้ำเจ้ำพระยำแห่งใหม่ เรียกว่ำ สะพำนเกียกกำย 

กำรขยำยช่องทำงจรำจร และกำรก่อสร้ำงถนนเพิม่เตมิในอนำคต

เพื่อควำมสะดวกสบำยมำกยิ่งขึ้น 

แนวความคดิในการออกแบบสปัปายะสภาสถาน 
อำคำรรัฐสภำเป็นสถำนทีซ่ึ่งมบีทบำททำงกำรเมอืงทีส่�ำคญั และ

เป็นหน้ำตำของประเทศ จึงควรแสดงถึงควำมรุ่งเรืองทำงด้ำน

สถำปัตยกรรม ประเพณ ีและเอกลกัษณ์ทีเ่ชิดหน้ำชตูำของควำม

เป็นไทย โดยผสมผสำนกับควำมหมำยเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึง

ดุลยภำพและควำมก้ำวหน้ำของระบบรัฐสภำไทย ผ่ำนงำน

สถำปัตยกรรมไทยร่วมสมัยที่ตอบสนองตำมลักษณะกำรใช้สอย

งำนในยคุปัจจบัุน กำรออกแบบอำคำรรฐัสภำแห่งใหม่จงึต้องน�ำ

รปูแบบสถำปัตยกรรมไทยมำใช้เป็นหลกักำรออกแบบ ประกอบ

กบัลกัษณะของวฒันธรรมและประเพณกีำรอยูร่่วมกนัของคนใน

หลำยระดับ ให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมในกำรท�ำงำนที่เหมำะ

สม ซ่ึงเป็นสถำปัตยกรรมร่วมสมยัได้อย่ำงพอเหมำะ แต่ต้องด�ำรง

ถึงเอกลักษณ์แห่งควำมเป็นชำติไทยไว้ 

นอกจำกควำมสวยงำมของตวัอำคำรแล้ว ภำยในรฐัสภำแห่งใหม่

นี้ยังได้น�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ำมำใช้  อำทิ ระบบรักษำควำม

ปลอดภัยที่ทันสมัยที่ได้รับรองมำตรฐำนจำกสถำบันระดับโลก 

ระบบห้องประชมุที่ครอบคลุมกำรท�ำงำน และระบบ Facility ที่

ล�้ำสมัยอื่นๆ อีกมำกมำย

•	 สัปปายะสภา	ตั้งอยู่บนพื้นที่	119.6	ไร่
•	 มีพื้นที่ใช้สอยในอาคาร	424,000	ตาราง

เมตร	
•	 มีห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ห้องพระสุริยัน	

ขนาด	800	ที่นั่ง
•	 ห้องประชุมวุฒิสภา	ห้องพระจันทรา	ขนาด	

300	ที่นั่ง		
•		ห้องประชุมกรรมาธิการ	จ�านวน	110	ห้อง

•		ห้องประชุมสัมมนาขนาด	250	ที่นั่ง	
จ�านวน	6	ห้อง	

•	 ห้องจัดเลี้ยงวีไอพีขนาด	
1,500	คน	จ�านวน	1	ห้อง

•	 มีที่จอดรถทั้งสิ้น	2,069	คัน
•	 เป็นอาคารของรัฐที่ใหญ่เป็น										

อันดับสองของโลกรองจากอาคาร
เดอะเพนตากอนในสหรัฐอเมริกา
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New Parliament Building Construction Project                    

(the 3rd Parliament) is named Sappaya Sapha Sathan. 

The beauty of the architecture building helps                   

promoting the building to be a new landmark on the 

Chao Phraya River, equivalent to the mix-used of 

mega project such as icon siam the landmark                        

waterfront. It also makes the area around Bang Po 

and Kiakkai be developed. This new parliament has 

developed other infrastructure such as road 

systems including the construction of a new 

bridge over the Chao Phraya River called the 

Kiakkai Bridge, traffic lane expansion, and the 

construction of additional roads in the future for 

greater convenience.

Concepts in the design of Sappaya              
Sapha Sathan
The parliament building is a place that plays an important 

political role and is the distinctiveness of the country. It should 

show the prosperity of architecture, tradition and identity that 

show the pride of being Thai by incorporating symbolic 

meaning that represents the balance and progress of the Thai 

parliament system through contemporary Thai architecture 

that responds to the usability of the present era. The design 

of the new Parliament building must, therefore, use Thai           

architectural style as a design principle in combination with 

the characteristics of culture and traditions of people living 

in many levels in accordance with the suitable working                    

environment. It is a suitable contemporary architecture that 

maintain the uniqueness of Thai nationality.

Apart from the beauty of the building, this new parliament 

also uses modern technology such as modern security                    

systems that are certified by world-class institutions. The 

meeting room system covers the operations and many other 

advanced facility systems.

t a l k  o f  t h e  t o w n

N e w  P a r l i a m e n t  B u i l d i n g
S a p p a y a  S a p h a  S a t h a n

• Sappaya Sapha Sathan is located on the area of 119.6 rai .
• 424,000 square meters of ut i l i ty space in the bui lding
• Meeting room of the House of Representat ives,  Phra Sur iyan Room, for 

800 seats
• Senate meeting room, Phra Chandra Room, for 300 seats
• 110 Commission’s meeting rooms
• 6 seminar rooms of 250 seats
• 1 VIP banquet hal l  for 1,500 people, amount 1 room
• Parking for 2,069 cars in total
• I t  is  the second largest state bui lding in the world after the Pentagon 

in the United States.
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วิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

เบื้องต้นทุกคนสามารถป้องกันตัวเองและคนรอบข้างให้
ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ดังนี้ 

วนิำทนีีค้งไม่มใีครไม่รูจ้กั “ไวรสัโคโรนำ 2019” หรอื “COVID-19 

ที่ก�ำลังระบำดหนักอยู่ขณะนี้อย่ำงแน่นอน กลุ่มไวรัสโคโรนำนั้น 

ถูกค้นพบครั้งแรกเม่ือประมำณปี ค.ศ. 1960 ท�ำให้เกิดไข้หวัด

ทั่วไป แต่ไม่ได้มีอำกำรรุนแรงมำก ล่ำสุดพบที่เมืองอู่ฮั่น มณฑล

หูเป่ย ประเทศจีน ในเดือนธันวำคม ค.ศ. 2019 ที่ผ่ำนมำ ซึ่งเป็น

สำยพันธุ์ใหม่ต่ำงจำกที่เคยเจอมำก่อน มีอำกำรตั้งแต่เล็กน้อย 

ปำนกลำง ถึงรุนแรง และมีกำรแพร่กระจำยเชื้อได้

กำรติดต่อโรคหลักในมนุษย์คือกำรติดต่อจำกคนสู่คน ซึ่งโดย

ทั่วไปจะเกิดจำกละอองสำรคัดหลั่งจำกระบบกำรหำยใจของ

บุคคลที่ติดเชื้อ ซ่ึงมีอำกำรไอหรือจำม มีระยะฟักตัวของโรค

ระหว่ำง 2 ถึง 14 วัน ผู้ป่วยจะมีอำกำรคล้ำยโรคไข้หวัดใหญ่ โรค

นี้อำจเริ่มปรำกฏจำกไม่มีอำกำร หรือมีอำกำรน้อย แล้วอำจ

พฒันำเป็นมไีข้, ไอ, หำยใจล�ำบำก, ปวดกล้ำมเนือ้และอ่อนเพลยี 

ซึง่กำรพฒันำต่ออำจน�ำไปสูอ่ำกำรปอดอกัเสบ, กลุม่อำกำรหำยใจ

ล�ำบำกเฉยีบพลัน, ตดิเช้ือในกระแสเลือด, ชอ็กจำกกำรตดิเชือ้ใน

กระแสเลือด และเสียชีวิต ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือวิธีกำรรักษำ

ที่มีประสิทธิภำพ กำรส่งผ่ำนเชื้อสำมำรถจ�ำกัดด้วยกำรล้ำงมือ 

และสุขอนำมัยที่ดี

เมื่อทุกท่ำนได้ทรำบถึงปัจจัยต่ำง ๆ ของกำรแพร่เชื้อโรคได้แล้ว 

วนันีท้ำง SITEM MAGAZINE ฉบบันีจ้ะผูอ่้ำนไปทรำบถงึขัน้ตอน

กำรป้องกันง่ำยด้วยวิธีต่ำง ๆ

เลี่ยงกำรใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มี

อำกำรไอ จำม น�้ำมูกไหล 

เหนื่อยหอบ เจ็บคอ

งดจับตำ จมูก ปำกขณะที่ไม่

ได้ล้ำงมือ 

เลี่ยงกำรใกล้ชิด สัมผัสสัตว์

ต่ำง ๆ โดยที่ไม่มีกำรป้องกัน 

ทำนอำหำรสุก สะอำด ใช้

ช้อนกลำง ไม่ทำนอำหำรทีท่�ำ

จำกสัตว์หำยำก 

ควรใส่หน้ำกำกอนำมัย หรือ

ใส่แว่นตำนิรภัยเพื่อป้องกัน

เช้ือในละอองฝอยจำกเสมหะ

หรือสำรคัดหลั่งเข้ำตำ 

เลี่ยงกำรเดินทำงไปในพื้นท่ี

เสีย่ง ตำมประกำศฉกุเฉนิของ

ประเทศ นั้น ๆ 

ระวังกำรสัมผัสพื้นผิวที่ไม ่

สะอำด และอำจมีเช้ือโรค

เกำะอยู่ 

ควรล้ำงมือให้สม�่ำเสมอด้วย

สบู ่หรอืแอลกอฮอล์เจลอย่ำง

น้อย 20 วินำที 
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No one knows this “Coronary Virus 2019” or “COVID-19”                  

That is currently plaguing heavily now The corona virus group 

Was first discovered around the year 1960, causing common 

flu But not very severe Most recently found in Wuhan, Hubei 

province, China, in December 2019, which is a new species 

different from before. Have mild, moderate to severe symptoms 

and have spread

The main disease transmitted in humans is human-to-human 

transmission. Which generally occurs from aerosol secretions 

from the respiratory system of the infected person Which has 

a cough or sneezing Have an incubation period between 2 

and 14 days Patients will have symptoms similar to influenza. 

This disease may start to appear from asymptomatic. Or have 

few symptoms May develop fever, cough, difficulty breathing, 

muscle pain and fatigue Further development may lead to 

pneumonia, acute respiratory distress syndrome, sepsis, shock 

from sepsis and death. There is currently no vaccine or effec-

tive treatment method. Transmission can be limited by washing 

hands. And good hygiene

Once everyone is aware of the various factors of the spread 

of disease, today SITEM MAGAZINE, this issue will give read-

ers an easy way to prevent the various methods.

AVOID GETTING CLOSE TO PATIENTS 

WITH COUGHING, SNEEZING, RUNNY 

NOSE, RACERS, SORE THROAT

AVOID CROWED PLACES

BE CAREFUL OF TOUCHING UNCLEAN 

SURFACES.

WASH HANDS

STOP CATCHING THE EYES OF THE 

CAT’S MOUTH WHILE NOT WASHING 

HANDS.

AVOID CONTACT WITH ANIMALS

EAT CLEAN COOKED FOOD

USE MASK

Corona virus prevention methods 
(COVID-19)

everyone can 
protect them-
selves and 
those around 
them from the 
corona virus 
2019 as follows:
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SITEM ได้จัดท�าห้อง CALL CENTER แห่งใหม่แล้วเสร็จ เพื่อรองรับการท�างานให้มีประสิทธิภาพ

และรวดเร็วมากขึ้น  วันนี้เราจะพาผู้อ่านทุกท่านไปทราบถึงกระบวนการท�างานของระบบ CALL 

CENTER ที่เปิดให้บริการแบบ 24 X 7

ลูกค้าจะได้รับการบริการที่ครบวงจร 

• งำนบ�ำรุงรักษำเชงิป้องกนั (Preventive Maintenance 

PM ) กำรส่งมอบบ�ำรุงรักษำตำมวำระและเข้ำบริกำร

ตรงเวลำนัดหมำย

• งำนบ�ำรงุรกัษำเชงิแก้ไขปรบัปรงุ (Corrective Mainte-

nance CM ) เข้ำแก้ไขเมื่อเกิดปัญหำและรวมถึงงำน

บริกำร Per call (ไม่มีสัญญำบริกำร ) 

• งำน CM On Site ภำยใน 2 ช่ัวโมงส�ำหรับลูกค้ำใน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

• งำน CM เข้ำแก้ไขซ่อมฉกุเฉนิแล้วเสรจ็ภำยใน 1 วนัหำก

ไม่แล้วเสร็จต้องแก้ไขให้สำมำรถใช้งำนได้ด้วยเครื่อง/

ระบบทดแทน

ระบบสารสนเทศ	 Application	 soft-
ware ทั้ง Android และ IOS ที่ชื่อ “ Smile Sitem ” โดย

ระบบดังกล่ำวเมื่อลูกค้ำ Down Load และสมัครเข้ำใช้งำน

จะสำมำรถตรวจสอบประวตังิำน CM / งำนบรกิำร PM / แจ้ง

ขอเอกสำรเสนอรำคำ / แจ้งซ่อมผ่ำนมือถือ

มีระบบการบริหารจัดการภายใน	 ERP 

เพื่อท�ำแผน PM / ประวัติงำน CM / กำรจัดเก็บเอกสำรตำม

หมำยเลขเครื่อง / แบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรให้

บริกำร โดยข้อมูลทั้งหมดสำมำรถย้อนหลังไปให้ดูใน App 

Smile Sitem

ทีม	Callcenter	ช่วย	Monitor ระบบ

กำรท�ำงำนของอปุกรณ์ของลูกค้ำผ่ำนกำรแจ้งเตอืนทำง SMS 

โดยเมื่อเกิดเหตุอุปกรณ์ของลูกค้ำท�ำงำนขัดข้องจะมี SMS 

แจ้งเตอืนมำที ่Sitem Callcenter หำกอปุกรณ์ของลูกค้ำผดิ

ปกตค้ิำงเกนิ 10-15 นำท ีทมี Sitem Callcenter จะโทรแจ้ง

ลกูค้ำให้รบัทรำบและกรณทีีอ่ปุกรณ์ของลกูค้ำไม่สำมำรถกลบั

มำเป็นปกติเองได้จะมีทีมวิศวกรให้เข้ำด�ำเนินกำรตรวจเช็ค

และแก้ไข

โปรแกรมบรกิารและติดตามรถ	Service 

โดยปัจจบุนัมจี�ำนวน 17 คนัซึง่สำมำรถตดิตำมรถได้ผ่ำน WEB 

Browser ส�ำหรับงำน CM ที่ใช้เวลำเดินทำงเกิน 1 ชั่วโมง 30 

นำที จะโทรแจ้งกลับทำงลูกค้ำเพื่อบอกสถำนะทีมวิศวกรอยู่

ที่บริเวณใด

เจ้าหน้าที่ให้บริการ	24	ชั่วโมง	(7x24) 
และช่องทำงกำรติดต่ออื่นๆดังต่อไปนี้

• Hotline 02-591-5000 / 081-840-2330

• E-mail SERVICE@SITEM.CO.TH

• Line ID : sitemcallcenter

1

2

3

4

5

6
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On the occasion that SITEM has finished 

creating a new CALL CENTER room to 

support the work to be more efficient and 

faster, today we will take all readers to 

know the working process of the CALL 

CENTER system that is open 24 hours a 

day for 7 days a week.

1.	The	customers	will	receive	
comprehensive	services.
• Prevent ive Maintenance (PM)                         

delivering scheduled maintenance 

and attending service on time

• Corrective Maintenance (CM) to fix 

when problems occur, including Per 

call service (without service contract) 

CM On Site work within 2 hours for                   

customers in Bangkok and its surrounding 

provinces

• CM work to fix emergency repairs 

completed within 1 day. If not com-

pleted, it must be fixed to be able to 

use with the device / replacement 

system

2.	Sitem	has	the	information	
system	application	software 

for both Android and IOS named “Smile 

Sitem”. For such system, when the                   

customers Down Load and apply to use, 

the history of CM / PM service / request 

for quotation documents / notify repair via 

mobile phone can be checked.

3.	Sitem	has	an	internal	ERP	
management	 system to make 

PM plans / CM job history document                 

storage by device numbers / service         

satisfaction queries. All information can 

be retroactively viewed in the App Smile 

Sitem.

4.	 The	 Sitem	 Call	 center	
team	will	help	monitoring the 

customer’s device system via SMS notifi-

cation. In the event that the client’s device 

fails, an SMS notification will be sent to the 

Sitem Call center. If the client’s device has 

been stuck over 10-15 minutes. The Sitem 

Call center team will call the customers to 

know. In the event that the client’s device 

cannot return to normal, the engineering 

team will enter to check and fix.

5.	 Sitem	 has	 Service	 Pro-
gram	 and	 Vehicle	 Tracking	
Service. At present, there are 17 vehi-

cles which can be tracked via the WEB 

Browser. For CM events that take more 

than 1 hour and 30 minutes to travel, the 

customers will be called back to tell the 

status of the engineering team in the area. 

6.	 Sitem	 provides	 24-hour	
service	personnel	(7x24) and 

other contact methods as follows:

• Hotline 02-591-5000 / 081-840-2330

• E-mail SERVICE@SITEM.CO.TH

• Line ID : sitemcallcenter

 SITEM MAGAZINE   31  



32   SITEM MAGAZINE

s i t e m  a c t i v i t y

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การด�าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่าย

สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40

บริษัท ไซท์ เพรพพำเรชั่น แมเนจเมนท์ จ�ำกัด 

(SITEM) ได้เป็นผู้สนับสนุนหลัก ในกำรจัดงำน 

กำรประชมุเชงิปฏบิติักำร “กำรด�ำเนนิกจิกรรม

บนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำร

ศกึษำ” ในครัง้นี ้ซึง่เรำได้จดัตัง้บธู เพือ่ให้ควำม

รู ้และให้ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผูท้ีส่นใจในงำน Data 

Center โดยภำยในบูธมีผู้เชี่ยวชำญด้ำน Data 

Center คอยให้ควำมรู้และค�ำแนะน�ำส�ำหรับ

ระบบและอุปกรณ์ ต่ำง ๆ ให้กับผู้เข้ำร่วม ณ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี  จั งหวัด

กำญจนบุรี เมื่อวันที่15-17 มกรำคม 2563 ที่

ผ่ำนมำ

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ ได้ด�ำเนนิกำรโครงกำรเครอืข่ำยสำรสนเทศเพือ่กำรศกึษำ 

(Inter-University Network : Uninet) โดยเป็นกำรเช่ือมโยงเครือข่ำยควำมเร็วสูงระหว่ำง

มหำวิทยำลัย/สถำบัน และสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆภำยในประเทศเพื่อเป็นกำรกระจำยโอกำส

ทำงกำรศกึษำไปสูภ่มูภิำคและชุมชน เป็นกำรแบ่งปันทรพัยำกร ทำงกำรศึกษำร่วมกนัและได้ด�ำเนนิ

กิจกรรมทำงกำรศึกษำทั้งทำงด้ำนกำรเรียน กำรสอนและกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

สำรสนเทศร่วมกันระหว่ำงมหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่ำงสมำชิก ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่ำยดังกล่ำว กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศของสมำชิกเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ เป็นกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ประสบกำรณ์ในกำรดแูลระบบและบรหิำรจดักำรเครือข่ำยทีจ่ะต้องใช้งำนร่วมกนั ซึง่นอกจำกกำร

ได้แลกเปลีย่นเทคโนโลยเีครอืข่ำยใหม่ๆ รวมทัง้กำรรวมกลุ่มกบัเพือ่นสมำชกิเพือ่ท�ำกำรศึกษำและ

วิจัย และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสนับสนุนกำรศึกษำและยังเป็นกำรพัฒนำ

ศกัยภำพของบคุลำกร ให้สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมปีระสิทธภิำพ และเพือ่ให้กำรเช่ือมโยงเครอืข่ำย

สำรสนเทศ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำกับเครือข่ำยกำรศึกษำและวิจัยนำนำชำติเกิดประโยชน์สูงสุด จึง

จ�ำเป็นต้องให้บคุลำกรของสถำบนัทีเ่ป็นสมำชิกเครอืข่ำยสำรสนเทศเพือ่พฒันำกำรศึกษำ (UniNet) 

รบัทรำบข้อมลูของเครอืข่ำยกำรศกึษำและวจัิยนำนำชำต ิทัง้ในด้ำนเครอืข่ำยสำรสนเทศและเนือ้หำ 

(Content) บนเครือข่ำยฯ ตลอดจนกิจกรรมกำรวิจัยและพัฒนำของสถำบันสมำชิกเครือข่ำย
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Site Preparation Management Company 

Limited (SITEM) is the main sponsor of the 

workshop “The activity on the information 

network for educational development”. We 

established a booth to educate and                   

provide advice for those interested in the 

Data Center. At the booth, there were Data 

Center experts to provide knowledge and 

advice for systems and equipment to 

participants at Kanchanaburi Rajabhat 

University, Kanchanaburi Province, from 

15th – 17th January, 2020.

Office of the Higher Education Commis-

sion implemented the Inter-University 

Network (Uninet) as the connection of 

high-speed networks between universities 

/ institutions and various educational in-

stitutions in the country in order to spread 

educational opportunities to the region 

and community. It is the resource sharing 

in education together and conducted 

educational activities both in education, 

teaching, and research related to infor-

mation technology together between 

universities / educational institutions. This 

includes the exchange of information 

between members connected on that 

network. The Information Technology 

Workshop for Information Network                   

Members for Education Development is 

the exchange of information experience 

in system administration and network                   

management that must be shared. Apart 

from exchanging new network technolo-

gies including grouping with fellow                 

members to conduct studies and research 

and the application of information                         

technology to support education and also 

to develop the potential of personnel to 

be able to work efficiently and to provide 

information network links to develop                      

education with international educational 

and research networks to maximize                  

benefits, it is also necessary for the per-

sonnel of the institute that is a member of 

UniNet to be informed of the international 

educational and research networks both 

in the information and contents on the 

network as well as the research and                 

development activities of network member 

institutions.
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โครงการสรา้งศูนย์ สรา้งสรรค์ ปันน�าใจใหน้้อง

ก้ำวเข้ำสูปี่ที ่13 ของมลูนธิ ิย.ูซ.ีเอฟ กบั โครงกำร “สร้ำงศนูย์ สร้ำงสรรค์ 

ปันน�้ำใจให้น้อง” ด้วยกำรสร้ำงศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งกำรเรียนรู้ให้กับ

โรงเรยีนทีข่ำดแคลนอปุกรณ์คอมพวิเตอร์และทนุทรพัย์ ซึง่ทำงมูลนธิิ เหน็

ถึงควำมส�ำคัญเรื่องกำรศึกษำให้แก่เยำวชน โดยเฉพำะด้ำนเทคโนโลยี ที่

มีบทบำทส�ำคัญมำกในปัจจุบัน 

มูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฏำคม พ.ศ. 2550 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของ

โรงเรียนทีข่ำดแคลน และขำดกำรสนบัสนนุจำกทำงภำครฐั ด้วยควำมยดึ

มัน่ในปณธิำน ทีต้่องกำรเป็นส่วนหนึง่ทีท่�ำประโยชน์แก่สงัคม                  โดย

เริ่มจำกเยำวชนของชำติ ที่ในอนำคตจะเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรพัฒนำ

ประเทศ คอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะท�ำให้เยำวชนได้มีโอกำส

ศกึษำหำควำมรูใ้นเรือ่งทีส่นใจ ถอืเป็นเรือ่งทีด่ทีีท่ำงมลูนธิริูส้กึภำคภูมใิจ

กับกำรเป็นส่วนหนึ่งในกำรเปิดโลกทัศน์ให้กับน้องๆ สอดคล้องกับ

พระบรมรำโชบำยของสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัฯ รชักำลที ่10 ด้ำนกำรศกึษำ 

ควำมว่ำ “กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียน” 

     

ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ  มูลินิธ ยู.ซี.เอฟ  ได้ด�ำเนินกำรสร้ำงศูนย์

คอมพิวเตอร์ทั้งสิ้นจ�ำนวน 70 ศูนย์ และมีแผนงำนจัดสร้ำงศูนย์

คอมพวิเตอร์แห่งกำรเรียนรู ้ศนูย์ที ่71 โรงเรยีนวดัพงัยอม ม.9 408 บ้ำน

พังยอม ต.สวนหลวง   อ.เฉลิมพระเกียรติ   จ.นครศรีธรรมรำช ระหว่ำง 

3-6 เมษำยน 2563 นี้ 

ทัง้นีห้ำกท่ำนใดต้องกำรสนบัสนุนมลูนธิ ิย.ูซี.เอฟ สำมำรถตดิต่อได้ที ่คุณ

ชมพูนุช สุทธิธรรม กรรมกำรผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ หมำยเลขโทรศัพท์  

02-589-5820 หรือดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่                             www.

ucf.or.th

U.C.F. Foundation has reached its 12nd year with the project                  

“Building, Creating, Sharing for Children” by building computer 

learning centers for schools that lacks computers and funds. 

The foundation is aware of the importance of the education for 

children, especially in technology. 

U.C.F. established on July 6, 2007 with the objectives to provide 

technology information support for education for disadvantaged 

schools. In this regard, we are committed to providing benefits 

to society by taking initiatives from children which are deemed 

an integrated part of the country’s future. computers are tools 

for them to learn and study and we are pleased to have to give 

them expanding visions in accordance with a speech by the 

King Rama 10 that “education must aim to provide fundamental 

basis for learners”.

The UCF Foundation has donated to build a 70th  Computer 

Center for learning and plans to build a learning center at 71, 

Phangyom Temple School, Village Nakhon Si Thammarat                 

Province between 3-6 April 2020. and will focus on building a 

creative center for children for all 77 provinces according to the 

goal.

If you would like to make a support to U.C.F. Foundation, please                  

contact Khun Chompunutch Sutthitham, founding director of 

U.C.F. Foundation at 02-589-5820 or visit www.ucf.or.th.     
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