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รปูแบบการใช้ชวีติแบบ “New Normal” หลังวกิฤต 
COVID-19
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ตั้งแต่ต้นที่ 2020 เป็นต้นมาผู้คนทั้งโลกต้องเผชิญกับความหวาดกลัว
กับโรคระบาด covid-19 ซ่ึงเริ่มก่อตัวขึ้นในประเทศจีนต้ังแต่ปลายปี 
2019 และแพร่ระบาดไปท่ัวโลกอย่างรวดเรว็ จนถงึในช่วงปลายปี 2020 
ก็ยงัไม่มีแนวโน้มทีจ่ะสามารถผลิตวคัซนีป้องกันโรค covid-19 ได้ส�าเรจ็ 
ผลักดันให้คนทั่วโลกต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างรอบด้านหรือที่เรียก
ว่า “new normal”

ฐานชีวิตใหม่หรือที่เรียกกันอย่างแพร่หลายว่า new normal นั้น หมาย
ถึงรูปแบบการด�าเนินชีวิตใหม่ท่ีแตกต่างจากอดีต ท้ังไลฟ์สไตล์ ธุรกิจ 
สาธารณสุข การศกึษา ซึง่การปรบัเปลีย่นฐานชวีติใหม่ของผู้คนท่ัวโลก
ได้ส่งผลต่อวงการเทคโนโลยท่ีีต้องปรบัตัวให้สอดรบักับวถิชีวีติของผู้คน
ท่ีเปล่ียนไป น�าเอาเทคโนโลยีมาปรบัใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
covid-19 หรือเข้ามารองรับปัญหาที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงการ
ชีวิตของผู้คนทั่วโลก 

SITEM Magazine ฉบับน้ีจะพาทุกท่านไปชมนวตักรรมใหม่ของ SITEM 
ท่ีสร้างสรรค์เทคโนโลยีไว้รองรับการใช้ชีวิตแบบ new normal  อย่าง
ครบวงจร พร้อมท่ีจะเป็น DATA CENTER อนัชาญฉลาดท่ีสรรค์สร้าง 
ไว้รองรับการด�าเนินชีวิตแบบใหม่ของผู้คนทั่วโลก

Since the beginning of 2020, people all over the world have 
faced fear of the covid-19 epidemic, which started in China 
since late 2019 and spread rapidly around the world. Until the 
end of 2020, it was not likely that the covid-19 vaccine was 
successfully produced, forcing people around the world to 
make comprehensive l i festyle changes, known as                                              
"new normal"

The new life base, popularly known as the new normal, refers 
to a new lifestyle that is different from the past. Lifestyle,                    
business, public health, education, which transforming the 
new life base of people around the world has affected the 
technology industry that has to adapt to the changing lifestyle 
of people Adopt technology to prevent the epidemic of 
covid-19, or to address the problems that arise from changing 
lives of people around the world.

This issue of SITEM Magazine will take you to see the new 
innovations of SITEM that create technology to support a 
complete new normal life, ready to become an intelligent DATA 
CENTER that is created to support the new lifestyle of people 
around the world.
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ONE STOP SERVICE
หน่ึงในบริการ “ซ่อมบ�ารุงได้ทุกอุปกรณ์” เพื่อรองรับปัญหาและความ
ต้องการของลูกค้าตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด

SITEM เราคือ ผู้น�าทางด้านการออกแบบ 
ก่อสร้าง บ�ารุงรักษา Data Center แบบครบ
วงจร รวมถึงนวัตกรรมเฉพาะทางของ
ประเทศไทย ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี  
โดยเราให้บริการบ�ารุงรักษา ระบบ Data                 
Center Facility และ Critical Facility แบบ
ครบวงจร โดยใช้หลักคิดแบบ One Stop           
Service ด ้วยทีมงานท่ีมีความรู ้  ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะทางของ
ระบบน้ันๆ การให้บริการของ SITEM มีจุด
ประสงค์เพื่อการบ�ารุงรักษาระบบต่างๆ ให้มี
ความพร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อสนับสนุน
ให้ธุรกิจให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง น่าเชื่อถือ 
และมีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการ
หยุดท�างาน หรือ Downtime 

ปัจจุบัน SITEM ได้ด�าเนินการก่อสร้างศูนย์
บริการลูกค้า Call Center และ Intelligent 
Warehouse แห่งใหม่ เพ่ือรองรับความ
ต้องการของลูกค้ามากขึน้ ท้ังในเรือ่งของความ
รวดเร็วในการประสานงานผ่าน Call Center 
ได้ตลอด 24 ชัว่โมง  7 วนั แบบไม่มีวนัหยุด และ
ในส่วนของอะไหล่สินค้าท่ีมีมากเพียงพอ เพ่ือ
ลดความเส่ียงจากการหยุดท�างาน หรือ 
Downtime จากเหตุขัดข้องต่างๆ ท่ีไม่พึง
ประสงค์ เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบ Call Center 
อย่างต่อเนื่อง โดยพนักงาน Call Center ของ
เราเป็นพนักงานที่ให้บริการ แบบให้ค�าปรึกษา
ทางด้านเทคนิค ดังนั้น Call Center ทุกคนจะ
ต้องมีความรู้เรื่องด้านผลิตภัณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน 
เพือ่สามารถตอบค�าถาม ให้ค�าแนะน�า และแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ของอุปกรณ์ Facility ท่ีอยู่ใน 
Data Center ของลูกค้าได้ 

และเรายงัได้ท�าการพฒันาระบบการให้บรกิาร
ผ่าน Web Browser และ Mobile Application 
ภายใต้ช่ือ SITEM Smile เพือ่ให้ลูกค้าสามารถ
ตรวจสอบการให้บริการของเราได้แบบ Real 
Time รวมถึงการตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
ของ Data Center ผ่านทาง Cloud Service 
ได้อีกด้วย และในปัจจุบัน Sitem Call Center 
มีช่องทางต่างๆ ไว้สื่อสารกับลูกค้าหลายช่อง
ทาง เพื่อสามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงที 

รวมไปถึงการบริการ Automation SMS 
เป็นการรับข้อความจากระบบอัตโนมัติ เพื่อ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ (Help Check 
System) ว่าอุปกรณ์ต่างๆ ของ Data Center 
ท�างานปกติหรือไม่

เ บ้ืองหลังของการบริการท่ีรวดเร็ว และ
ซ่อมแซมให้แล้วเสร็จตาม KPI ท่ีก�าหนดน้ัน 
สามารถให้บริการได้ทันท่วงที อุปกรณ์ต่างๆ 
รวมถึงอะไหล่ส�ารอง เป็นปัจจัยหลักท่ีจะท�าให้
เราสามารถให้บรกิารได้ด ี ดงัน้ันเราจ�าเป็นต้อง
มีคลังสินค้า (Warehouse) ท่ีทันสมัย จัด
หมวดหมู่ให้ง่ายต่อการหยิบใช้งาน และเพียง
พอต่อการให้บริการของลูกค้า

โดยเราจ�าแนกอะไหล่ต่างๆ เป็น 3 ประเภท
หลัก ดังนี้
• Critical Part - อะไหล่ท่ีมีความส�าคัญ

อย่างย่ิง ซึ่งจะมีผลต่อการ Downtime 
ของ Data Center

• Noncritical Part – เป็นอุปกรณ์ท่ี
สามารถวางแผนเปล่ียนได้ ซึ่งจะไม่มีผล
ต่อการ Downtime ของ Data Center

• Consumable Part – อะไหล่ท่ีเปลีย่นตาม
อายุ และรอบการบ�ารุงรักษา

ทุกท่านท่ีเป็นลกูค้าของ SITEM เรามีความมุ่ง
ม่ันเป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
สูงสุด ปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะเป็น 
Call Center , Stock และทีมงานบริการ  ทุก
อย่างต้องท�างานสอดคล้องและสัมพันธ์กัน 
เพื่อให้การบริการท่ีไปถึงลูกค้าน้ัน เป็นการ
บริการที่ดีและคุ้มค่าท่ีท่านมอบความไว้วางใจ
ให้เราดูแล

ทั้งหมดคือสิ่งที่เราตั้งใจพัฒนา
ให้การบริการ เพื่อเป้าหมายของให้บริการ
แบบ “Zero Downtime” เพราะความพึง
พอใจสูงสุดของลูกค้าคือ จุดมุ่งหมายของ

เรา

“ “

SITEM: We are a leader in designing, building, and maintaining 
of complete data center systems including some specialized 
innovations in Thailand. We have more than 25-year                                  
experiences in the fields. We provide complete maintenance 
services to data center facilities and some other critical                
facilities. Our concept is to provide a one stop service with 
knowledgeable, professional, and experienced team for each 
specialized system. SITEM’s services aim to maintain the 
systems to be in operation all the time. We support our                      
customers’ businesses to be seamless, reliable, and secured, 
as well as reduce the risks of non-functional system or                                    
downtime.

Currently, SITEM have established new call center and                              
intelligent warehouse to support increasing customers’                      
demands. The new call center provides fast 24/7 services 
every day. We have stocked sufficient amount of parts to          
reduce the risk of non-functional system or downtime due to 
unwanted causes. We have improved call center system                  
continuously. Our customer service team is a team of                                                
technical experts and all call center personals are educated 
with basic knowledge of each product. They can answer, 
consult, and solve any problems occurring with any facilitated 
product in the customer’s data center.

In addition, we have developed an online service via web 
browsers and mobile application under the name “SITEM 
Smile”. Our customer can track our service in real time as well 
as monitor the environment condition of the data center 
through cloud service. SITEM Call center currently provides a 
variety of communication channels to response in timely             
manner. This includes Automation SMS which is an                                     
automated messaging system that provide a help check of 
equipment in the data center.

Behind the fast services and the finished repair as specified 
by required KPI, timely service, equipment and spare parts are 
the main factor for our successful services. Therefore, we need 
to have a modern warehouse that stocks and categorizes items 
for being ease of use and sufficient to service our customers.      

We classify our spare parts into 3 categories as follows:
• Critical Parts – The most critical spare parts that affect the 

data center’s downtime.
• Non-critical Parts – Spare parts that can be replaced as 

planned which do not affect the data center’s downtime.
• Consumable Parts – Spare parts that should be replaced 

according to their life cycles or maintenance cycles.    

For every SITEM’s customer, we have a strong determination 
to provide the most satisfactory service. All the aforementioned 
factors including call center, stock, and service team must 
collaborate with each other such that the delivered service is 
of a good and worthwhile service for our trusted customer.
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ท่านเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) 

กรมบัญชีกลาง

รบกวนท่านแนะน�าบทบาทหน้าทีข่องศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมบัญชีกลางต่อองค์กรและประเทศครับ
• ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารกรมบัญชีกลาง มีหน้าท่ี

ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท้ังหมดของกรมบัญชีกลางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งใน
ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ส�านักงานคลังเขต ๙ แห่ง ส�านักงาน
คลังจังหวัด ๗๖ แห่ง โดยท�าการควบคุมดูแล และพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์  ระบบงานและระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดย
มีระบบงานส�าคัญท่ีให้บริการภายใต้ภารกิจหลักของกรมบัญชี
กลาง คือ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์                   
(e-GP) ระบบจ่ายตรงเงนิเดอืนและค่าจ้างประจ�า (e-Payroll) ระบบ
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการและสวัสดิการรักษาพยาบาล                    
(e-Pension) ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม                      
(e-Social Welfare) ระบบการรับช�าระเงินกลางของบริการภาค
รัฐ (e-Payment Portal of Government) ระบบบริหารจัดการ
เงินนอกงบประมาณ  (Non Budgetary Management System) 
นอกจากนี้ยังมีระบบงานท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ของส่วนราชการ เช่น ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ระบบ
ฐานข้อมูลเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณี
ฉุกเฉิน ระบบสารสนเทศทางกฎหมายและการเงินการคลัง ระบบ
อินเตอร์เน็ต และระบบงานสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในกรม
บัญชีกลาง เช่น ระบบอินทราเน็ต ระบบส�านักงานอัตโนมัติ ระบบ
การประชมุทางไกล เป็นต้น นอกเหนอืจากการรบัผิดชอบงานภาย

ใต้ภารกิจของกรมบัญชีกลางแล้ว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของกรมบัญชีกลางยังเป็นส่วนหน่ึงในการด�าเนินการ
เพ่ือขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง เช่น แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ซึ่ง
เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีเสนอโดยกระทรวงการคลังและได้รับความ
เห็นชอบให้ด�าเนินการจากคณะรฐัมนตร ีเพือ่พฒันาระบบการช�าระ
เงินของประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Payment) อย่างครบวงจร อันมีเป้าหมายที่จะน�ามาสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานการช�าระเงิน (Payment                    
Infrastructure Development) การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 
รวมทั้งบูรณาการระบบสวัสดิการสังคมต่าง ๆ   (Social Welfare) 
ท่ีด�าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ด�าเนินการ การส่งเสริม
การเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) และการส่ง
เสริม e-Payment ในทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสังคมไร้เงินสด           
(Cashless Society) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การท�าธุรกรรม
ทางการเงนิและกจิกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ของประเทศด�าเนินไป
ได้อย่างปลอดภยั และสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ รวมท้ังเป็นกลไกส�าคญั
ในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจและของ
ประเทศไทย และสร้างความม่ันคงให้กับระบบการบริหารจัดการ
การเงินการคลัง และยังด�าเนินการภายใต้นโยบายต่าง ๆ ของ
รัฐบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการส่ง
เสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง  

นติยสารฉบบันีเ้ป็นโอกาสทีด่ ีท่ีเราจะมีโอกาสได้พดูคยุ กบัท่าน เกยีรติณรงค์ วงศ์น้อย ผูบ้รกิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง ของกรมบัญชกีลาง ซึง่จะท�าให้เราทราบข้อมูลข่าวสารและทิศทาง
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เราไปอัพเดทข้อมูลกันเลยครับ
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ในรอบ 3-5 ปีท่ีผ่านมา กรมบัญชีกลางมี
ความเปลี่ยนแปลงด้าน IT เป็นอย่างมาก 
รบกวนท่านช่วยอธิบายครับ
• ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในปัจจบัุน

มีการเปล่ียนแปลงไปอย ่างมากและ
รวดเร็ว ทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสารสนเทศ (IT Infrastructure) ที่มี
การพัฒนาระบบ Cloud Computing ขึน้
มาใช้อย่างแพร่หลายท่ีช่วยลดข้อจ�ากัด
ของเทคโนโลยีแบบเดิมได้ หรือการให้
บริการผ่าน Mobile Application ท่ี
อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ระบบงาน
สามารถใช้บริการผ่านอุปกรณ์ท่ีหลาก
หลายได้มากขึน้ สอดรบัการเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยี รวมทั้งการขยายปริมาณ
ระบบงานเพื่อให้สามารถด�าเนินการได้
อย่างรวดเรว็และมปีระสิทธิภาพเพิม่มาก
ขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันมีภัยคุกคาม

บุกรุกโจมตีระบบสารสนเทศในรูปแบบ
ใหม่ๆ ทีมี่ความรนุแรงในระดบัสูงเพิม่มาก
ขึ้น จึงจ�าเป็นต้องมีเคร่ืองมือ/อุปกรณ์/
ระบบ ท่ีมีความทนัสมัยให้สามารถป้องกัน
ภยัคกุคามในรูปแบบต่าง ๆ  ได้ หรือในส่วน
ของระบบการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศท่ีจ�าเป ็นต ้องด�าเนินการ
ปรบัปรงุและน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้
อย่างสอดคล้องกัน   เพื่อให้มีการก�ากับ
ดแูลอย่างถกูต้องเหมาะสมและเป็นไปตาม
มาตรฐาน   ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารได้ด�าเนินการพัฒนา
นโยบายการก�ากับดูแลระบบบริหาร
จัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ
และแผนบริหารความต ่อ เ น่ืองตาม
ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม มั่ น ค ง ป ล อ ด ภั ย
สารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 เพื่อ
ก�าหนดนโยบายก�ากับดูแลระบบบริหาร

จัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ
ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินภารกิจของ               
กรมบัญชีกลาง เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ตลอดจนผู้ท่ีเก่ียวข้อง ม่ันใจว่าระบบ
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางได้รับการ
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม มีการ
ก�าหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานตาม
นโยบายการก�ากับดูแลระบบบริหาร
จัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ
ท่ีมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
โดยครอบคลุมนโยบายด้านความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Information                 
Security Policy) การควบคุมความ
ม่ันคงปลอดภยัสารสนเทศ (Information 
Security Controls) 

ในฐานะท่านที่ ได้รับหน้าท่ีเป็นผู ้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูง (Chief Infor-
mation Officer : CIO) ของกรมบญัชกีลาง 
ท่านมีวิสัยทัศน์ด้าน IT ในอนาคตอย่างไร
บ้างครับ

• ภายใต้ระบบงานตามภารกิจหลักของกรม
บัญชีกลางท่ีมีเพ่ิมมากขึ้นและภาระกิจ
งานตามนโยบายรฐับาลทีม่อีย่างต่อเน่ือง
และด�าเนินการในระยะเวลาอันส้ัน จึง
จ�าเป็นต้องบริหารจัดการด้าน IT ให้มี
ความทันสมัยและมีความสะดวกรวดเร็ว
ในการตอบสนองต่อการใช้งานและให้
บรกิารแก่หน่วยงานภาครฐัและประชาชน
ท่ัวไป โดยเริ่มต ้นจากการวางระบบ
โครงสร ้างพ้ืนฐานระบบสารสนเทศ                  
(IT Infrastructure) ให้ทันสมัยรองรบัการ
ท�างานแบบ Scale Out ได ้  เพื่อให ้                         
มีการขยายปริมาณได้อย่างรวดเร็ว                                    
โดยศูนย ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ                    
การ ส่ือสารได ้ขยายพื้น ท่ีของศูนย ์
คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ไปยัง
สถานท่ีแห่งใหม่ ซึ่งมีพื้นท่ีใช้สอยขนาด
ใหญ่ขึ้น และมีระบบ Facility แบบใหม่

รองรับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ได้
มากข้ึน ซึ่งเมื่อมีการวางระบบโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสารสนเทศท่ีพร้อมส�าหรับ
การใช้งานระบบสารสนเทศแล้วน้ัน ในการ
พัฒนาระบบงานจ�าเป็นต้องท�างานได้บน
คอมพวิเตอร์แบบ Cloud Computing ได้ 
รวมทั้งการพัฒนา Framework แบบ
การกระจายงาน (Micro service) เพือ่ให้
มีการประมวลผลของโปรแกรมระบบงาน
มีความรวดเร็วมากขึ้นอีกทั้งสามารถ
ขยาย Module งานต่าง ๆ  ได้อย่างสะดวก 
ลดภาระการพัฒนาโปรแกรมลงไปได้
อย่างมาก นอกจากน้ียงัพฒันาระบบงาน
เพื่อให้บริการบน Mobile Application 
เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บรกิาร
สามารถเข้าถงึระบบงานได้จากอปุกรณ์ที่
หลากหลายสอดคล้องกับเทคโนโลยีใน
ปัจจบัุน โดยมกีารควบคมุดแูลด้านความ
ม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศท่ีครอบคลุม
ในทุก ๆ ด้านตามมาตรฐานความม่ันคง
ป ล อ ด ภั ย ส า ร ส น เ ท ศ  I S O / I E C 
27001:2013 เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้ท่ี
เก่ียวข้องมีความเชือ่ม่ันในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางท่ีพร้อม
ด�าเนนิการภารกิจต่าง ๆ  ให้ลุล่วงตามเป้า
หมายที่ก�าหนดท้ังงานตามภารกิจหลัก
และภารกิจตามนโยบาย ซึ่งการด�าเนิน
การดังกล่าวถือเป ็นส่วนหน่ึงในการ
รองรับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย

มั่นใจได้ว่าระบบสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางได้รับการบริหาร

จัดการอย่างเหมาะสม 
จัดการความมั่นคงปลอดภัยที่มี

ความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

“

“
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MR. KIATNARONG WONGNOI
C h i e f  I n f o r m a t i o n  O f f i c e r  :  C I O

T H E  C O M P T R O L L E R  G E N E R A L ' S  D E PA R T M E N T

This issue is our good opportunity to have Mr.Kiatnarong Wongnoi, Chief                              
Information Officer, Comptroller General’s Department, who will inform us 
about news and trends in the development in information technology in 

the Comptroller General’s Department. Let’s get updated with this information.

Please int roduce the ro le  and                                     

responsibility of the Information                       

technology and communication center, 

Comptroller General’s Department to 

the organization and country.

Information technology and communication 
center, Comptroller General’s   Department 
is responsible in managing all IT systems 
belonged to the head office and regional    
off ices of the Comptrol ler General’s                            
Department. The regional  offices include 9 
regional offices and 76 provincial offices. The 
center supervises and develops  computer 
systems, work processes, and networks that 
can be in operation seamlessly, efficiently and 
securely. Prominent systems under the core 
mission of the Comptroller General’s                           
Department are the Electronic Government 
Procurement (e-GP) system, Electronic                 
Payroll (e-Payroll) system, Electronic Pension 
(e-Pension) system, Electronic Social Welfare 
(e-Social Welfare) system, Electronic Payment 
Portal of Government (e-Payment Portal of 
Government) system, and Non-Budgetary 
Management system. In addition, there are 
also work processes that support legal                        
operations of the government agencies; for 
example, torts and civil liability system,                   
database of government advance payment 
for emergency disaster victims, information 
system for laws and finance, internet system, 

and supporting systems for operations                
within the Comptroller General’s Department 
e.g. intranet, automated office, teleconference 
etc. In addition to the responsibility according 
to the core mission of Comptroller General’s 
Department, the Information technology and 
communication center is part of the operation 
for steering the strategic plan proposed by 
Ministry of Finance. For example, National 
e-Payment Master Plan which is a strategic 
plan proposed by Ministry of Finance and 
approved by the Council of Ministers. The 
plan is to develop Thailand’s payment system 
to a complete e-Payment system which aims 
to increase   efficiency of payment infrastruc-
ture development. Other examples are                      
registration of low-income earners, integra-
tion of social welfare systems operated by                             
government agencies, encouragement of        
financial inclusion, and encouragement of 
e-Payment in every sector to establish                  
cashless society which promotes secure and 
convenient financial transactions and                     
economic activities within country. In addi-
tion, it is a core mechanism to leverage                   
competency of the business sector and              
Thailand. It establishes a stability of the                     
financial management system. It follows the 
government policy to increase national                  
economic potential by  promoting digital 
economy and laying the foundation for the 
digital economy practically.

“ “
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During the past 3-5 years, the IT sector of the                       

Comptroller General’s Department has changed                   

significantly. Can you clarify this change?

Current IT system has changed dramatically and quickly in 
both IT infrastructure for which the cloud computing has been 
introduced to reduce limitations of the legacy system and the 
mobile application that provides the users with a variety of 
devices to access the services. These changes incorporate 
with the change in technology and the expansion in work 
processes that aim to increase efficiency of the operations.  
There have been many new forms of IT threats for which their 
damages have greater effects. Therefore, modern tools/                     
equipment/systems are necessary to prevent these new forms 
of threats. As for IT security, there have been a need for                     
improvement and collaboration with other IT systems in order 
to be controlled properly according to the standard.                                    
Information technology and communication center have                   
developed a control policy for the IT security management and 
continuous management plan according to ISO/IEC 
27001:2013 which control the IT security management related 
to the operations of the Comptroller General’s Department. 
Executives, internal and external stakeholders, as well as       
involved personals can be confident that the IT system of the 
Comptroller General’s Department have been managed                     
properly and the procedures and work processes have been 
defined according to IT security management policy that is 
conformed to the global standard for which information                     
security policy and information security controls are covered.

As for the role of Chief Information 

Officer (CIO) at the Comptroller 

General’s Department, do you 

have any vision related to the                     

future IT?

With the increasing workloads following 
the core mission of the Comptroller                  
General’s Department and government 
pol icies that have been assigned                             
continuously and must be completed 
qu icky ,  there  are  a  need for  IT                                             
management that are more modern and 
more convenient in serving government 

agencies and public. It should be started 
from improving IT infrastructure that can 
support scale out operations. Information 
technology and communication center has 
expanded its data center to new location 
where the usable area is larger. New                                
facility supports more computing systems. 
When the IT infrastructure is ready, the 
development of work processes and micro 
service frameworks must be able to be 
conducted in cloud computing to have 
high computing power. In addition,                   
modules can be extended easily for                       

reducing the programming workload. The 
development of mobile application can 
provide users with the services that can 
be accessed from a variety of today’s 
devices. IT security covers every part of 
the system and conforms to ISO/IEC 
27001:2003 standard. Users and involved 
personals can be confident in the IT                  
system from the Comptroller General’s 
Department that is ready to support the 
operations according to the core mission 
and policies as part of Thailand’s Digital 
Government campaign.     
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Riello SuperCaps UPS ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การ
ป้องกันการการหยุดชะงกัของระบบไฟฟ้า เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ส�ารองท่ีพฒันาโดย Riello UPS โดยใช้ตัวเกบ็ประจเุพือ่สะสม

พลังงานแทนแบตเตอรี่ทั่วไป ซึ่งระยะเวลาในการส�ารองไฟนั้นขึ้นอยู่กับ
ขนาดของโหลด  สิ่งส�าคัญของ Riello SuperCaps UPS เป็นระบบ
ควบคมุวงจรการปล่อยประจขุองซปุเปอร์คาปาซเิตอร์และปรบัรอบการ 
charge และ discharge ให้เหมาะสมกับระบบไฟฟ้า ทั้งนี้ SuperCaps 
UPS สามารถให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ีสูงขึ้น ต้นทุนที่ลดลง 
พืน้ท่ีในการติดต้ังลดลง เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม  และช่วยประหยัดค่าใช้
จ่ายในการติดต้ังแบตเตอรี่ ลดค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาและลด
ปริมาณขยะเนื่องจากแบตเตอรี่โดยทั่วไปจะมีอายุการใช้งาน 3-5 ปี 

Highlight
• เป็นพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
• เหมาะส�าหรบัระบบทีม่แีนวโน้มในกระหยดุชะงกัในเวลาส้ัน ๆ  จากแหล่ง

จ่าย
• สามารถท�างานในสภาวะแวดล้อม -30˚C – 45˚C
• ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนและทดแทนแบตเตอรี่
• ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย สามารถทดแทน UPS ที่ใช้กับแบตเตอรี่ได้
• Riello SuperCaps UPS มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน

SuperCaps UPS
ป้องกันการการหยุดชะงักของระบบไฟฟ้า 

Riello SuperCaps UPS is designed to provide  protection 
against power interruptions. Is a backup power source                          
developed by Riello UPS, using  capacitors to accumulate 
energy instead of conventional batteries. The duration of the 
backup depends on the size of the load. The most important 
thing for Riello SuperCaps UPS is to control the super                            
capacitor discharge circuit and adjust the charge and                          
discharge cycle to suit the electrical system. 

SuperCaps UPS can provide higher energy efficiency.                    
Reduced cost The installation space is reduced. Environmen-
tally friendly And save the cost of installing batteries. Lower 
maintenance costs and waste, as batteries generally last 3-5 
years

Highlight
• Energy that is environmentally friendly.
• Suitable for systems that are prone to short-term                             

interruptions from sources
• Can work in the environment  -30˚C – 45˚C

• Cost of battery replacement and replacement
• Use less installation space, can replace the UPS used with 

the battery.
• Riello SuperCaps UPS is highly efficient Save energy

D A T A  C E N T E R  W O R L D

Sentryum
UPS

Sentryum เป็น UPS ท่ีเป็นเทคโนโลยีไร้
หม้อแปลง generation ที่ 3 ของ RIELLO ซึ่ง
เป็น UPS แบบ True ON LINE systems มี
ขนาดพิกัด 20 kVA/20kW จัดว่าเป็น UPS ที่
มีประสิทธภิาพสูง ออกแบบมาให้ประหยัดพืน้ท่ี
การติดต้ัง รองรับการติดต้ังแบตเตอรี่ภายใน
เครือ่ง เหมาะส�าหรบัการใช้งานท่ัวไป ตลอดจน
การใช้งานกับ Data centre ที่ต ้องการ
คุณภาพของไฟฟ้าและเสถียรภาพของระบบ
ไฟฟ้า

จุดเด่นของ Sentryum UPS

• UPS ประสทิธิภาพสูงทีถ่กูออกแบบมาใน
ขนาดที่กะทัดรัด (ประหยัดพื้นท่ีการติด
ตั้ง)

• มีค่าประสิทธิภาพ (efficiency) สูงถึง 
96.5% (online mode) 

• ประสิทธิภาพการจ ่ายไฟฟ้าสูงสุด            
(Power factor =1) (kVA = kW) 

• ความสามารถการจ ่ าย ไฟฟ ้า เ กิน                   
(High  overload) และการทนกระแส 
short circuit capacity สูง

• มาพร้อมหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ ชนิด                   
colour touchscreen display and LED 
status indicator

Sentryum เป็น UPS รุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบมา
พร้อมกับจอแสดงผลขนาดใหญ่ (Colour 
touchscreen display) พร้อมไฟแสดง
สถานการณ์ท�างานของเครือ่ง ท�าให้การใช้งาน
และการตรวจสอบสถานะต่างๆ ท�าได้งานและ
รวดเร็ว

Sentryum is a UPS that is the 3rd                       
generation transformer technology from 
RIELLO which is a True ON LINE systems 
with 20 kVA / 20kW rated power.                         
Designed to save installation space 
Supports the installation of internal                         
batteries. Suitable for general use As well 
as use with data centers that require 
power quality and stability of the electri-
cal system

Designed with a large display (Color 
touchscreen display) with lights to show 
the working situation of the machine. 
Make various usage and status checks 
Work and fast

HIGHLIGHTS

• Flexible choice of 3 cabinet sizes 
(Compact, Active, Xtend)

• Operating efficiency up to 96.5% 
(online mode)

• Delivers unity power factor                                
(kVA = kW)

• High overload and short circuit                  
capacity

• Large color touchscreen display 
and LED status ind
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ศูนย์คอมพิวเตอร์แบบตู้ Container 
(Container Data Center)

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

Container Data Center  คอื ศนูย์ข้อมูลคอมพวิเตอร์แม่ข่ายท่ีประกอบ
ด้วยการค�านวณและออกแบบระบบท่ีสนับสนุนศนูย์คอมพวิเตอร์ต่าง ๆ  
ท่ีจ�าเป็นในศนูย์คอมพวิเตอร์ท้ังหมด อาทิเช่น ระบบไฟฟ้า เครือ่งส�ารอง
ไฟฟ้าต่อเน่ืองอัตโนมัติ ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้น ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบรักษาความปลอดภัย รวมไปถึง
ระบบเฝ้าดแูละแจ้งเตือนสภาวะแวดล้อมภายในศนูย์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
โดยการออกแบบระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ จะออกแบบให้เป็น
แบบ Redundance (N+1) เพือ่เสถยีรภาพของระบบ อกีทัง้การออกแบบ
จะต้องให้เพียงพอต่อการท�างานของอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ และพอดีกับ
ขนาดของตู้ Container
ข้อดีที่ส�าคัญของศูนย์คอมพิวเตอร์แบบตู้ Container คือ

• มีเสถยีรภาพของระบบค่อนข้างสูง เน่ืองจากศนูย์คอมพวิเตอร์แบบ
ตู้ container แต่ละตู้ จะถูกออกแบบระบบต่างๆ แยกออกจากกัน 
โดยไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกัน 

• สามารถรองรับการขยายขนาดได้ง่ายกว่าศูนย์คอมพิวเตอร์แบบ
เดิม เนื่องจากการออกแบบที่เป็นในลักษณะของโมดูล 

• สามารถเลือกต�าแหน่งที่ตั้งของศูนย์คอมพิวเตอร์ ในพื้นที่ที่หลาก
หลายได้

• สามารถรองรับการเคลื่อนย้ายได้ง ่ายและรวดเร็วกว่าศูนย์
คอมพิวเตอร์แบบเดิม

A container data center is a data center consisting of the                   
calculation and design of systems that support various                        
devices necessary in all data centers, such as power system, 
UPS, air conditioning system, automatic fire protection,                      
security system Including the monitoring and warning system 
of the environment within the data center, etc. The electrical 
system and air conditioning will be designed as Redundance 
(N + 1) for system stability. Also, the design must be sufficient 
for the operation of computer equipment and fit the size of the 
container.
The major advantages of a container data center are:

• The system is highly stable. Each of the container data 
center is designed to be separated without interfering with 
each other.

• It is easier to expand than traditional data centers because 
it is designed as module.

• Can select the location of the data center in many areas.
• Can select the location of the data center in many areas.
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NEW NORMAL   ในโลกหลัง COVID-19 
ที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิม ??
หลายคนคงจะได้ยินค�าน้ีมาสักระยะหน่ึงแล้วกับค�าว่า New Normal หรือที่แปลว่า ชีวิตวิถีใหม่ 
หรือ ความปกติใหม่ เป็นรูปแบบการด�าเนินชีวิตอย่างใหม่ท่ีแตกต่างจากอดีต และก�าลังจะกลาย
เป็นวิวัฒนาการใหม่ของสังคมมนุษย์ และระบบสังคมใหม่ของโลกอีกด้วย

รูปแบบการใช้ชีวิตแบบ “New Normal” หลังวิกฤต COVID-19  สิ่งแรกที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คาดว่าทุกคนต้องเกี่ยวข้องโดยตรงก็คือ 
รูปแบบการใช้ชวีติทีต้่องเปล่ียนแปลงเข้าสู่ส่ิงทีเ่รยีกว่า “ความปกติใหม่” หรอื “New Normal” ไปจนกว่าโลกจะค้นพบยาต้านหรอืวคัซนี
ที่มีประสิทธิภาพและสามารถผลิตในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�านวนประชากรโลก ชีวิตแบบ “New Normal” คือ ชีวิตที่ต้องใส่หน้ากาก
ทุกครั้งเวลาออกนอกบ้าน สถานที่ต่าง ๆ ก็ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิและคอยท�าความสะอาดฆ่าเชื้อตลอดเวลา การท�างานจะเป็น
แบบ Work From Home ซึ่งมีการประชุมผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ระบบของโรงเรียนทั่วโลกจะหันมาใช้ระบบ E-learning มากขึ้น

เทรนด์พฤติกรรมแบบ New Normal กับชีวิตวิถีใหม่

• หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจล ยังคงเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยใน
การป้องกันตัวเอง เป็นท่ีต้องการและผู้คนมีการใช้กันมากขึ้นจน
เป็นเรือ่งปกต ิเพราะเป็นวธีิการป้องกันตัวจากความเส่ียงจากการ
ติดเชื้อโรค และการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังบุคคลอื่น

• ยังคงมี social distancing ต่อไป ทั้งในแง่ของร่างกาย และจิตใจ
ด้วย ความเชื่อใจกันท่ีเคยแสดงออกมาผ่าน Human Touch จะ
น้อยลง

• ผู้คนเริม่หนัมาให้ความส�าคญักับรบัประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ดี
ต่อสุขภาพ ปลอดภัย และมีความสะอาด โดยเน้นอาหารที่มาจาก
ธรรมชาติ หรือ ออร์แกนิค มากขึ้น

• ผู้คนนิยมการออกก�าลังกายมากขึน้ หันมาดแูลสขุภาพของตนเอง
มากขึ้น ใส่ใจตนเอง และรักตัวเองมากขึ้น

• ลดการพะปะผู้คนในสังคมแล้วหันมาใช้ชวีติและท�างานท่ีบ้าน มีเวลา
อยู่กับครอบครัวมากขึ้น ท�าให้ผู้คนมองเห็นแนวทางท่ีจะสร้าง
สมดุลชีวิตระหว่างอยู่บ้านมากขึ้น และจะเป็นแนวทางในการปรับ
สมดุลชีวิตระหว่างเวลาส่วนตัว การงาน และสังคมให้สมดุลมาก
ยิ่งขึ้น

• หลีกเล่ียงการสัมผสักันโดยไม่จ�าเป็น วฒันธรรมในการทักทายของ
ผู้คน โดยเฉพาะหลาย ๆ  ชาติในตะวันตกที่เคยจับมือ สัมผัสตัวกัน 
จะเปลี่ยนแปลงไป

• ดิจิทัลจะกลายเป็นความส�าคัญหลักในการด�ารงชีวิต ไม่ใช่แค่คน 
Gen C แต่คือคนทุกรุ่น ทุกวัย จะสามารถใช้งานดิจิทัลได้อย่างคุ้น
เคย

• เทคโนโลยีจะกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจ�าวัน ท้ังการ work 
from home, food delivery, shopping online หรือ การเรียน
ออนไลน์

• เงินกระดาษ หรือ เหรียญท่ีหมุนเวียนอยู่ในระบบจะถูกใช้น้อยลง
เรื่อย ๆ จนกลายเป็น สังคมไร้เงินสด โดยสมบูรณ์ในไม่ช้า

• คนมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย มีการเลือกปฏิบัติมากขึ้น ด้วยเหตุผล
ทางด้านความปลอดภัย หรือการค�านึงถึงสุขอนามัย

• ระบบสาธารณสุขจะมีแพลทฟอร์มด้านสขุภาพเป็นบรกิารพืน้ฐาน 
และการป้องกันความเจ็บป่วยจะมีความส�าคัญมากยิ่งขึ้น

WHAT IS NEW NORMAL AFTER 

COVID-19? 
People have heard the term “new normal” for quite some time. It refers to new trend 
of life or new form of normal life which is a new way of living that differs from the past. 
It is a new evolution of human society and could be new social system of the world.

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

The first obvious new normal after COVID-19, in which                         
everyone is involved, is a changing lifestyle that is called “new 
normal”. This lifestyle would remain until the effective vaccine 
would be discovered and sufficient amount of vaccines can 
be distributed to the world population. New normal way of life 
is to wear a mask every time when you are outside of your 
house. Every place has to provide a quarantine by measuring 
temperature of each visitor and regularly clean the place. The 
“Work from Home” concept for which a meeting is arranged 
through a video conference and E-learning would be more 
practical.

New normal trend and new lifestyle 

• Mask and alcohol gel are self-preventive items for which 
people have higher demands and become normal since 
they protect people from contacting virus and prevent the 
virus to other people.

• Social distancing will continue in both physically and 
mentally. The expression of trust by using human touch 
would be reduced.

• People are more concern about eating healthy and clean 
foods. Natural foods or organic foods become more                    
popular.

• Working out become more popular. People are more 
caring about their health.

• Social contacts become less common. People turn toward 
living and working home. They would spend more time 
with their family. People would foresee a way to life                     
balance during staying at home. It could be the way to 
balance personal life, work, and society.       

• People would avoid unnecessary touches with other             
people. Traditional greeting culture in many western 
countries that use to handshake and touch body of each 
other would be changed.

• Digital technology would be more involved in lifestyles. 
Not only for generation C people but also all generations 
will be get used to the digital technology.

• Technologies become a basis for everybody’s daily life. 
Work from home, food delivery, shopping online, or online 
learning become practical.

• Paper bills or coins in the system will be less common.                  
A complete cashless society would become real in a near 
future.

• People have attitude toward isolation within their private 
groups due to security and health concerns.

• Health care system will provide health care platform as a 
basis service. Health care become more significant.
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โครงการสร้างศูนย์ สร้างสรรค์ ปันน�้าใจให้น้อง

ก้าวเข้าสู่ปีท่ี 13 ของมูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ กับ โครงการ “สร้างศูนย์ 
สร้างสรรค์ ปันน�้าใจให้น้อง” ด้วยการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการ
เรยีนรู้ให้กับโรงเรยีนท่ีขาดแคลนอปุกรณ์คอมพวิเตอร์และทุนทรพัย์ ซึง่
ทางมูลนิธิ เห็นถึงความส�าคัญเรื่องการศึกษาให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยี ที่มีบทบาทส�าคัญมากในปัจจุบัน 

มูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2550 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงเรียนที่ขาดแคลน และขาดการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ด้วยความ
ยึดม่ันในปณิธาน ท่ีต้องการเป็นส่วนหน่ึงท่ีท�าประโยชน์แก่สังคม                  
โดยเริ่มจากเยาวชนของชาติ ท่ีในอนาคตจะเป็นก�าลังส�าคัญในการ
พฒันาประเทศ คอมพวิเตอร์จะเป็นเครือ่งมือหน่ึงทีจ่ะท�าให้เยาวชนได้มี
โอกาสศึกษาหาความรู้ในเรื่องท่ีสนใจ ถือเป็นเรื่องท่ีดีท่ีทางมูลนิธิรู้สึก
ภาคภูมิใจกับการเป็นส่วนหน่ึงในการเปิดโลกทัศน์ ให ้กับน้องๆ 
สอดคล้องกบัพระบรมราโชบายของสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วฯ รชักาลท่ี 10 
ด้านการศึกษา ความว่า “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน” 
     
ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา  มูลินิธ ยู.ซี.เอฟ  ได้ด�าเนินการสร้างศูนย์
คอมพิวเตอร์ท้ังส้ินจ�านวน 70 ศูนย์ และมีแผนงานจัดสร้างศูนย์
คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ ศูนย์ท่ี 71 โรงเรียนวัดพังยอม ม.9 408 
บ้านพังยอม ต.สวนหลวง   อ.เฉลิมพระเกียรติ   จ.นครศรีธรรมราช 

ทั้งนี้หากท่านใดต้องการสนับสนุนมูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ สามารถติดต่อได้ที่                   
คุณชมพูนุช สุทธิธรรม กรรมการผู้ก่อต้ังมูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ หมายเลข
โทรศัพท ์   02-589-5820 หรือดูรายละเอียดเพิ่ม เ ติมได ้ที่                                           
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. 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.     

s i t e m  c s r
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