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วาระที๓่.๓ 
โครงการน ารอ่งการบรหิารระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
และไอซทีเีพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติส าหรับชมุชนชายขอบ

(ศนูยก์ารเรยีนชมุชนชาวไทยภเูขา (กศน.) รร.ตชด และ สพฐ.)ในพืน้ทีโ่ครงการ
ตามพระราชด ารสิมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

(ประจ าปี ๒๕๖๒)

รายงานเมือ่
๒๗ มนีาคม ๒๕๖๓

• มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี 
• ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
• ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ
• กระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
• การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (PEA) 
• กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน
• คณะกรรมการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย (กศน.)
• บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากัด (มหาชน) 
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20 โรงเรยีน กศน. 8 แหง่ ตชด. 11 แหง่ และ
สพฐ. 1 แหง่

วตัถปุระสงค์ เพือ่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลทีมุ่ง่
สง่เสรมิและเพิม่ศกัยภาพเศรษฐกจิดจิทิลั วางฐาน
รากของเศรษฐกจิดจิทิัล และลดปัญหาดา้นความ
เหลือ่มล ้าทางเทคโนโลยใีนพืน้ทีช่นบท ใหส้ามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูและสารสนเทศไดอ้ยา่งเทา่เทยีม
งบประมาณรฐับาลผา่น ก. ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 72,842,000.00 บาท

ตดิต ัง้โครงสรา้งพืน้ฐานเทคโนโลยไีอซทีสี าหรบัชุมชนชายขอบ
3 องคป์ระกอบ ดงันี้

1) ระบบผลติไฟฟ้าผสมผสานและโทรมาตร (Solar, Hydro, Wind, Generator)

2) ระบบแอปพลเิคชนั (PC Computer, Notebook, Tablet, TV, eLearning)

3) ระบบสือ่สารและโทรคมนาคม (ระบบอนิเทอรเ์น็ตและระบบโทรศพัท)์

1. ความเป็นมา

1.2 โครงการระยะที ่2 (2555 - 58) : 24 โรงเรยีน 
กศน. และ ตชด. โดยโอน 12 แหง่ของ สพฐ.ไปให ้ก. 
พลังงานชว่ยบรหิารแทน

เริม่ใชร้ะบบโทรมาตรเสรมิการรายงานดว้ย
กระดาษ พบวา่โทรคมนาคมไมเ่สถยีรและรายงานไมม่า
ตามก าหนด

1.1 โครงการระยะที ่1 (2551 - 54) : 36 โรงเรยีน
กศน. ตชด. และ สพฐ. ชดุแผงเซลลแ์สงอาทติย ์480
W/โรงเรียน เพื่อใหม้ีโทรทัศน์รับการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียมจากมูลนิธกิารศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
หลอดไฟฟ้าสอ่งสวา่ง เครือ่งเลน่ VCD เครือ่งขยายเสยีง 
และวทิยสุือ่สาร ไมม่โีทรมาตร

ระยะเวลาด าเนนิโครงการ

31 ม.ีค. 59 30 ก.ย. 61

2 ปี 6 เดอืน

ตอ่มาขอขยายระยะเวลาถงึ พ.ค. 62

2. โครงการระยะที ่3 (2559 - 61)
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รายชือ่โรงเรยีนในโครงการ 20 แหง่

NO
พท.น าร่อง

สงักดั
Solar cell, 

Application,
Network

Internet
ชือ่ จังหวดั

A01 ศศช.บา้นวาแหมะคี จ.ตาก กศน. complete complete

A02 ศศช.บา้นเลอ้เบป๊วา้คี จ.ตาก กศน. complete complete

A03 ศกร.ตชด.บา้นหว้ยโป่งเลา จ.แมฮ่อ่งสอน ตชด. complete complete

A04 ศกร.ตชด.บา้นโตแฮ จ.แมฮ่อ่งสอน ตชด. complete complete

A05 ศศช.บา้นหว้ยเกีย๋งนอ้ย จ.แมฮ่อ่งสอน กศน. complete complete

A06 ศศช.บา้นเลอะตอ จ.เชยีงใหม่ กศน. complete complete

A07 ศศช.บา้นเหลา่ปลาทู จ.เชยีงใหม่ กศน. complete complete

A08 ศศช.บา้นแมล่ะเอาะ จ.เชยีงใหม่ กศน. complete complete

A09 ศศช.บา้นหว้ยกวา้งใหม่ จ.เชยีงใหม่ กศน. complete complete

A10 ศศช.บา้นหนองอึง๋เหนอื จ.เชยีงใหม่ กศน. complete complete

กลุม่ 1 โรงเรยีนขนาดเล็ก : ศศช. 8 แหง่ และ รร.ตชด. 2 แหง่ 
(ตดิต ัง้ระบบ Solar cell ขนาด 1.5 kW)

กลุม่ 2 โรงเรยีนขนาดใหญ ่: รร. ตชด. 9 แหง่ และ สพฐ. 1 แหง่ 
(ตดิต ัง้ระบบ Solar cell ขนาด 5 kW)

NO
พท.น าร่อง

สงักดั
Solar cell, 

Application,
Network

Internet
ชือ่ จังหวดั

B01 ร.ร.ตชด.บา้นโป่งลกึ   จ.เพชรบรุี ตชด. complete complete

B02 ร.ร.ตชด.บา้นปิลอ๊กคี ่ จ.กาญจนบรุี ตชด. complete complete

B03 ร.ร.ตชด.สนุทรเวช จ.กาญจนบรุี ตชด. complete complete

B04 ร.ร.ตชด.บา้นหมอ่งกั๊วะ จ.ตาก ตชด. complete complete

B05 ร.ร.ตชด.บา้นเลตองคุ จ.ตาก ตชด. complete complete

B06 ร.ร.ตชด.มรว.เฉลมิลกัษณ์ จ.ตาก ตชด. complete complete

B07 ร.ร.ตชด.ทา่นผูห้ญงิประไพ จ.เชยีงใหม่ ตชด. complete complete

B08 ร.ร.ตชด.บา้นแสนค าลอื จ.แมฮ่อ่งสอน ตชด. complete complete

B09 ศกร.ตชด.บา้นแมเ่หลอ จ.แมฮ่อ่งสอน ตชด. complete complete

B10 รร.บา้นโพซอ จ.แมฮ่อ่งสอน สพฐ. complete complete

ตดิต ัง้ Solar cell, Application , Network และ 
ระบบอนิเทอรเ์น็ตเสร็จ 20 แหง่

นักเรยีน : 2,865 คน
คร ูเจา้หนา้ที ่: 196 คน
ประชากร : 11,431 คน
ครัวเรอืน : 2,390 หลัง

3. ผลการด าเนนิงานปี 2562(1/10) : ตดิต ัง้ระบบผลติไฟฟ้าและอนิเทอรเ์น็ต(เร ิม่เปิดใชก้ลางปี61-ปจัจบุนั)

หมายเหต:ุศศช.ยอ่จากศนูยก์ารเรยีนชมุชนชาวไทยภเูขา"แมฟ้่าหลวง" 
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3. ผลการด าเนนิงานปี 2562(2/10) : ระบบโทรมาตร (Telemetry/ Monitoring system)

ขอ้มูลความเขม้แสง
และอุณหภูม ิ

Charger Inverter

โรงเรยีน

Solar cell

Battery

Diesel 
generator

ตวัอยา่งระบบโทรมาตรของ Solar cell ส าหรบัแตล่ะโรงเรยีน

✓ ขอ้แนะน าการใชพ้ลังงานไฟฟ้า : เวลาเปิด-ปิดเครือ่งใชไ้ฟฟ้าในอาคารเรยีน
(เปิด 8:00 น. ปิด 16:00 น.) และตารางแนะน าการใชง้านเครือ่งใชไ้ฟฟ้า ณ 
ชว่งเวลาตา่งๆ ของแตล่ะวนั (วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร)์

✓ บทบาทหนา้ที่ : นักเรยีน  คร ูและ ผูด้แูลระบบ
✓ การบ ารงุรักษาระบบผลติไฟฟ้าและระบบไอซทีี : การบ ารงุดแูลรักษาระบบและ

อปุกรณ์อยา่งสม า่เสมอ เป็นการป้องกันความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้กับระบบและ
ท าใหร้ะบบสามารถใชง้านไดอ้ยา่งด ีมปีระสทิธภิาพและอายกุารใชง้านที่
ยาวนาน

ป้ายแสดงคา่พลงังานในหอ้งคอมพวิเตอร์

แผนทีโ่รงเรยีนในโครงการ 20 แหง่

✓ แสดงสถานะการผลติ-การใชไ้ฟฟ้าแบบ Online Report 
✓ ตดิตามการท างานของระบบผลติไฟฟ้า และควบคมุปรมิาณการใช ้

อปุกรณ์ไฟฟ้าใหเ้หมาะสม มปีระสทิธภิาพ
✓ ขอ้มลูจากระบบน ามาวเิคราะหห์าสาเหตขุองปัญหา หากเกดิ

ขดัขอ้งไดอ้ยา่งทันทว่งท ีและปรับปรงุระบบใหม้คีวามเสถยีร
เพิม่ขึน้

✓ ลดคา่ใชจ้า่ยการเดนิทางซอ่มบ ารงุแกไ้ขระบบ ลดความเสีย่ง
อันตราย (ฤดฝูน) และซอ่มแซม/แกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเร็
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3. ผลการด าเนนิงานปี 2562(3/10) : ขอ้มลูระบบผลติไฟฟ้าผา่นโทรมาตรและระบบอนิเทอรเ์น็ต

สดัสว่นพลงังานไฟฟ้า (%) 
ตัง้แต ่ม.ค.2562 - ธ.ค.2562
อยูใ่นเกณฑท์ีก่ าหนด 65%
“ใช ้2 สว่น และ เก็บ 1 สว่น”

การใชข้อ้มลูอนิเทอรเ์น็ต
แยกตามโรงเรยีน 

ตัง้แต ่ม.ค.2562 - ก.ย.2562

Transmission: Microwave, Repeater, RRN, 
Satellite IPStar, Satellite C-band
Internet Service: 4G WiFi Router+SIM, 
Femto, Satellite C-band+4G WiFi Router

• กลุม่โรงเรยีนขนาดเล็กมปีรมิาณการใชข้อ้มลูอนิเทอรเ์น็ตตอ่เดอืนทีส่งู (ศศช.บา้นเลอะตอ เดอืน เม.ย 630 Gbyte)
• กลุม่โรงเรยีนทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตผา่นระบบดาวเทยีม (IPStar, C-band) มคีวามเร็วเฉลีย่ 4/2 Mbps และ 5/2 Mbps
ตามล าดบั โดยอยูร่ะหวา่งการหารอืกับ AIS เพือ่ด าเนนิการตดิตัง้อปุกรณ์เก็บบันทกึการใชข้อ้มลูอนิเทอรเ์น็ตเพิม่เตมิ

ความเร็วอนิเทอรเ์น็ตผา่นระบบดาวเทยีม 
โดยอยู่ระหว่างหารือเพื่อตดิตัง้อุปกรณ์
เก็บบนัทกึการใชข้อ้มลูอนิเทอรเ์น็ต

65%
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Plug, Switch & 
LAN Box Ambient Temp

เซ็นเซอร์

ICT Classroom

Solar Power & Battery  Boxes Consumer UnitDiesel generator 5kVA Light Sensor

Solar Pump (2HP) Water Tanks

✓ จดัต ัง้เมือ่ 2547

✓ ระดบักอ่นประถมศกึษา - ประถมศกึษาปีที ่6

✓ ครู เจา้หนา้ที ่14 คน นกัเรยีน 253 คน 

✓ ชาตพินัธุ ์ไทยและกะเหรีย่ง

✓ การเดนิทาง 2 ชม. 40 นาท ี(54 กม.) จาก
ส านกังานทีด่นิ อ. แกง่กระจาน (รถ 4WD)

✓ ไมม่รีะบบสายสง่ไฟฟ้าและระบบการสือ่สาร
โทรคมนาคมไมเ่สถยีร

✓ สามารถตดิต ัง้ระบบเซลลแ์สงอาทติย์

ระบบผลติไฟฟ้าแบบผสมผสานและระบบโทรมาตร

Solar Cell System 5kWp

ระบบแอพพลเิคช ัน่เพือ่การจดัการเรยีนการสอนระบบเครอืขา่ยภายในอาคาร ระบบสือ่สารภายนอกอาคาร

Network Controller
(ICT Classroom)

WIFI Router #2WIFI Router#1

CCTV CameraWIFI Router#3 Network Controller
(สขุศาลาฯ)

ตดิตัง้อนิเทอรเ์น็ตเสร็จ
พ.ค. 2561

จานดาวเทยีม C Brand
รับ/สง่สญัญาณ (รร.)

ระบบอนิเทอรเ์น็ตทีส่ขุศาลาฯ

ป้ายระบบพลังงาน 

3. ผลการด าเนนิงานปี 2562(4/10) : การตดิต ัง้ระบบผลติไฟฟ้าและ

ระบบเครอืขา่ย(ตวัอยา่งโรงเรยีน ตชด. บา้นโป่งลกึ จ.เพชรบรุ ีตดิตัง้ระบบ 
Solar Cell เมือ่ 19 พฤษภาคม 2560 อนิเทอรเ์น็ตกลางปี2561)

เมือ่วนัที ่15 มกราคม 2563 กรรม
การมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศ
ตามพระราชด าร ิฯ และคณะท า
งานโครงการไอซทีชีายขอบ เฝ้า
รับเสด็จ สมเด็จพระกนษิฐาธริาช
เจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี
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3. ผลการด าเนนิงานปี 2562(5/10) : การด าเนนิงานตามพระราชกระแสรบัส ัง่ เมือ่วนัที ่19 ธ.ค. 2561

กรณีไฟฟ้าไมเ่พยีงพอตอ่การเรยีนคอมพวิเตอร ์(ศกร.ตชด.บา้นตนีดอย อ.ทา่สองยาง จ.ตาก)

ระบบ Solar cell 4.2 kW

▪ 9 ม.ค. 2562 : เนคเทค และ กก.ตชด.34 ไดล้งพืน้ทีเ่พือ่ศกึษาสภาพปัญหา
ไฟฟ้าไมเ่พยีงพอตอ่การเรยีนการสอนคอมพวิเตอร ์พบวา่ แบตเตอรีเ่สือ่ม
สภาพเพราะขาดการบ ารงุรกัษา ไมส่ามารถกกัเก็บพลงังานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ เนือ่งจากมกีารใชง้านจนถงึปัจจบุนัรวม 4 ปี 6 เดอืน ซึง่เกนิอาย ุ
(แบตเตอรีแ่บบเตมิน ้ากลัน่ชนดิธรรมดา มอีายกุารใชง้าน 3 ปี)

แบตเตอรีช่ดุเกา่

หอ้งคอมพวิเตอร์

หลอดไฟProjector พัดลมPC computer

▪ 30 เม.ย. 2562 : เนคเทค ลงพืน้ทีเ่พือ่ตรวจสอบระบบผลติไฟฟ้า
ฯ และการใชพ้ลังงานไฟฟ้าหอ้งคอมพวิเตอรห์ลังจากเปลีย่น
แบตเตอรีช่ดุใหม(่ตะกัว่กรดโfยไมตอ้งเตมิน ้ากลั่นอายปุระมาณ5ปี)
พบวา่ ระบบท างานไดป้กติ (แรงดนัแบตเตอรีข่องระบบ 56.1V) 
สามารถจา่ยกระแสไฟฟ้าแกอ่ปุกรณ์ทัง้หมดพรอ้มกนัไดป้ระมาณ 3 
ชัว่โมง หรอืใชง้านไดน้านกวา่นัน้หากปิดอปุกรณ์ไฟฟ้าบางตวั และ
ยังพบวา่การตอ่สายไฟทีข่ัว้ของแบตเตอรีไ่มถ่กูตอ้งตามหลัก
วศิวกรรม ทางเนคเทคจงึไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งเพือ่ความปลอดภยั 
พรอ้มกบัแนะน าการใชง้านและการดแูลรักษาระบบอยา่งถกูวธิแีกค่รูกอ่นแกไ้ขไมม่หีางปลา หลังแกไ้ขมหีางปลา

แบตเตอรีช่ดุใหม่

บทบาทหนา้ทีผู่เ้ก ีย่วขอ้ง
• เนคเทค ใหค้ าปรกึษาและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
เดนิทางเพือ่ทดสอบระบบและการฝึกอบรม 
•กก.ตชด.34 จัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซือ้แบตเตอรใีหม่
ทัง้ชดุและสนับสนุนบคุลากรเพือ่รับการฝึกอบรม 
งบประมาณ
กก.ตชด.34 จัดสรรงบประมาณซือ้แบตเตอร ี130,000 บาท
เนคเทค จัดสรรงบประมาณด าเนนิงาน 25,000 บาท

ขอ้มลูระบบ Solar cell และอปุกรณ์ไฟฟ้าในหอ้ง
คอมพวิเตอร์
• ระบบ Solar cell ขนาด 4.2 kW เปิดใชง้านตัง้แต ่
ม.ิย.2558 จนถงึปัจจบุนัรวม 4 ปี 6 เดอืน สนับสนุน
โดย มทร.ลา้นนาตาก ไดแ้ก ่Solar panel 300W 14 
แผง, Solar charger 48V 1 เครือ่ง, Solar inverter 
3kW 1 เครือ่ง, Battery 12V 160Ah 8 ลกู

• ผลติไฟฟ้าไดเ้ฉลีย่ 12.6 หน่วย/วนั เพือ่จา่ยใหก้ับ
หอ้งคอมพวิเตอรเ์ป็นหลัก 

• อปุกรณ์ไฟฟ้าหอ้งคอมพวิเตอร์ ไดแ้ก ่PC 
Computer 11 เครือ่ง, เครือ่งขยายเสยีง 1 เครือ่ง, 
โปรเจคเตอร ์1 เครือ่ง, หลอดไฟ 2 หลอด, พัดลม 2 
เครือ่ง

• ตอ้งการใชไ้ฟฟ้า 12 หน่วย/วนั (กรณีใชง้าน 3 
ชัว่โมง/วนั) หากเปิดใชง้านอปุกรณ์ทัง้หมดระบบจะมี
ภาระที ่95%
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สภาพโดยรอบของโรงเรยีน

Plug, Switch & 
LAN Box

Combiner Box

Consumer Unit

ระบบผลติพลงังานไฟฟ้า เซ็นเซอร์

Solar Power & Battery  Boxes

Ambient Temp

Light Sensor

CCTV Camera

✓ จดัต ัง้เมือ่ 2551

✓ ระดบั ปฐมวยั – ประถม

✓ ครู เจา้หนา้ที ่2 คน นกัเรยีน 39 คน 

✓ ชาตพินัธุ ์กะเหรีย่ง

✓ 37 กม. (2 ชม. 30 นาท)ี จาก อ.อมกอ๋ย (รถ 
4WD)

✓ ไมม่รีะบบสายสง่ไฟฟ้าและระบบการสือ่สาร
โทรคมนาคมไมเ่สถยีร

✓ สามารถตดิต ัง้ระบบเซลลแ์สงอาทติย์

WIFI Router#1 Network Controller
(ICT Classroom)

สภาพเสน้ทางไปโรงเรยีน

ICT Classroomป้ายระบบพลังงาน 

Solar Cell System 1.5kW Wind turbine Sys. 1kW

ระบบเครอืขา่ยภายในอาคาร ระบบแอพพลเิคช ัน่เพือ่การจดัการเรยีนการสอน

กจิกรรมดา้นไอซทีี

3. ผลการด าเนนิงานปี 2562(6/10) : การตดิต ัง้ระบบผลติไฟฟ้าและระบบเครอืขา่ย(ตวัอยา่งโรงเรยีน ศศช.บา้นหว้ย
กวา้งใหม ่จ.เชยีงใหม ่ตดิตัง้ระบบ Solar Cell เมือ่ 6 กรกฎาคม 2560 อนิเทอรเ์น็ตกลางปี2561)
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3. ผลการด าเนนิงานปี 2562(7/10) : การตดิตามระบบและการจดัการดา้นการบ ารงุรกัษาโดย กฟภ.

ตวัอยา่งกจิกรรมบ ารงุรกัษาของ เนคเทค รว่มกบั กฟภ.

ตวัอยา่งการก าหนดความรบัผดิชอบของหนว่ยงาน กฟภ.(แสดงเฉพาะ9โรงเรยีนเทา่น ัน้)

โรงเรยีน ศศช.บา้นเหลา่ปลาทู
19 ธ.ค. 2562

โรงเรยีน ศศช.บา้นหว้ยเกีย๋ง
นอ้ย 20 ธ.ค. 2562

การด าเนนิงานของ กฟภ.
• ก าหนดผูร้บัผดิชอบ แตล่ะโรงเรยีน

• ตรวจสอบระบบผา่น Monitoring เป็น

ประจ า

• ดแูลรกัษาอปุกรณ์ (PM) 1 คร ัง้ตอ่ปี

• ด าเนนิการแกไ้ขปญัหา (CM) รว่มกบั 

เนคเทค และ vendor

• จดัท าคูม่อืการดแูลรกัษา และการจดัการ

ดา้นขยะอเิล็กทรอนกิส ์ในแตล่ะพืน้ที่

• ด าเนนิกจิกรรม CSR

• รายงานผลการด าเนนิงานเป็นระยะใหแ้ก่

ฝสอ.

ตวัอยา่งการตดิตอ่ผา่น LINE เพือ่ปรกึษาปญัหา
ระหวา่งโรงเรยีนกบัคณะท างาน

โรงเรยีน ศศช.บา้นวาแหมะคี
23 ธ.ค. 2562
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3. ผลการด าเนนิงานปี 2562(8/10) : การตดิต ัง้ระบบบรกิารการพบแพทยท์างไกล (Telemedicine)

(1)การประชุมหารอืแผนปฏบิตักิาร เพือ่การตดิต ัง้ระบบบรกิารการพบ
แพทย ์ทางไกล รพ.สต.บา้นกาหมา่ผาโด ้และ รพ.ทา่สองยาง 18 พฤศจกิ ายน 
2562 ณ หอ้งประชมุโรงพยาบาลทา่สองยาง อ.ทา่สองยาง จังหวดัตาก

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
• มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด ารฯิ
• ศนูยว์จิัยเทคโนโลยสี ิง่อ านวยความสะ ดวก

และเครือ่งมอืแพทย ์(A-MED)  สวทช.  
• โรงพยาบาลทา่สองยาง 
• รพ.สต.กาหมา่ผาโด ้
• ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดตาก 
• ส านักงานจังหวัดตาก  

(2)องคป์ระกอบของระบบ

(3) การตดิต ัง้ระบบบรกิารพบแพทยท์างไกล ณ พท.น ารอ่ง รพ.
สต.บา้นกาหมา่ผาโด้ และ รพ.ทา่สองยาง เมือ่วนัที ่26-27 พย.62 (4) ผลการทดสอบประสทิธภิาพการใชง้าน

• ระบบภาพและเสยีงสามารถใช ้

งานไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ชดัเจน
• นอกเหนอืจากการใชร้ะบบ
ส าหรับการปรกึษาแพทย์
ทางไกล ยังใชป้ระโยชนส์ าหรับ
การประชมุทางไกลระหวา่ง
สาธารณสขุอ าเภอกับ รพสต. ที่
เกีย่วขอ้ง
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3. ผลการด าเนนิงานปี 2562(9/10) : การพฒันาทกัษะชวีติและอาชพีดว้ยการประยกุตใ์ชไ้อซทีสี าหรบัชุมชนชายขอบ พท.น า

รอ่ง ณ โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนเฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบพระชนมพรรษา (บา้นหมอ่งก ัว๊ะ) ต.แมจ่นั อ.อุม้ผาง จ.ตาก

(2). วนัที ่14-17 มกราคม 2563 การจดัการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง
การออกแบบแบรนดส์นิคา้ การโฆษณาและการพฒันาบรรจภุ ณฑ์

(1). วนัที ่13 พย. 2562 มลูนธิฯิ สวทช. และ มจธ. ส ารวจพืน้ทื่ และ 
ประชุมหารอืรว่ม พ.ต.ท.เทพ มงคล, ด.ต.สมดลุ โพอน้, คณะคร ูรร.
ตชด.เฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบพระชนมพรรษา (บา้นหมอ่งก ัว๊ะ)  และ 
ผศ.บญุเลีย้ง แกว้นาพนัธ ์เพือ่วางแผนการจดัการอบรมรว่มกนั • มผีูเ้ขา้รบัการอบรมจ านวนท ัง้ส ิน้ 31 คน ประกอบดว้ย 

คร ู5 คน นักเรยีนชัน้ ม.1-ม.2 25 คน และชาวบา้นในชมุชนจ านวน 1
คน
• เนือ้หาการอบรม ดงันี้

• การสรา้งแรงบันดาลใจในการเป็นนักผลติผลงานสรา้งสรรค ์
และการน าผลงานสรา้งสรรคไ์ปสู่

การสรา้งธรุกจิสรา้งสรรค ์
• คอมพวิเตอรก์ราฟิกเบือ้งตน้ การตกแตง่ และตัดตอ่ภาพ 

ผลทีต่อ้งการ: ฉลากสนิคา้ 
• คอมพวิเตอรก์ราฟิกเบือ้งตน้ส าหรับการวาดภาพ

ผลทีต่อ้งการ: โลโก ้
• แบง่กลุม่ตามความสนใจ ๒ กลุม่ทักษะ ไดแ้ก ่ออกแบบกราฟิก

และออกแบบบรรจภัุณฑแ์ละออกแบบสือ่สารผลติภัณฑ ์
(3). ภาพกจิกรรม

• การปพูืน้ฐานโปรแกรม Photoshop • กลุม่ออกแบบผลติภณัฑด์ว้ย
โปรแกรม Illustrator • กลุม่ผลติคลปิวดิโีอเพือ่การโฆษณา

สนิคา้ลงใน Youtube
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ผลการด าเนนิงาน : 19 – 23 พฤศจกิายน 2561 จ านวน 110 ครัวเรอืน :ร.ร.ตชด.มรว.
เฉลมิลักษณ์  ศศช.บา้นวาแหมะค ีและ ศศช.บา้นเลอ้เบป๊วา้คี

• 4 – 7 ธันวาคม 2561 จ านวน 100 ครัวเรอืน :ร.ร.ตชด.บา้นปิลอ๊กคี่ และ ร.ร.ตชด.สนุทร
เวช

• 13 – 19 มกราคม 2562 จ านวน 180 ครัวเรอืน:ศกร.ตชด.บา้นแมเ่หลอ  ร.ร.ตชด.บา้น
แสนค าลอื  ศกร.ตชด.บา้นหว้ยโป่งเลา และ รร.บา้นโพซอ

• 28 มกราคม – 1 กมุภาพันธ ์2562 จ านวน 100 ครัวเรอืน:ร.ร.ตชด.บา้นหมอ่งกั๊วะ และ 
ร.ร.ตชด.บา้นเลตองคุ

• 20 กมุภาพันธ ์– 9 มนีาคม 2562 จ านวน 310 ครัวเรอืน:ร.ร.ตชด.ทา่นผูห้ญงิประไพ  ร.ร.
ตชด.บา้นโป่งลกึ  ศกร.ตชด.บา้นโตแฮ ศศช.บา้นหว้ยเกีย๋งนอ้ย  ศศช.บา้นเลอะตอ  
ศศช.บา้นเหลา่ปลาท ู     ศศช.บา้นแมล่ะเอาะ  ศศช.บา้นหว้ยกวา้งใหม ่และ ศศช.บา้น
หนองอึง๋เหนอื

• รวมท ัง้ส ิน้ 800 ครวัเรอืน จ านวน 20 ชุมชน 

วตัถปุระสงค์ : เพือ่ใหช้มุชนไดรั้บประโยชน์และเป็น

การพัฒนาชุมชนใหม้ีทักษะการสรา้งและตดิตัง้ชุด

หลอดไฟส่องสว่าง LED-solar อย่างง่ายใชด้ ว้ย

ตนเองและมีความปลอดภัยพื้นที่ด าเน ินงาน :

จ านวน 20 แหง่ (ชมุชนหรอืหมูบ่า้น) ซึง่เป็นชมุชนที่

อยูใ่นบรเิวณพืน้ทีน่ ารอ่งของโครงการ

3.ผลการด าเนนิงาน2562(10/10)อบรมเชงิปฏบิตักิาร “การสรา้งชุด
หลอดไฟสอ่งสวา่งดว้ย LED-solar แบบพึง่พาตนเอง” 

ชดุหลอดไฟสอ่งสวา่ง LED
1 ชดุ/ครัวเรอืน

สถานปีระจแุบตเตอรี ่1
ชดุ/ชมุชน

ท าชดุหลอดไฟสอ่งสวา่ง LED 
ดว้ยตนเอง

เตมิประจ ุ(ชารจ์) ไฟฟ้าให ้
แบตเตอรีด่ว้ยรถจักรยานยนต์

เตมิประจ ุ(ชารจ์) ไฟฟ้าใหแ้บตเตอรี่
ดว้ยสถานปีระจแุบตเตอรี่

ตดิตัง้ชดุหลอดไฟสอ่งสวา่ง 
LED ภายในบา้น

อบรม/สอนการท า การตดิต ัง้ การซอ่มแซม และเร ิม่ใชง้านเมือ่ พฤศจกิายน 2561 เป็นตน้มา
• สอนใหแ้ตล่ะครัวเรอืน ท าชดุหลอดไฟสอ่งสวา่ง LED ตดิตัง้ใชใ้นบา้นดว้ยตนเอง จ านวน 50 ชดุ/ชมุชน (3หลอดx15วตัต/์หลังคาเรอืน คา่ใชจ้า่ย

1000บาทตอ่3หลอดรวมสายไฟฟ้าและแบตเตอรตีอ่หลงัคาเรอืน)

• ตดิตัง้สถานปีระจแุบตเตอรีเ่ซลลแ์สงอาทติยข์นาด 50 วตัต ์ทีบ่า้นผูน้ าชมุชนหรอืโรงเรยีน จ านวน 1 ชดุ/ชมุชน พรอ้มสอนการใชง้าน
• สอนการซอ่มแซม การดแูลรักษาอปุกรณ์ชดุหลอดไฟสอ่งสวา่ง LED และสถานปีระจแุบตเตอรี ่รวมถงึการก าจัดแบตเตอรีท่ีเ่สือ่มสภาพแกช่าวบา้น 
ผูน้ าชมุชนและครผููด้แูลทีเ่กีย่วขอ้ง
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5.สรปุ

1. ระยะที ่3 (2559-62) ด าเนนิการภายใตโ้ครงการไอซทีชีายขอบ 20 แหง่ (สพฐ. 1 แหง่ ศศช. 8 แหง่ และ ตชด. 
11 แหง่) ตดิตัง้ระบบเสร็จสมบรูณ์และสง่มอบระบบใหก้บัโรงเรยีนเพือ่ใชง้าน

2. เมือ่วันที ่15 มกราคม 2563 กรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิฯ และคณะท า งานโครงการ
ไอซทีชีายขอบ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

ณ รร.ตขด.บา้นโป่งลกึ 

3. แตล่ะโรงเรยีนมกีารใชง้านพลงังานไฟฟ้าส าหรับการเรยีนการสอน ซึง่พลงังานไฟฟ้ายังพอเพยีงตอ่การใชง้าน 
และ ใชร้ะบบโทรมาตรในการตดิตามการท างานของระบบ Solar cell

4. การดแูลรักษาระบบ Solar Cell ทัง้ 20 โรงเรยีนไดร้ับการสนับสนุนดา้นบคุคลากรและงบประมาณจากการไฟฟ้า
สว่นภมูภิาค โดยท างานรว่มกนักบัเนคเทค

5. การดแูลรักษาระบบสือ่สารและโทรคมนาคม ไดรั้บการสนับสนุนการด าเนนิงานและการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตโดย
บรษัิท AIS

6. ด าเนนิการตดิตัง้โครงสรา้งพืน้ฐานและระบบ Telemedicine ระหวา่งโรงพยาบาลทา่สองยาง จังหวัดตาก กบั รพ
สต.กาหมา่ผาโด ้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยและเริม่มกีารใชง้านระบบและตดิตามผล

7. ด าเนนิการปรับปรงุระบบ Solar Cell ของศกร.ตชด.บา้นตนีดอย โดย กก.ตชด.34 ด าเนนิการจัดซือ้ชดุแบตเตอรี่
ใหมแ่ทนชดุเดมิทีเ่สือ่มสภาพแลว้ ระบบ Solar Cell สามารถกลบัมาใชไ้ดต้ามปกติ

8. ด าเนนิการอบรมการพฒันาทกัษะอาชพีดว้ยไอซทีใีหแ้ก ่คร ูนักเรยีน และชาวบา้นขา้งเคยีง ณ โรงเรยีน ตชด บา้น
หมอ่งกว๊ะ ผูเ้ขา้การอบรมมคีวามสนใจมากและสามารถสรา้งผลงานได ้และท าใหเ้ห็นถงึโอกาสในการสรา้งอาชพี
และรายไดใ้นอนาคต ซึง่ทางโครงการฯจะด าเนนิการผลกัดนัใหเ้กดิผลเป็นรปูธรรมตอ่ไป

9. ในปี 2562 โครงการฯไดด้ าเนนิการกจิกรรมเพิม่เตมิ อบรมเชงิปฏบิตักิารใหก้บัชมุชนทีอ่ยูร่อบๆโรงเรยีนใน
โครงการฯ สามารถประกอบหลอดไฟสอ่งสวา่ง LED-Solar แบบพึง่พาตนเองเพือ่ใชใ้นครัวเรอืนไดเ้อง รวมจ านวน
ทัง้หมดทัง้ส ิน้ 800 ครัวเรอืนใน 20 ชมุชน

10. ในปี 2563 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคใหก้ารสนับสนุนการขยายผลโครงการฯในพืน้ทีเ่พิม่เตมิอกี 2 แหง่
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backup
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Plug, Switch & 
LAN Box Ambient Temp

เซ็นเซอร์

ICT Classroom

Solar Power & Battery  Boxes Consumer UnitDiesel generator 5kVA Light Sensor

Solar Pump (2HP) Water Tanks

สภาพโดยรอบของโรงเรยีนสภาพเสน้ทางไปโรงเรยีน ✓ จดัต ัง้เมือ่ 2547

✓ ระดบักอ่นประถมศกึษา - ประถมศกึษาปีที ่6

✓ ครู เจา้หนา้ที ่14 คน นกัเรยีน 253 คน 

✓ ชาตพินัธุ ์ไทยและกะเหรีย่ง

✓ การเดนิทาง 2 ชม. 40 นาท ี(54 กม.) จาก
ส านกังานทีด่นิ อ. แกง่กระจาน (รถ 4WD)

✓ ไมม่รีะบบสายสง่ไฟฟ้าและระบบการสือ่สาร
โทรคมนาคมไมเ่สถยีร

✓ สามารถตดิต ัง้ระบบเซลลแ์สงอาทติย์

ระบบผลติไฟฟ้าแบบผสมผสานและระบบโทรมาตร

Solar Cell System 5kWp

ระบบแอพพลเิคช ัน่เพือ่การจดัการเรยีนการสอนระบบเครอืขา่ยภายในอาคาร ระบบสือ่สารภายนอกอาคาร

Network Controller
(ICT Classroom)

WIFI Router #2WIFI Router#1

CCTV CameraWIFI Router#3 Network Controller
(สขุศาลาฯ)

ตดิตัง้อนิเทอรเ์น็ตเสร็จ
พ.ค. 2561

จานดาวเทยีม C Brand
รับ/สง่สญัญาณ (รร.)

ระบบอนิเทอรเ์น็ตทีส่ขุศาลาฯ

ป้ายระบบพลังงาน 

3. ผลการด าเนนิงานปี 2562(5/10) : การตดิต ัง้ระบบผลติไฟฟ้าและระบบเครอืขา่ย
(ตวัอยา่งโรงเรยีน ตชด. บา้นโป่งลกึ จ.เพชรบรุ ีตดิตัง้ระบบ Solar Cell เมือ่ 19 พฤษภาคม 2560 อนิเทอรเ์น็ตกลางปี2561)
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ต ัง้แต ่พฤศจกิายน 2561 - มนีาคม 2562  รวมท ัง้ส ิน้ 800 ครวัเรอืน จ านวน 20 ชุมชน 

ท าชดุหลอดไฟสอ่งสวา่ง LED ดว้ยตนเอง ประจ ุ(ชารจ์) ไฟฟ้าใหแ้บตเตอรีด่ว้ยรถจักรยานยนต์

ตดิตัง้ชดุหลอดไฟสอ่งสวา่ง LED ภายในบา้นประจ ุ(ชารจ์) ไฟฟ้าใหแ้บตเตอรีด่ว้ยสถานปีระจแุบตเตอรี่

ตวัอยา่งกจิกรรมการสรา้งชุดหลอดไฟสอ่งสวา่ง LED-solar แบบพึง่พาตนเอง
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ชุดหลอดไฟสอ่งสวา่งดว้ย LED-solar ส าหรบัชุมชนชายขอบ

ชุดหลอดไฟสอ่งสวา่ง LED 1 ชุด/ครวัเรอืน ดงันี้

• หลอด LED แบบแถบ ขนาด 12V 5.5W 500lm จ านวน 2 หลอด

• หลอด LED แบบเสน้ ขนาด 12V 2.88W 260lm จ านวน 1 หลอด

• แบตเตอรี ่แบบแหง้ ขนาด 12V 5Ah จ านวน 1 ลกู

• สายไฟ แบบ 2 core ขนาด 22AWG แดง-ด า จ านวน 3 ชดุ

• ปากคบี แบบหุม้ยาง ขนาดกลาง แดง-ด า จ านวน 3 ชดุ และวสัดสุ ิน้เปลอืงอืน่ๆ

• ออกแบบใหช้ดุหลอดไฟสอ่งสวา่ง LED สามารถใชง้านไดอ้ยา่งนอ้ย 3 วนั (หากเปิดใชง้านพรอ้มกันทกุหลอด 2 ชัว่โมง/วนั)

ชุดประจแุบตเตอรี ่หรอื สถานปีระจแุบตเตอรี ่1 ชุด/ชุมชน ดงันี้

• แผงเซลลแ์สงอาทติย ์แบบ Poly-Si ขนาด 50W 18V 2.78A จ านวน 1 แผง

• วงจรควบคมุการประจแุบตเตอรี ่แบบ MPPT ขนาด 12V 10A จ านวน 1 ตวั

• วงจรแสดงระดับแบตเตอรี ่จ านวน 2 ตวั

• เบรคเกอร ์แบบ DC 2P ขนาด 16A จ านวน 3 ตวั

• สายไฟ แบบ 2 core THW (F) ขนาด 2.5 แดง-ด า จ านวน 1 ชดุ

• ปากคบี แบบหุม้ยาง ขนาดใหญ ่แดง-ด า จ านวน 2 ชดุ

• ตูพ้ลาสตกิทบึ แบบมหีลังคาและกนัน ้า จ านวน 1 ใบ และวสัดสุ ิน้เปลอืงอืน่ๆ 

• ออกแบบใหส้ถานปีระจแุบตเตอรี ่สามารถรองรับการประจ ุ(ชารจ์) ไฟฟ้าแกแ่บตเตอรีส่งูสดุ 10 ลกู/วนั (ประจไุดพ้รอ้มกันครัง้ละ 2 ลกู)

อบรม/สอนการท า การตดิต ัง้ การซอ่มแซม และเร ิม่ใชง้านเมือ่ พฤศจกิายน 2561 เป็นตน้มา

• สอนใหช้าวบา้นแตล่ะครัวเรอืน ท าชดุหลอดไฟสอ่งสวา่ง LED และตดิตัง้ใชง้านภายในบา้นดว้ยตนเอง จ านวน 50 ชดุ/ชมุชน

• ตดิตัง้สถานปีระจแุบตเตอรีเ่ซลลแ์สงอาทติยข์นาด 50 วตัต ์ทีบ่า้นผูน้ าชมุชนหรอืโรงเรยีน จ านวน 1 ชดุ/ชมุชน พรอ้มสอนการใชง้าน

• สอนการซอ่มแซม การดแูลรักษาอปุกรณ์ชดุหลอดไฟสอ่งสวา่ง LED และสถานปีระจแุบตเตอรี ่รวมถงึการก าจัดแบตเตอรีท่ีเ่สือ่มสภาพ
แกช่าวบา้น ผูน้ าชมุชนและครผููด้แูลทีเ่กีย่วขอ้ง

ชดุหลอดไฟสอ่งสวา่ง LED 1 ชดุ/ครวัเรอืน

สถานปีระจแุบตเตอรี ่1 ชดุ/ชมุชน
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สรปุ (ถวายรายงาน 27 มคี 2562)

1. ระยะที ่3 (2559-2562) ด าเนนิการภายใตโ้ครงการไอซทีชีายขอบ จ านวน 20 แหง่ (ตชด. 11 แหง่ ศศช. 8 แหง่ และ สพฐ. 1 แหง่) ได ้

ด าเนนิการตดิตัง้ Solar cell, Application Network และตดิตัง้ระบบอนิเทอรเ์น็ตเสร็จสิน้แลว้ 20 แหง่

2. แตล่ะโรงเรยีนเริม่การใชง้านพลังงานไฟฟ้าส าหรับการเรยีนการสอน ซึง่พลังงานไฟฟ้ายังพอเพยีงตอ่การใชง้าน และใชร้ะบบโทรมาตรใน

การตดิตามการท างานของระบบ Solar cell

3. การไฟฟ้าสว่นภูมภิาคไดก้ าหนดผูดู้แลรับผดิชอบในพืน้ทีส่ าหรับแต่ละโรงเรยีน โดยไดเ้ขา้ร่วมสังเกตการณ์และร่วมกจิกรรมบ ารุงรักษา

ระบบ Solar cell กับโครงการ ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการประเมนิคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใชบ้ ารงุรักษาระบบในระยะยาวตัง้แตปี่ 2563 เป็นตน้ไป

4. ประชมุหารอืเพือ่ด าเนนิการตามพระราชกระแส เรือ่ง “ระบบ Telemedicine และระบบ Solar cell รร.ตชด.บา้นตนีดอย”

5. ระบบ Telemedicine จะเป็นการน าร่องทดลองระหว่าง รพ.ท่าสองยาง กับ รพ.สต.บา้นกาหม่าผาโด ้ซึง่ประมาณการช่วงเวลาของการ

ทดสอบในเดอืน เม.ย.2562

6. ระบบ Solar cell ทีม่ปัีญหาของ รร.ตชด.บา้นตนีดอย เนือ่งจากแบตเตอรีอ่ยูใ่นสภาพทีเ่สือ่มแลว้ ดังนัน้ทาง ตชด. โดย กก.ตชด.34 จะเป็น

ผูด้ าเนนิการแกไ้ข ประมาณเดอืน เม.ย.2562

แผนการด าเนนิงานปี 2563 (น าเสนอมลูนธิฯิ 17สค 2562 เฟส 1.2 )

1. ด าเนนิงานตามพระราชกระแสรับสัง่ 2 เรือ่ง 

• Telemedicine ระหวา่ง รพ.ท่าสองยางกับ รพ.สต.บา้นกาหม่าผาโด ้(เดมิก าหนดวา่จะเป็นระหวา่งรพ.ท่าสองยางกับรพ.สต.หว้ยนกกก 

แตพ่บวา่รพ.สต.หว้ยนกกกนัน้อยูต่ดิถนนใหญส่ามารถเขา้ถงึสถานพยาบาลไดส้ะดวกแลว้ ทีป่ระชมุจงึขอเปลีย่นเป็นรพ.สต.บา้นกาหมา่ผา

โด)้

• ปัญหาไฟฟ้าไมเ่พยีงพอตอ่การรยีนคอมพวิเตอร ์ที ่รร. ตชด.บา้นตนีดอย อ.ทา่สองยาง จ.ตาก (ด าเนนิการแลว้และอยูใ่นระหวา่งตดิตาม

ผลการใชง้าน)

2. ดา้นการบ ารงุรักษาระบบผลติกระแสไฟฟ้า (ท างานรว่มกับการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค)

• สนับสนุนการด าเนนิงาน ประสานงาน รว่มวางแผนการด าเนนิงาน 

• ตดิตามและประเมนิผลการใชง้าน เพือ่ใหเ้กดิแนวทางปฏบิัตดิา้นการบ ารงุรักษาอยา่งเป็นรปูธรรมและยั่งยนื

3. การบ ารงุรักษาดา้นโทรคมนาคม

• ใหค้ าปรกึษา และหาแนวทางการพัฒนาระบบร่วมกัน การวางแผนการแจง้เหตกุรณีเกดิความเสยีหายหรอืระบบไมส่ามารถใชง้านได ้การ

จัดท าคูม่อืการใชง้าน เนื่องจากเป็นพืน้ที ่ทีท่างเอไอเอสยังไมเ่คยด าเนนิการมากอ่น ซึง่ยังไมส่ามารถแจง้ปัญหาผา่นทาง call center ได ้

เหมอืนการใหบ้รกิารท่ัวไป 

4. พัฒนาครแูละผูเ้รยีนเพือ่พัฒนาทักษะการใช ้ICT และสือ่ดจิทัิล การพัฒนาทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการดแูลรักษาระบบไอซทีี

5. ขยายพืน้ทีน่ ารอ่งเพิม่ขึน้ อกี 2-5 แหง่ 
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4. การบ ารงุรกัษา (2/2) : คา่ใชจ้า่ยการดแูลระบบไฟฟ้าและระบบไอซทีี

งบลงทนุ (CAPEX)
งบประมาณตอ่แหง่ (บาท)

รร. ขนาดเล็ก รร. ขนาดใหญ ่

1) คา่ใชจ้า่ยอปุกรณ์ระบบ Solar Cell แบบผสมผสาน
คา่ระบบโทรมาตร และคา่ใชจ้า่ย Spare Part

400,000 1,150,000

2) คา่ใชจ้า่ยอปุกรณ์ระบบ Application และ Network
(อปุกรณ์สนบัสนนุการเรยีน-สอนและอปุกรณ์เครอืขา่ย)

250,000 550,000

3) คา่จา้งตดิต ัง้ระบบ คา่ท าโครงสรา้งฯ คา่ขนสง่ 
รบัประกนัผลงานและบ ารงุรกัษาระบบ 1 ปี 
(รวม PM 2 คร ัง้ ทกุๆ 6 เดอืน และ CM 1 คร ัง้ตอ่ปี)

350,000 500,000

รวมคา่ใชจ้า่ย CAPEX ตอ่แหง่ (Round up) 1,000,000 2,200,000

งบการดแูลรกัษาและด าเนนิงาน (OPEX)
งบประมาณตอ่แหง่ ตอ่ปี (บาท)

รร. ขนาดเล็ก รร. ขนาดใหญ ่

1) คา่ใชจ้า่ย Maintenance ส าหรบัซอ่มแซมอปุกรณ์ 10,000 30,000

2) คา่ใชจ้า่ย Maintenance ส าหรบัการด าเนนิงาน
(PM 2 คร ัง้ ทกุๆ 6 เดอืน และ CM 1 คร ัง้ตอ่ปี)

20,000 20,000

รวมคา่ใชจ้า่ย OPEX ตอ่แหง่ ตอ่ปี (Round up) 30,000 50,000
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หมายเหต:ุ บ.แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์จ ากดั (AIS)
ลงทนุตดิตัง้ระบบโทรคมนาคมครอบคลมุ ศศช. กศน. 8
แหง่ (เดมิ) รร.ตชด. และ สพฐ. 12 แหง่ (ใหม)่ รวม 20
แหง่ เพือ่ใหก้ารสือ่สารเสถยีร และสนับสนุนคา่ใชจ้า่ย
รปูแบบ CSR 3 ปีแรก ตัง้แต ่17 ก.ย. 2561–18 ก.ย. 2564

บรกิารอนิเทอรเ์น็ต
▪ 3G/4G 15 หมายเลข ความเร็ว 6/2 Mbps
▪ บรอดแบนด ์3 วงจร ความเร็ว 10/5 Mbps
▪ ดาวเทยีม IPStar 2 วงจร ความเร็ว 4/2 Mbps

บรกิารอนิเทอรเ์น็ต
▪ 3G/4G 15 หมายเลข ความเร็ว 6/2 Mbps
▪ บรอดแบนด ์3 วงจร ความเร็ว 10/5 Mbps
▪ ดาวเทยีม IPStar 2 วงจร ความเร็ว 4/2 Mbps

หมายเหต:ุ บ.แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์จ ากดั (AIS) ลงทนุตดิตัง้ระบบโทรคมนาคม
ครอบคลมุ ศศช.กศน. 8 แหง่ (เดมิ) รร.ตชด. และ สพฐ. 12 แหง่ (ใหม)่ รวม 20 แหง่ 
เพือ่ใหก้ารสือ่สารเสถยีรและสนับสนุนคา่ใชจ้า่ย CSR 3 ปี (17ก.ย.2561–18ก.ย.2564)
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การเชือ่มโยง Wireless 
แบบ Point-to-Point

พืน้ที่
โรงเรยีนชายขอบ

สญัญาณมอืถอื

สญัญาณอนิเทอรเ์น็ต WiFi

WiFi
Router

3G 
Femtocell

Mobile 
Operator

3G

WiFi

หมายเหต:ุ บ.แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์จ ากดั (AIS) ลงทนุตดิตัง้ระบบโทรคมนาคมครอบคลมุ 
ศศช.กศน. 8 แหง่ (เดมิ) รร.ตชด. และ สพฐ. 12 แหง่ (ใหม)่ รวม 20 แหง่ เพือ่ใหก้ารสือ่สารเสถยีรและ
สนับสนุนคา่ใชจ้า่ย CSR 3 ปี (17ก.ย.2561–18ก.ย.2564)

บรกิารอนิเทอรเ์น็ต
▪ 3G/4G 15 หมายเลข ความเร็ว 6/2 Mbps
▪ บรอดแบนด ์3 วงจร ความเร็ว 10/5 Mbps
▪ ดาวเทยีม IPStar 2 วงจร ความเร็ว 4/2 Mbps
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