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1. ความเป็นมาของโครงการ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชด าริให้โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  

เป็นต้นแบบในการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตด้วยระบบ Video 
Conference ไปยังโรงเรียนปลายทางที่อยู่ห่างไกล นักเรียนปลายทางได้เรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียนต้นทาง และ
สามารถซักถาม โต้ตอบกับครูผู้สอนที่ห้องเรียนต้นทางได้ตลอดเวลาการสอน นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้
ด้วยตนเองหลังคาบสอน พบว่า การจัดการศึกษาดังกล่าวมีประโยชน์สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนครูที่สอน  
ไม่ตรงสาขาวิชาในโรงเรียนปลายทางได้ และมีผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาที่เป็นรูปธรรม นับว่าเป็นการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปลายทางอีกแนวทางหนึ่ง  ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดท าโครงการน าร่องการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ด้วยการขยายผล 
การจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวม 5 ภูมิภาค จ านวน 5 เครือข่าย ๆ ละ 4 โรงเรียน แบ่ง
โรงเรียนต้นทาง จ านวน 5 โรงเรียน และโรงเรียนปลายทาง จ านวน 15 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จ านวน 20 โรงเรียน 
โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนด้านการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์  
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนงบประมาณส าหรับการเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
ระหว่างโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทาง อุปกรณ์สื่อการสอน การอบรมพัฒนาครู และงบประมาณ  
การด าเนินการอื่น ๆ 

2. ความเป็นมาของโครงการ 
1) เพื่อพัฒนาโรงเรียนปลายทาง ให้นักเรียนได้เรียนกับครูตรงสาขา ใน ๕ วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา จากโรงเรียนต้นทางที่มีครูผู้เชี่ยวชาญ  
2) เพื่อช่วยยกระดับการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนปลายทางให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น สามารถศึกษาต่อ 

ในสาขาท่ีเป็นความต้องการในพื้นที่  
3) เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนปลายทางให้มีศักยภาพในการสอนที่ดียิ่งข้ึน 
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3. รายละเอียดของโครงการ 
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุน  

การจัดการเรียนการสอนของเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบสื่อสารสองทางประกอบด้วย โรงเรียนแม่ข่าย  
จ านวน 5 โรงเรียน  และโรงเรียนลูกข่าย จ านวน 15 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้ 

ภาคกลาง 
1 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนแม่ข่าย สพม. เขต 10 
2 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ โรงเรียนลูกข่าย สพป. ปทุมธานี เขต 1 
3 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก โรงเรียนลูกข่าย สพป. เพชรบุรี เขต 2 
4 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนลูกข่าย สพป. สมุทรสาคร 

ภาคใต้ 
5 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โรงเรียนแม่ข่าย สพม. เขต 11 
6 โรงเรียนบ้านป่าโอน โรงเรียนลูกข่าย สพป. สงขลา เขต 3 
7 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 โรงเรียนลูกข่าย สพม. เขต 11 
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนลูกข่าย สพป. ชุมพร เขต 2 

ภาคเหนือตอนล่าง 
9 โรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนแม่ข่าย สพม. เขต 38 
10 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง โรงเรียนลูกข่าย สพป. ตาก เขต 2 
11 โรงเรียนบ้านหนองแดน โรงเรียนลูกข่าย สพป. ก าแพงเพชร เขต 1 
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 โรงเรียนลูกข่าย สศศ. สพฐ. 

ภาคเหนือตอนบน 
13 โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ โรงเรียนแม่ข่าย สพม. เขต 36 
14 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โรงเรียนลูกข่าย สพม. เขต 34 
15 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม โรงเรียนลูกข่าย สพม. เขต 36 
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 โรงเรียนลูกข่าย สพป. เชียงราย เขต 3 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
17 โรงเรียนมุกดาหาร โรงเรียนแม่ข่าย สพม. เขต 22 
18 โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต โรงเรียนลูกข่าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 
19 โรงเรียนบ้านกกตูม โรงเรียนลูกข่าย สพป. มุกดาหาร 
20 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม โรงเรียนลูกข่าย สพม. เขต 22 
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4. รายการอุปกรณ์ 

4.1 อุปกรณ์ของห้องเรียนโรงเรียนต้นทาง 

 

 

ที ่ รายการ จ านวน
(ชุด) 

ระบบภาพและเสียง 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเขียนหน้าจอได้ พร้อมปากกา  1 
2 อุปกรณ์แปลงสัญญาณ HDMI เปน็สัญญาณ IP Network  

(HDMI Extender over IP network)  
2 

3 กล่องรับสญัญาณภาพวิดโีอ (HDMI to USB 4K Capture Card) 1 
4 กล้องวิดีโอพร้อมฐานหมุนกล้องตดิตามครูผูส้อนอัตโนมัต ิ 1 
5 อุปกรณ์แปลงสัญญาณ IP Network เป็น สัญญาณ HDMI 

(HDMI Extender over IP network) 
2 

6 เครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์ ขนาด 3,600 ลูเมน 1 
7 จอรับภาพแบบมอเตอร์ขนาด 120 น้ิว 1 
8 อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายสารสนเทศปลายทาง แบบ 8 ช่อง 10/100/1000 Mbps 1 
9 อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า (UPS) แบบ True online ขนาด 2,000 VA 1 
10 อุปกรณ์ป้องกันสญัญาณไฟกระโชกทางสายไฟฟ้า 1 
11 ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ ขนาด 27U 1 
12 ตู้ล าโพงแบบมีแอมป์ในตัว 2 
13 อุปกรณ์ผสมสัญญาณเสยีง (Mixer) รองรับ 12 Channel 1 
14 เครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสงู ส าหรับเชื่อมต่อระบบการเรยีนการสอน 1 

ระบบบันทึกการเรียนการสอน 
15 เครื่องบันทึกการเรียนการสอน 1 
16 กล้องถ่ายทอดบรรยากาศห้องเรยีนต้นทาง 1 
17 ไมโครโฟนแบบมสีาย 1 
18 ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ 2 
19 อุปกรณ์ป้องกันเสยีงสะท้อน 1 
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4.2 อุปกรณ์ของห้องเรียนโรงเรียนปลายทาง 

ที ่ รายการ จ านวน
(ชุด) 

1 กล้องวิดีโอแบบ PTZ USB   1 
2 ตู้ล าโพงแบบมีแอมป์ในตัว 2 
3 อุปกรณ์ขยายสัญญาณ USB2.0 (USB Extender) 1 
4 ไมโครโฟนแบบมสีาย 1 
5 อุปกรณ์ผสมสัญญาณเสยีง (Mixer) รองรับ 12 Channel 1 
6 ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ 1 
7 อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า (UPS) แบบ True online ขนาด 1,000 VA   1 
8 อุปกรณ์ป้องกันสญัญาณไฟกระโชกทางสายไฟฟ้า 1 
9 ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ ขนาด 27U 1 
10 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโตะ๊ (All-in-one PC)  1 
11 เครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์ ขนาด 3,600 ลูเมน 1 
12 จอรับภาพแบบมอเตอร์ขนาด 120 น้ิว 1 
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5. Network Diagram 

 
ภาพที่ 1 แผนผังการติดต้ังระบบ ณ โรงเรียนต้นทาง 

 

 
ภาพที่ 2 แผนผังการติดต้ังระบบ ณ โรงเรียนปลายทาง 
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6. การใช้งานอุปกรณ์ 

6.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะ (All-in-one PC)  ยี่ห้อ HP รุ่น ProDesk 600 G4 
 

 
หมายเลข รายละเอียด 

1 Optical Disc Drive 
2 ช่องเสียบ SD การ์ด 
3 ช่องเสียบสาย USB 
4 ช่องเสียบสาย USB 
5 ช่องเสียบสาย USB 
6 ช่องเสียบสาย Audio 
7 ช่องเสียบสาย USB 
8 ช่องเสียบสาย  HDMI 
9 ช่องเสียบสาย Internet RJ45 
10 ช่องเสียบสาย AC Power 
11 ช่องเสียบสาย Config I/O 
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6.2 กล้องวิดีโอแบบ PTZ USB 

 

 

PTZ PRO 2 

กลอ้งวดีิโอขนาด HD 1080p พร้อมระบบแพน/กม้-เงย และระบบซูมแบบปรับปรุงใหม่ 

• มองเห็นทุกรายละเอียดดว้ยวดีิโอระดบั HD และซูมได ้10 เท่า 

• ท างานร่วมกบัโปรแกรมการประชุมและการประชุมผา่นวดีิโอของคุณ 

• ใชง้านร่วมกบัระบบเคร่ืองเสียงหรือล าโพงท่ีมีอยูเ่ดิมของคุณ 

  



โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง 
โครงการการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบสื่อสารสองทาง 
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6.3 ตู้ล าโพงแบบติดผนังมีแอมป์ในตัว 
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6.4 ไมโครโฟนแบบมีสาย 

 

 

รายละเอยีดไมโครโฟน Sennheiser XS1 
 ไมโครโฟนแบบอนาลอ็ค 
 รับคล่ืนความถ่ีท่ี 55Hz-16kHz 
 ขั้วต่อไมคแ์บบ XLR 
 ภายในบรรจุแคปซลไดนามิค 
 การรับเสียงดา้นหนา้ทางตรง (คาร์ดิออยด)์ 
 มีสวิทชเ์ปิด-ปิด 
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6.5 ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ 

 

Product SPEC AKG Wireless Microphone KM200 ปรับความถี่ได้ 

 

o AKG KM200ไมคล์อยไร้สายแบบมือถือชนิดไมคคู์่ปรับความถ่ีได ้200ความถ่ี 
o ไมคล์อยไร้สาย ปรับความถ่ีได ้AKGKM200 
o รายละเอียด 
o Carrier frequency :UHF 740-770 MHz 
o Frequency Response : 50 – 18,000 Hz 
o Microphone : TH200 
o Modulation :FM 
o band width up to :30 Mhz 
o S/N ratio : 105 dB(A) 
o Transmission power 10 mW 
o battery size AA 2 x 1.5V 
o Operating time :≥ 8 hr  
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6.6 อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า (UPS) แบบ True online  ขนาด 1,000 VA (900 watt

 

 UPS ระบบ True On-Line Double Conversion 
 จอแสดงผลชนิด LCD สามารถแสดงขอ้มูล UPS ไดค้รบถว้น 
 ควบคุมการท างานดว้ยระบบ MICRO PROCESSOR 
 พลงังานไฟฟ้าขาออกแบบชนิด Sine Wave 
 สามารถปรับแรงดนัไฟฟ้าขาเขา้ท่ีเปล่ียนไดม้ากถึง +/- 25% 
 สามารถปรับแรงดนัไฟฟ้าขาออก +/- 1% 
 ก าหนดจ่ายไฟฟ้าขาออกแยกเป็น 2 ชุด 

  



โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง 
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6.7 อุปกรณ์ป้องกันสัญญาณไฟกระโชกทางสายไฟฟ้า 

 

SiPAD (ไซแพด) อุปกรณ์ป้องกนัไฟกระโชกช่วงสั้น และช่วงยาว แบบพกพา นวตักรรมใหม่

ล่าสุด ส าหรับป้องกนัเคร่ืองใช ้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ท่ีเปราะบางทุกชนิด ไม่ใหไ้ดรั้บความ

เสียหายจากไฟกระโชก / ไฟกระชาก / เสิร์จ / SURGE ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 

  



โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง 
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6.8 เคร่ืองฉายภาพโปรเจ็คเตอร์ ขนาด 3,500 ลูเมน 

ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-U42 
 

 

 
รายละเอียดอุปกรณ ์

 ระบบ:RGB LIQUID CRYSTAL SHUTTER 

 ความสว่าง(Lumens): 3,600 

 ContrastRetio:15,000 : 1 

 ความละเอียด(พิกเซล):1920x1080 

 อายุใช้งานหลอดภาพ(ช่ัวโมง):6000 

 AUTO KEY STONE:AUTO 

 30.1x8.7x24.9 

 ขนาดภาพท่ีฉายสูงสุด(นิ้ว):30-318 

 ระบบการประมวลภาพ(Bit):10 

 ประเภทของหลอดภาพ:3LCD 

 ช่องINPUT:D-SUB 15PIN,RCAx1 SET(Y,W,R),HDMIx1,S-VIDEO,USB A-B/MHL 

 น้ าหนัก(กก):2.8 
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6.9 จอรับภาพแบบมอเตอร์ขนาด 120 นิ้ว 

 
 

 
 

VERTEX จอโปรเจคเตอร์แขวนมือดึง WALL PROJECTOR SCREEN - ขนาด 120" 4:3 

Vertex รุ่น Wall Screen Vertex ประเภทจอ : จอแขวนมือดึง (Wall screen) เส้นทแยงมมุ :120 นิ้ว 

ขนาดของจอ(Size) : 72×96 นิ้ว (183 x 244 cm) เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE Ratio 3:4 

ขอบจอสีด า ข้างละ 4 ซม แบบแขวนมือดึง ติดตั้งกับผนังได้ Retard ระบบป้องกันการดดีกลับของจอ

อย่างรุนแรงเมือจดัเก็บ เนื้อจอสีขาว ท าจาก Fiber Glass ทนต่อการฉีกขาด เนื้อจอตดิกับแกนเหล็ก มี

ระบบลูกปืนกลมล็อคแกนหมุน ปอ้งกันการติดขัด เนื้อผ้ามีให้เลือก Matt Wihte (Gain 1.0) 
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6.10 อุปกรณ์ผสมสัญญาณเสียง (Mixer) รองรับ 12 Channel 

Mixer ยี่ห้อ Yamaha รุ่น MG 12XU 

 

รายละเอียดอุปกรณ ์

 12-Channel Mixing Console 

 Max. 6 Mic / 12 Line Inputs (4 mono + 4 stereo) 

 2 GROUP Buses + 1 Stereo Bus 

 2 AUX (incl. FX) 

 “D-PRE” mic preamps with an inverted Darlington circuit 

 1-Knob compressors 

 High-grade effects: SPX with 24 programs 

 24-bit / 192kHz 2in / 2out USB Audio functions 

 Works with the iPad (2 or later) through the Apple iPad Camera Connection Kit 
/ Lightning to USB Camera Adapter 

 Includes Cubase Al DAW software download version 

 PAD switch on mono inputs 

 +48V phantom power 

 XLR balanced outputs 

 Internal universal power supply for world-wide use 

 Optional Rack Mount Kit RK-MG12 Available 

 Metal chassis 

 Dimensions(W×H×D): 308 mm x 118 mm x 422 mm (9.6" x 2.8" x 11.6") 

 Net Weight: 4.2 kg (9.3 lbs.) 
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7. การติดตั้งโปรแกรม AVAYA Scopai 

7.1 ให้ท าการเปิด Web Browser ขึ้นมาในช่อง URL ให้ใส่ 203.113.4.231 จะเข้าสู่หน้าต่างดังภาพ 

 

 

7.2 ให้ท าการกดปุ่ม Download ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอ 
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7.3 จากนัน้จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ท าการกด Download 

 

 

7.4 หลังจากที่ Download เรียบร้อยแล้วจะได้ไฟล์ชื่อว่า Clientlnst.exe ใหท้ าการดับเบิ้ลคลิกที่

โปรแกรมเพ่ือท าการติดต้ัง 

 

 

7.5 หลังจากที่ท าการติดต้ังแล้ว ก็รอให้โปรแกรมท าการติดต้ังจนเสร็จ 
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7.6 หลังจากที่โปรแกรมท าการติดต้ังเสร็จแล้ว ให้กดที่ปุ่ม Continue 

 

 

7.7 เมื่อท าการติดต้ังเสร็จแล้วให้เลื่อนเมาส์ไปท่ีค าว่า Log in 

 

** ให้ใส่ User และ Password ของแต่ละโรงเรียนลงไปแล้วกด Enter 
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7.8 เมื่อ Login User เข้ามาแล้วในช่อง Meeting ID : ให้ใส่เลขห้องประชุมตามภมูิภาคที่แต่โรงเรียน

ประจ าอยู่ แล้วกดปุ่ม Participate now 

 

** รหัสห้องเรียนของแตล่ะภมูิภาค  
5001 ภาคกลาง 
5002 ภาคใต ้
5003 ภาคเหนือตอนล่าง 
5004 ภาคเหนือตอนบน 
5005 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

7.9 จากนัน้จะมีหน้าต่างโปรแกรม Scopai เด้งขึ้นมาให้ใส่รหัสเข้าห้องประชุม ให้ใส่รหัสตามภูมิภาคของ

แต่ละโรงเรียนเช่นกัน เช่น ภาคกลาง Meeting ID : 5001 รหัสเข้าห้องก็จะเป็น 5001 
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7.10 เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการติดต้ังโปรแกรม Scopia และจะได้หน้าต่างโปรแกรมดังภาพ 
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8. การปิดอุปกรณ์และระบบ 
หลังจากใช้งานห้องเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรปดิอุปกรณ์และระบบ ให้ถูกต้องตามล าดับ ดังน้ี 
1) Shutdown เครื่องคอมพิวเตอร ์
2) ปิดกล่องรับสัญญาณภาพวิดีโอ 
3) ปิดกล้องวิดีโอ 
4) ปิดเครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร ์
5) ปิดอุปกรณส์ลบัสญัญาณเครือข่ายสารสนเทศ 
6) ปิดตู้ล าโพง 
7) ปิดอุปกรณผ์สมสญัญาณเสียง 
8) ปิดเครื่องบันทึกการเรียนการสอน 
9) ปิดระบบไฟฟ้าจากเบรกเกอร ์

 

9. แจ้งปัญหาอุปกรณ์ช ารุด เสียหาย และการใช้งาน 

 ศูนย์บริการรับแจ้งเหตุขัดข้อง (Network Operation Center: NOC) 
บริษัท สามารถคอมมิวนิเคช่ัน เซอร์วิส จ ากัด จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ส าหรับติดต่อในกรณีเกิดปัญหา  

ข้อขัดช้อง รับค าร้องเรียน แก้ไข ปัญหาเบื้องต้น จากทางมูลนิธิผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ด้วยระบบ
การจัดการคอมพิวเตอร์ ผ่านทางเจ้าหน้าที่ประสานงาน Help Desk ซึ่งระบบจะท าการบันทึกเหตุข้อขัดข้อง
รวมทั้งวันเวลาสถานท่ีที่ได้รับแจ้ง จากนั้นผู้ประสานงานทางด้านบริการจะท าการแจ้งไปยัง ส่วนงานหรือบุคลากร 
ที่รับผิดชอบ เพ่ือตอบสนองการติดต่อในทันที รวมถึงการติดต่อผู้เช่ียวชาญหรือทีมงานเฉพาะ เพื่อเข้าไป ยังพื้นที่
และด าเนินการซ่อมแซมระบบท่ีขัดข้อง ทางบริษัทสามารถฯ มีศักยภาพในการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ โดยผ่าน 
ศูนย์บริการ Teleport ในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ บริษัทฯจะจัดเตรียมเบอร์โทรศัพท์สายด่วน(Hotline) ให้ทางมูลนิธิฯ
เฉพาะส าหรับโครงนี้ 

Help Desk Telephone no. 02-583-1221 (E-Mail: noc@samtel.samartcorp.com) 
 

 ศูนย์บริการ Teleport ในส่วนภมูิภาค 
บริษัทสามารถฯ มีศูนย์บริการ Service and Support ทั้งหมด 30 ศูนย์ คือศูนย์บริการ ที่จัดตั้งขึ้นมา

เพื่อให้บริการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมและ สื่อสารข้อมูลโดยเฉพาะ  
ซึ่งมีหลักการให้บริการ คือมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีทางด้านเทคนิค ก่อนท่ีจะส่งไปประจ าที่ศูนย์บริการแต่ละจงัหวดั 
และจะท าการฝึกอบรมต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพื่อเป็นการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถให้เท่าทันกับระบบ  



โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง 
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ที่จะต้องดูแลบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยจะจัดสรรให้กับเจ้าหน้าที่ในแต่ละศูนย์ฯ 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพในแต่ละศูนย์บริการ เขตจังหวัดท่ีศูนย์บริการตั้งอยู่ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง 

ทั้งนี้ยังมีในส่วนของ Customer Care คือ ติดต่อกลับไปยังลูกค้า เพื่อสอบถามในการบ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมแก้ไข เหตุขัดข้อง ว่าเป็นที่เรียบร้อย เสร็จสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพ พร้อม
ทั้งมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อจะได้น ากลับมาปรับปรุงแก้ไขในประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
และสร้างความมั่นใจให้กับทางลูกค้าได้ บริษัท สามารถคอมมิวนิเคช่ัน เซอร์วิส จ ากัด จะท า ให้ระบบของท่าน
ท างานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาของการรับประกัน 
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