
 



คำนำ 
 

   การดำเนินงานโครงการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม  

( Universal Service Obligation : (USO) ) กลุมที่ ๒ ภาคเหนอื ๒ โดย สำนักงาน กสทช. ที่โรงเรยีนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ ไดรบัการพิจารณาใหเปนพ้ืนที่เปาหมาย  

รวมจำนวน ๖ โรงเรียน ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๖๑ และ พ.ศ.๒๕๖๒ เปนตนมา เฉพาะประเภทที่ ๒ ศูนย USO Net 

(ศนูยบรกิารอินเทอรเน็ตสาธารณะ)  , ประเภทที่ ๓ USO Wrap (หองบริการอินเทอรเน็ตสาธารณะ) และ

ประเภทที่ ๔ USO Wi-Fi (บรกิารสัญญานอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับโรงเรียน)   นั้น  

    การดำเนินโครงการดังกลาวมีปญหา อุปสรรค ในกระบวนการจัดการพอสมควร และเปนโครงการ

ที่สำนักงาน กสทช.ดำเนินการโดยตรงไปยังพ้ืนที่เปาหมาย ตามวิธีการตางๆ ที่กำหนด ผูเก่ียวของที่ใกลชิด 

การดำเนินโครงการที่เปนผูใหบริการเทานั้นที่จะรับทราบถึงความกาวหนาของการดำเนินโครงการ โดยโรงเรียน

พ้ืนที่เปาหมายจะเปนเพียงหนวยงานที่ใหการสนับสนนุและรองรับผลตอเนื่องของการดำเนินโครงการ   

    ดังนั้นเพ่ือกำกับติดตามการดำเนินโครงการที่เอื้อประโยชนอยางย่ิงตอการเรียนการสอน การศึกษา 

คนหาความรูตางๆ จากสื่อหลากหลายในระบบอินเทอรเน็ต ทั้งของนักเรียน ครู ประชาชนในพ้ืนที่ และผูสนใจ  

ทั้งในสถานการณปกติและสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด - ๑๙ น้ี สำนักงานเขตพ้ืนที่ -

การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ จึงไดประสานผูอำนวยการโรงเรียนเปาหมาย จำนวน ๖ โรงเรยีน 

รายงานผลความคบืหนา ของการดำเนินโครงการดังกลาวระหวางวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔  ใหมีหลักฐาน 

รองรอย การดำเนินโครงการ เพ่ือใชเผยแพรไปยังหนวยงานที่เก่ียวของใหรับทราบถึงการบูรณาการทำงาน

ระหวางหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ ดวยวิธีที่หลากหลายในการยกระดับคุณภาพการใหบริการประชาชน 

ผานเครือขายโทรคมนาคมและสารสนเทศ 

    ขอขอบคุณสำนักงาน กสทช. ,ผูอำนวยการโรงเรียน เจาหนาที่ผูรบัผิดชอบประจำหนวย USO  

แตละประเภทที่เก่ียวของ ท่ีรวมดวยชวยกันจนเกิดภาพความสำเร็จตามรายงานผลการดำเนินโครงการเลมนี้ 
 

กลุมสงเสรมิการศกึษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม 

( Universal Service Obligation : (USO) ) กลุมที่ ๒ ภาคเหนือ ๒ 

โดย สำนกังาน กสทช. 

ณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อตุรดิตถ 

นายคณิน อุดมความสุข 

ผูอำนวยการกลุมสงเสรมิการศกึษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สพม.พลอต สรุป / รายงาน 

ณ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 

๑. สรุปความเปนมา 

     เมื่อวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ภายใตนโยบายดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ( Digital Economy) 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ "โครงการยกระดับโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศ"  โดยมีเปาหมายเพ่ือขยายโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุมทุกหมูบาน 

ของประเทศไทย  ไดมอบหมายใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม(ปจจุบัน) บูรณาการการดำเนินงาน

รวมกับ สำนักงาน กสทช. ใหมีความสอดคลอง เชื่อมโยงและไมเกิดความซ้ำซอนการดำเนินงาน ภายใต 

"แผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพื่อสังคม ( Universal Service 

Obligation : (USO) ) 

    ตอมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงาน กสทช. ไดตั้ง "คณะทำงานพิจารณา

กำหนดพื้นท่ีเปาหมายภายใตการดำเนินโครงการยกระดับโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศ"  มีขอตกลงในหลักการจำแนกพื้นที่เปาหมาย และมติคณะทำงานรวม  ในการประชุม 

ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใหสำนักงาน กสทช.รับผิดชอบการดำเนนิการในเขตพ้ืนท่ี

หางไกล มากเกินกวา ๑๕ กิโลเมตร (Zone C+) หรอืพ้ืนที่ชายขอบ จำนวน ๓,๙๒๐ หมูบาน หลังจากนั้น 

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ มีขอสั่งการอนุมัติใหสำนักงาน กสทช. 

ดำเนินการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) 

    ในการประชุมคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีมติมอบหมายใหสำนักงาน กสทช.

ดำเนินการขยายโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในหมูบาน "พ้ืนที่หางไกล" จำนวน ๑๕,๗๓๒ หมูบาน โดยใช

งบประมาณโครงการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ซึ่งการใหบริการ 

ที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ไดรับการพิจารณาจาก กสทช.  

ในกลุมที่ ๒ ภาคเหนือ ๒ มีจำนวน ๖ โรงเรียน ไดแก 

 

 

 

  / ภาพพ้ืนท่ีดำเนินการ .... 

 



- ๒ - 

 

 
 

ประเภทท่ี ๒ ศูนย USO Net (ศูนยบริการอินเทอรเน็ตสาธารณะ) 

 
    ๑. รร.สวนเมี่ยงวิทยา   (หนังสือ สนง.กสทช. ที่ สทช ๕๐๑๔ / ว ๓๔๒๑๓   

ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 

    ๒. รร.เนินมะปรางศึกษาวิทยา  (หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ ๐๔๐๐๕ / ว ๒๙๕   

ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒)  

 / ประเภทที่ ๓ .... 



- ๓ - 

ประเภทท่ี ๓ USO Wrap (หองบริการอินเทอรเน็ตสาธารณะ)  (หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ ๐๔๐๐๕ / ว ๒๙๕   

ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒) 

 
    ๑. รร.ดานแมคำมันพิทยาคม 

    ๒. รร.ดอนทองวิทยา 

    ๓. รร.วังพิกุลวิทยศกึษา 

ประเภทท่ี ๔ USO Wi-Fi (บริการสัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับโรงเรียน)   

(หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ ๐๔๐๐๕ / ว ๒๙๕  ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒) 

 
    ๑. รร.วังมะดานพิทยาคม 

 / ๒. วัตถุประสงค .... 



- ๔ - 

 

๒. วัตถุประสงคหลักของโครงการ 

     ๒.๑ เพ่ือจัดใหมีบริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูง (Broadband Internet Service) ในหมูบานพ้ืนที่

หางไกล (Zone C) โดยมีพ้ืนที่เปาหมายเปนโรงเรียนในพ้ืนที่หางไกลที่อยูในหมูบาน Zone C 

     ๒.๒ สนับสนุนนโยบายดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับโครงสราพ้ืนฐานโทรคมนาคม  

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ขับเคลื่อนภารกิจการจัดใหมีบรกิารโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และ

บริการเพื่อสังคมของคณะกรรมการกิจการเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

     ๒.๓ เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีตั้งอยูในพื้นที่ ที่ไมมบีริการ หรือพื้นท่ีที่มีบริการ 

แตไมเพียงพอ มีโอกาสในการเขาถึงบริการโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำมาใชเปนเคร่ืองมือ

สำหรับการยกระดับคุณภาพการใหบริการประชาชนผานเครือขายโทรคมนาคมและสารสนเทศ 

 

๓. นิยาม / ความหมาย (บางสวน) 

    ๑) การจัดใหมีบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) หมายถึง  

การจัดใหมีสัญญานอินเทอรเน็ตที่มีความเร็วในการ download / upload ๓๐ / ๑๐ Mbp. ผาน  

Existing Network ครอบคลุมการจัดหาและติดตั้งอุปกรณบริการ การบริหารจัดการ การบำรุงรกัษา 

และอื่นๆ ที่กำหนด 

    ๒) ระยะเวลาในการใหบริการ หมายถึง ระยะเวลาที่ผูใหบริการตองจัดใหมีบริการ โดยแบงเปน  

๓ ระยะ 

        ระยะที่ ๑ การจัดหาและการตดิตั้งอุปกรณ (๓๐๐ วัน) 

        ระยะที่ ๒ การบริหารจัดการและบำรุงรักษาตอเนื่อง ๕ ป (๖๐ เดอืน) 

        ระยะที่ ๓ การสงมอบอุปกรณหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ (ภายใน ๖๐ วัน) 

    ๓) ผูใหบริการ หมายถึง ผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนกิสและเขาทำสัญญา 

บริการกับ สำนักงาน กสทช. 

    ๔) ผูใชบริการ หมายถึง โรงเรยีน ..นกัเรียนหรือประชาชนท่ัวไปที่ใชบริการประเภทตาง ๆ 

    ๕) Existing Network  หมายถึง โครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่ผูใหบรกิารจะนำมาเชื่อมตอ

เพื่อใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในหมูบานเปาหมายที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 / ๔. การบริหาร .... 

 



- ๕ - 

 

๔. การบริหารจัดการ 

    ๔.๑ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาในการติดตั้งอุปกรณ (ระยะที่ ๑) แลว  ผูใหบรกิารจะจัดใหมีบริการ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ตลอดระยะเวลาการใหบริการ (ระยะที่ ๒) เปนเวลา ๕ ป โดยจัดใหมีบุคลากรประจำ

ศูนย USO Net (ประเภท ๒) และหองบริการ USO Wrap (ประเภท ๓) ซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติผานการฝกอบรม

การใชเครื่องมือและอุปกรณประจำศูนยไดเปนอยางดี ทำหนาที่ประสานงานในการใหคำปรึกษาหารือ และแกไข

ปญหาขอขัดของในการใหบริการ รวมท้ังประสานงานกับตัวแทนหรือผูใชบริการ เพื่อใหบรกิารเปนไป 

ตามมาตรฐานที่กำหนด ตลอดระยะเวลา ๕ ป  

    ๔.๒ การบริการบำรุงรักษา ผูใหบรกิารจะทำหนาที่ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ ตลอดจนสิ่งอำนวย

ความสะดวกสำหรับบริการประเภทตาง ๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยางด ีมีประสิทธิภาพ ตลอดเวลา 

การใหบริการ (๕ ป)  โดยจัดเจาหนาที่เทคนิคใหบริการตลอดเวลาในวันทำการปกติ และสามารถติดตอ 

แจงปญหาทาง Call Center Service เพื่อรับแจงขอขัดของของการใชบริการ เพื่อใหเปนไปตามขอกำหนด 

ระดับคุณภาพการใหบริการ (Service Level Agreement : SLA ) ที่กำหนด 

 

๕. ผลการดำเนินโครงการ 

     จากการประสานงานกับโรงเรียนในสังกัดขางตน ระหวางวันท่ี ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔   

มีผลการดำเนินงานของผูใหบริการกับโรงเรียนเปาหมาย ดังนี้ 

ประเภทท่ี ๒ ศูนย USO Net (ศูนยบริการอินเทอรเน็ตสาธารณะ) 

    ๑) รร.สวนเมี่ยงวิทยา  การกอสรางอาคารศูนย ฯ ไมแลวเสร็จ ตามหลักฐานภาพถายที่แนบ  

*ไดประสานเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานของ สำนักงาน กสทช.เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ แจงวา กำลังอยู

ระหวางจัดหาบริษ่ัทมาดำเนินการตอใหแลวเสรจ็ 

                
 

 

 

 

 / ภาพ .... 



- ๖ - 

 

                  
 

                 
 

      ๒) รร.เนินมะปรางศึกษาวิทยา  การดำเนินงานกอสรางครบถวนและเปดใหบริการแลว  

ดังรายละเอียดที่สำนักงาน กสทช.นำเสนอเปน VTR ท่ี   

https://www.youtube.com/watch?v=j-EVwPO-8tI    

 
และเอกสารที่แนบ 

 

 / การบริหาร .... 



 

        
การบริหารจัดการ 

ศูนย์ USO NET โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 
ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 

หน้าที่หลัก ศูนย ์USO NET  
 มีหน้าที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ได้อย่างครอบคลุม
และเป็นศูนย์เรียนรู้ในการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์พร้อมให้ประชาชนได้รับการ
ฝึกอบรม ให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำไปต่อยอดให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองได ้
 

                    
 
การบริหารจัดการ ศูนย์ USO NET  
 จากการที ่ทางสำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กิจการร่วมค้า บลิส แพลนเน็ต และบริษัท            
IBS CORPORATION LIMITED ได้มอบคอมพิวเตอร์ฟรีควบคู่ไปกับการจัดให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงฟรีในพื้นที่เป้าหมาย พร้อมมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ที่มีคุณสมบัติคือจบปริญญาตรีและมี
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ความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์เป็นพิเศษ เพื่อคอยให้คำปรึกษา คำแนะนำ การใช้งาน
เครื่องมือเครื่องใช้ภายในศูนย์ ประกอบให้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือให้ครู นักเรียนและชุมชนได้มีส่วนร่วมการใช้งานอนิเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งศูนย์ USO NET เปิดให้บริการทุกวัน (จันทร์ - อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.00 – 
17.00 น. ซึ่งในช่วงนี้ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) ทางศูนย์
จึงขออนุญาตจำกัดผู้รับบริการครั้งละไม่เกิน 4 ท่าน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. สวมหน้ากาอนามัยก่อนเข้าศูนย์ทุกครั้ง 
2. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
3. เว้นระยะห่าง 
4. ลงเบยีนการเข้าใช้งานศูนย์ทั้งเข้า - ออก  
หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จะแจ้งผ่านงานประชาสัมพันธ์ทางโรงเรียนเนิน
มะปรางศึกษาวิทยาโดยด่วน 
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ : นายศุภกร สินสุพรรณ เบอร์ติดต่อ : 082-3957760 

รูปภาพภายใน – ภายนอก ศูนย ์USO NET โรงเรยีนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 
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เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ USO NET โรงเรียนเนนิมะปรางศึกษาวทิยา 
นายศุภกร สินสุพรรณ (บอม) อายุ 25 ป ี 

จบปริญญาตรี : คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ 
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ประเภทท่ี ๓ USO Wrap (หองบริการอินเทอรเน็ตสาธารณะ)   

    ๓) รร.ดานแมคำมันพิทยาคม การดำเนินงานครบถวนและเปดใหบริการแลว ดังมีรายละเอียด 

ตามเอกสารที่แนบ 

    ๔) รร.ดอนทองวิทยา  การดำเนินงานครบถวนและเปดใหบริการแลว ดังมรีายละเอียดตาม

ภาพถาย และเอกสารที่แนบ 

         
 

       
 

            
 

    ๕) รร.วังพิกุลวิทยศึกษา การดำเนินงานครบถวนและเปดใหบริการแลว ดังมีรายละเอียด 

ตามเอกสารที่แนบ 

 / เอกสารประกอบราย รร. ตั้งแตลำดับ ๓ - ๕… 



   

 

 

บริการห้องอินเทอรเ์น็ตสาธารณะ USO WRAP 

 

 

 

 

ภายใต้โครงการจัดใหม้บีริการอินเทอร์เนต็ความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล (Zone C) 

 

 

 

 

 

 

สำนักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพื่อสงัคม  

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

(สำนักงาน กสทช.) 
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ห้องบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ USO Wrap ประจำโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 

ประเภทที่ 3 การจัดให้มีห้องบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ USO Wrap ประกอบด้วย การจัดให้มี
สถานที่บริการโดยทำการปรับปรุงภายในห้องเรียนของโรงเรียนตามแบบรูปรายการที ่กำหนด พร้อมจัดให้มีเครื ่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ตามสถานที่ จำนวน และรายละเอียดที่กำหนด รวมถึงการบริหาร
จัดการ และการบำรุงรักษา เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนของโรงเรียนและ
บริการชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายที่กำหนดตลอดระยะเวลาบริการ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ 
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ภาพที่ 3 ภายนอกห้องศูนย์ USO Wrap 

 

      

 

ภาพที่ 4 ภายในห้องศูนย์ USO Wrap 
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ภาพที่ 5 กำหนดการให้บริการ USO Wrap 

 

 

ภาพที่ 6 กฎระเบียบการเข้าใช้บริการ USO Wrap 
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ภาพที่ 7 ป้ายกำหนดการเข้าใช้บริการ USO Wrap (เพ่ือลดการแพร่เชื่อ covid-19) 

 

 

 

ภาพที่ 8 ลงชื่อเข้าใช้งานการรับบริการ USO Wrap 

 

ใช้บริการได้ครั้งละ 4 ทา่น/ครั้ง 
เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (covid-19) 
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ภาพที่ 9 ผู้เข้าใช้บริการ USO Wrap 
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กิจกรรมภายในศูนย์ USO WRAP แบบทดสอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเ์บื้องต้น 

แบบทดสอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กิจกรรมแบบทดสอบเก่ียวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ผ่าน Google Forms ให้
น้องๆ นักเรียน หรือประชาชนทั่วไปได้มาลองทดสอบ เพ่ือวัดความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นว่าผู้ใช้บริการมีความรู้
พ้ืนฐานมากน้อยเพียงใด และสำหรับผู้ใช้บริการท่านไหนที่ไม่มีเลยหรือมีแต่อยากทบทวนทางห้องบริการก็มีบริการจัดอบรม
ให้ฟรี สามารถมาลงทะเบียนเข้าการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ที่ห้องบริการ USO WRAP จะมีทั้งหมด 3 ส่วน 
โดยกิจกกรรมนี้ได้เริ่มตั้งแต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 

 

ประโยชน์ที่ได้จากแบบทดสอบเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ ผ่าน Google Forms 

ได้ทดสอบความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ว่ามีพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากน้อยเพียงใด และยังใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์แถมยังได้ของรางวัลเล็กๆ น้อยๆ เมื่อผู้ใช้บริการทำคะแนนผ่านตั้งแต่ 15 ข้อขึ้นไป สำหรับผู้ใช้ที่ได้ลองทำ
แบบทดสอบแล้วได้คะแนนไม่ผ่าน ทางห้องบริการก็ยินดีอบรมให้ในครั้งถัดไป 
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USO WRAP ให้บริการอินเทอร์เน็ตประจำโรงเรียนและชุมชนภายใต้โครงการ

จัดให้มีบริการ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล โดย สำนักงาน กสทช. และ 

กิจการร่วมค้า บลิส แพลนเน็ต สนับสนุนนโยบาย เพื่อยกระดับคุณภาพและเปิด

โอกาส ให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างเท่าเทียมและท่ัวถงึ 
 

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกภำยในห้อง 

❖ ห้องปรับอำกำร 

❖ คอมพิวเตอร+์อุปกรณเ์ชื่อมต่อ 10 เคร่ือง 

❖ เก้ำอีค้อมพิวเตอร ์12 ตัว 

❖ Smart TV 1 เคร่ือง 

❖ ตู้ล ำโพง+ไมคล์อย 1 ชุด 

❖ ไมคส์ำย 1 ตัว 

❖ เคร่ืองปริน้ (All in one) 1 เคร่ือง 

❖ Free wifi ตลอด 24 ชม. 

หน้าท่ีหลัก ของห้องบริการ USO WRAP ส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถเข้ามา

ใช้บริการคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ได้มา พิมพ์งาน ค้นคว้าหา

ข้อมูล และอื่นๆ รวมไปถึงเป็นห้องแห่งการเรียน รู้ เล่น ให้กับนักเรียน เยาวชน 

บุคคลทั่วไป ได้เข้าถึงเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจมี 

ประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในอนาคตได้ 

เปิดให้บริการทุกวัน 

เวลา 08.30 – 16.30 น. 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์) 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ 

Car-bo-ran-ger 
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ห้องบริการอินเทอร์เน็ต USO WRAP ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตประจำโรงเรียนและชุมชนภายใต้โครงการ
จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล โดย สำนักงาน กสทช. และ กิจการร่วมค้า บลิส 
แพลนเน็ต สนับสนุนนโยบาย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและเปิดโอกาส  ให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 

ห้องบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ 

โรงเรียนดอนทองวิทยา 

ตำบลดอนทอง  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง 

• ห้องปรับอาการ 
• คอมพิวเตอร์+อุปกรณ์เชื่อมต่อ 10 เคร่ือง 
• เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 12 ตัว 
• Smart TV 1 เคร่ือง 
• ตู้ลำโพง+ไมค์ลอย 1 ชุด 
• ไมค์สาย 1 ตัว 
• เคร่ืองปร้ิน (All in one) 1 เคร่ือง  
• Free wifi ตลอด 24 ชม. 

เปิดให้บริการทุกวัน 

เวลา 08.30 – 16.30 น. 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ)์ 

หน้าที่หลัก ของUSO WRAP  
ส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถเข้ามาใช้บริการคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ได้มา
พิมพ์งาน ค้นคว้าหาข้อมูล และอ่ืนๆ รวมไปถึงเป็นห้องแห่งการเรียน รู้ เล่น ให้กับนักเรียน 
เยาวชน บุคคลทั่วไป ได้เข้าถึงเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานเพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจมี
ประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในอนาคต 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

เจ้าหน้าที่ประจำห้อง : ว่าที่ร้อยหญิงปาลวี เจริญชาติ (มี)่ 
                    โทร 080-5080867 

ตั้งอยู่ที่ โรงเรยีนดอนทองวิทยา  
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 ห้องบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ 

โรงเรียนดอนทองวิทยา 
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ศูนย์เรียน รู้ เล่น โดย กสทช.

โรงเรียนดอนทองวิทยา 
ต าบลวังดอนทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติม

ผู้ดูแลศูนย์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาลวี เจริญชาติ 

คอยให้ค าแนะน าตลอดการใช้บริการ

ติดต่อ : 08 0508 0867

@mee0867

จงัหวดัพิษณโุลก

อ ำเภอวงัทอง

อ ำเภอวดัโบสถ์
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ศูนย์ USO NET/WRAP (Universal Service Obligation : USO)
เป็นบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม 
เป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตประจ าชุมชน หรือ
ประจ าโรงเรียน ก่อตั้งขึ้นโดยส านักงาน กสทช. ได้มีการร่วมมือของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเติมเต็มความสุขให้แก่ชุมชน
ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และขาดแคลนบริการโทรคมนาคม
พื้นฐาน ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนา 
เศรษฐกิจ สังคม เปิดโอกาสให้มีการเข้าถึง การติดต่อสื่อสาร
โทรคมนาคมมากยิ่งขึ้น อันจะท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่
จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และยังครอบคลุมในทุกพื้นที่
ของประเทศไทย โดยจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน และ
ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน 

ศูนย์ USO จัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้
คนในชุมชนสามารถเข้ามาใช้บริการ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง พิมพ์งาน และอื่นๆ รวมไปถึงเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่
เยาวชน บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้ เทคโนโลยี
เพื่ อน า ไป ใช้ ในชี วิ ตประจ า วัน  และ เข้ าถึ งอิ น เทอร์ เน็ตที่
เปรียบเสมือนประตูสู่โลกกว้าง ให้เราสามารถค้นคว้าหาความรู้ 
หรือสื่อการเรียนการสอนต่างๆ

โรงเรียนดอนทองวิทยา

ให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์ เน็ต
ความเร็วสูง เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่ท าให้ประชาชนใน
พื้นที่ชนบทและกลุ่มเปา้หมาย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา 
ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป มีโอกาสเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม

สิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์ USO WRAP
• คอมพิวเตอร์+อุปกรณ์เช่ือมต่อ 11 เครื่อง
• เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 13 ตัว
• Smart TV 1 เครื่อง
• ตู้ล าโพง+ไมค์ลอย 1 ชุด
• ไมค์สาย 1 ตัว
• เครื่องปริน้ (All in one) 1 เครื่อง
• Free wifi ตลอด 24 ชม.

ฟรี!!เปิดให้บริการ  ฟรี!!
วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)

ข้อควรปฏิบัติในการใช้บริการศูนย์ USO WRAP

1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถอดรองเท้า
2. ลงช่ือ ทุกครั้งเมื่อใช้บริการทั้ง เข้า และ ออกจากศูนย์
3. ไม่อนุญาตให้น าเกมส์มาเล่น และเปิด Website ที่ไม่เหมาะสม
4. ไม่พูดคุยส่งเสียงดัง เปิดเพลง เป็นการ รบกวนสมาธิผู้ใช้บริการ
ท่านอื่น
5. ห้ามน าอาหาร และเครื่องดื่มเข้ามารับประทานภายในศูนย์ 
และช่วยกันรักษาความสะอาด
6. ห้ามเคลื่อนย้าย อุปกรณ์ต่าง (หรือเปลี่ยนแปลง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และห้ามน าออกจากศนูย์
7. ห้ามน าโปรแกรมอื่น ๆ มาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์
8. กรุณาอย่าสัมผัสหน้าจอคอมพิวเตอร์
9. หากพบปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ
ให้รีบแจ้งผู้ดูแลศูนย์ทราบทันที
10. เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานกรุณาเก็บเก้าอี้เข้าที่ และหูฟังใช้เสร็จ 
แล้วควรน าไปคืนให้ผู้ดูแลศูนย์ เพื่อเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย
**อย่าลืมกรอกแบบประเมนิหลังใช้บริการทุกครั้ง ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์

แบบประเมินท่ี 2 (เจ้าหน้าท่ี)
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

แบบประเมินท่ี 1 (ศูนย์ USO)
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
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บริการห้องอินเทอรเ์น็ตสาธารณะ USO WRAP 

 

 

 

 

ภายใต้โครงการจัดใหม้บีริการอินเทอร์เนต็ความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล (Zone C) 

 

 

 

 

 

 

สำนักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพื่อสงัคม  

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

(สำนักงาน กสทช.) 
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ห้องบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ USO Wrap ประจำโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 

ประเภทที่ 3 การจัดให้มีห้องบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ USO Wrap ประกอบด้วย การจัดให้มี
สถานที่บริการโดยทำการปรับปรุงภายในห้องเรียนของโรงเรียนตามแบบรูปรายการที ่กำหนด พร้อมจัดให้มีเครื ่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ตามสถานที่ จำนวน และรายละเอียดที่กำหนด รวมถึงการบริหาร
จัดการ และการบำรุงรักษา เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนของโรงเรียนและ
บริการชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายที่กำหนดตลอดระยะเวลาบริการ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ 
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ภาพที่ 3 ภายนอกห้องศูนย์ USO Wrap 

 

      

 

ภาพที่ 4 ภายในห้องศูนย์ USO Wrap 
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ภาพที่ 5 กำหนดการให้บริการ USO Wrap 

 

 

ภาพที่ 6 กฎระเบียบการเข้าใช้บริการ USO Wrap 
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ภาพที่ 7 ป้ายกำหนดการเข้าใช้บริการ USO Wrap (เพ่ือลดการแพร่เชื่อ covid-19) 

 

 

 

ภาพที่ 8 ลงชื่อเข้าใช้งานการรับบริการ USO Wrap 

 

ใช้บริการได้ครั้งละ 4 ทา่น/ครั้ง 
เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (covid-19) 
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ภาพที่ 9 ผู้เข้าใช้บริการ USO Wrap 
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กิจกรรมภายในศูนย์ USO WRAP แบบทดสอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเ์บื้องต้น 

แบบทดสอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กิจกรรมแบบทดสอบเก่ียวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ผ่าน Google Forms ให้
น้องๆ นักเรียน หรือประชาชนทั่วไปได้มาลองทดสอบ เพ่ือวัดความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นว่าผู้ใช้บริการมีความรู้
พ้ืนฐานมากน้อยเพียงใด และสำหรับผู้ใช้บริการท่านไหนที่ไม่มีเลยหรือมีแต่อยากทบทวนทางห้องบริการก็มีบริการจัดอบรม
ให้ฟรี สามารถมาลงทะเบียนเข้าการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ที่ห้องบริการ USO WRAP จะมีทั้งหมด 3 ส่วน 
โดยกิจกกรรมนี้ได้เริ่มตั้งแต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 

 

ประโยชน์ที่ได้จากแบบทดสอบเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ ผ่าน Google Forms 

ได้ทดสอบความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ว่ามีพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากน้อยเพียงใด และยังใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์แถมยังได้ของรางวัลเล็กๆ น้อยๆ เมื่อผู้ใช้บริการทำคะแนนผ่านตั้งแต่ 15 ข้อขึ้นไป สำหรับผู้ใช้ที่ได้ลองทำ
แบบทดสอบแล้วได้คะแนนไม่ผ่าน ทางห้องบริการก็ยินดีอบรมให้ในครั้งถัดไป 
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USO WRAP ให้บริการอินเทอร์เน็ตประจำโรงเร ียนและชุมชนภายใต้โครงการจัดให้มี บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล โดย สำนักงาน กสทช. และ กิจการร่วมค้า บลิส แพลนเน็ต 
สนับสนุนนโยบาย เพื่อยกระดับคุณภาพและเปิดโอกาส  ให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ได้อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 

บริการห้องอินเทอร์เน็ตสาธารณะ 

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 

หมู่ 11 บ้านหนองตาสี ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 

USO WRAP 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง 

• ห้องปรับอาการ 
• คอมพิวเตอร์+อุปกรณ์เชื่อมต่อ 10 เคร่ือง 
• เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 12 ตัว 
• Smart TV 1 เคร่ือง 
• ตู้ลำโพง+ไมค์ลอย 1 ชุด 
• ไมค์สาย 1 ตัว 
• เคร่ืองปร้ิน (All in one) 1 เคร่ือง  
• Free wifi ตลอด 24 ชม. 

เปิดให้บริการทุกวัน 

เวลา 08.30 – 16.30 น. 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์) 

หน้าที่หลัก ของห้องบริการ USO WRAP  
ส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถเข้ามาใช้บริการคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ได้มา
พิมพ์งาน ค้นคว้าหาขอ้มูล และอ่ืนๆ รวมไปถึงเป็นห้องแห่งการเรียน รู้ เล่น ให้กับนักเรียน 
เยาวชน บุคคลทั่วไป ได้เข้าถึงเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานเพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจมี
ประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในอนาคตได้ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

@886nfefn 

เจ้าหน้าที่ประจำห้อง : นางสาวณัฐธิชา คำวงษา (บ)ี 
                    โทร 088-4180782 

ตั้งอยู่ที่ โรงเรยีนวังพิกลุวิทยศึกษา  
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USO WRAP 
บริการห้องอินเทอร์เน็ตสาธารณะ 

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 
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ประเภทท่ี ๔ USO Wi-Fi (บริการสัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับโรงเรียน)   

    ๖) รร.วังมะดานพิทยาคม การดำเนินงานครบถวนและเปดใหบริการแลว ดังมีรายละเอียด 

ตามภาพถายและเอกสารที่แนบ 

        
 

 
 

   และเอกสารประกอบของโรงเรียนในหนาถัดไป 

 

ภาคผนวก 
๑. สำเนาหนังสือ สนง.กสทช. ที่ สทช ๕๐๑๔ / ว ๓๔๒๑๓  ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๒. สำเนาหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ ๐๔๐๐๕ / ว ๒๙๕  ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

๓. ศูนยบริการอินเทอรเน็ต USO Net และ USO Wrap : เอกสารของสำนักงาน กสทช. 

 

---------------------------- 
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ห้องบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ USO Wrap ประจ าโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 

ประเภทที่ 4 การจัดให้มีบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับโรงเรียน  ประกอบด้วย การจัดให้มีสถานที่บริการ

โดยท าการปรับปรุงภายในห้องเรียนของโรงเรียนตามแบบรูปรายการที่ก าหนด พร้อมจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ

สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ตามสถานที่ จ านวน และรายละเอียดที่ก าหนด รวมถึงการบริหารจัดการ และการบ ารุงรักษา 

เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอนของโรงเรียนและบริการชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย

ที่ก าหนดตลอดระยะเวลาบริการ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี ้

 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วย 

1 โต๊ะวำงเครื่องคอมพิวเตอร์ 5 ชุด 
2 เก้ำอ้ีคอมพิวเตอร์ 5 ตัว 

3 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (All In One) 5 ชุด 

4 อุปกรณ์ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน 5 ชุด 
5 อุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Outdoor) 2 ตัว 

6 อุปกรณ์ Network Switch  1 เครื่อง 
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ภาพที่ 3 เจ้าหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ 
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ภาพที่ 4 ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ครูและนักเรียนเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ 
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โครงการจัดให�มีบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีห�างไกล (Zone C) 

 

1. ความเป-นมาและหลักการเหตุผล 

การพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศมีส�วนสําคัญในการสนับสนุนให"เกิดการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติ เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการสื่อสารโทรคมนาคมจะเป*นป+จจัยสําคัญ
ในการเพ่ิมมูลค�าให"กับภาคอุตสาหกรรมต�าง ๆ ท้ังทางตรงและทางอ"อม ท้ังนี้ หากพิจารณาในมิติเชิงเศรษฐกิจ 
การสื่อสารโทรคมนาคมนับเป*นกลไกสําคัญในการช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดต"นทุน ปรับปรุงให"โครงสร"างและ
รูปแบบการลงทุนในอุตสาหกรรมสาขาต�าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน นอกจากนี้ หากพิจารณาใน
เชิงสังคมจะพบว�าการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ�านระบบโทรคมนาคมจะก�อให"เกิดการ
แลกเปลี่ยนองค8ความรู" ข"อมูลข�าวสาร สามารถสร"างสังคมแห�งการเรียนรู"ได"อย�างกว"างขวาง ไม�จํากัดอยู�แค�
เพียงเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ ณ จุดใดจุดหนึ่ง สามารถสร"างโอกาสให"ประชาชนทุกพ้ืนท่ี ทุกกลุ�มชน
เข"าถึงข"อมูลข�าวสารได"อย�างมีประสิทธิภาพ มีความรู"ความสามารถเพ่ิมข้ึนอย�างมีประสิทธิภาพ ด"วยเหตุผล
ดังกล�าวจึงสามารถกล�าวได"ว�าระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป*นป+จจัยสําคัญในการสนับสนุนและส�งเสริมการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของประเทศ อันจะนําไปสู�การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน
ของประเทศได"ในท่ีสุด 

ด"วยบทบาทและความสําคัญของระบบสื่อสารโทรคมนาคมดังท่ีได"กล�าวมา รัฐบาลจึงได"
ประกาศนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ซ่ึงมีสาระสําคัญในการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช"เป*นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยมุ�งเน"นการลงทุน    
ด"านโครงสร"างพ้ืนฐานโทรคมนาคม โดยเฉพาะอย�างยิ่งได"กําหนดให"บริการอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงเป*น
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานท่ีรัฐต"องจัดเตรียมไว"ให"แก�ประชาชนทุกกลุ�มคนในทุกพ้ืนท่ีโดยให"มีการกระจาย  
อย�างท่ัวถึง ตลอดจนต"องดําเนินการสนับสนุนและส�งเสริมให"ประชาชนมีความรู"ในการใช"งาน สามารถเข"าถึง
ได" ตลอดจนสามารถพัฒนาและใช"ประโยชน8จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และบริการ
อินเทอร8เน็ตได"อย�างรู"เท�าทัน เพ่ือให"ประชาชนได"รับโอกาสในการสร"างรายได"และสามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตได"ในท"ายท่ีสุด 

ท้ังนี้ หากพิจารณาจากบทบาทหน"าท่ีของ กสทช. ซ่ึงเป*นหน�วยงานกํากับดูแลกิจการด"าน    
การสื่อสารของประเทศแล"วนั้น กล�าวได"ว�า กสทช. ถือเป*นหน�วยงานหนึ่งท่ีเป*นกลไกสําคัญต�อการบรรลุ
เปOาหมายการยกระดับด"านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ และหากพิจารณาถึงในมิติด"านการลงทุนขยาย
โครงสร"างพ้ืนฐานด"านโทรคมนาคมในพ้ืนท่ีชนบทห�างไกลท่ีไม�มีผู"สนใจเข"าไปลงทุน  กสทช.ยังมีเครื่องมือ
สําคัญท่ีจะสนับสนุนการลงทุนในพ้ืนท่ีดังกล�าว ซ่ึงได"ถูกกําหนดไว"ใน พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ.2544 มาตรา 17 ท่ีกําหนดให" กสทช. มีหน"าท่ีในการจัดให"มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน
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โดยท่ัวถึง และมีอํานาจกําหนดให"ผู"รับใบอนุญาตต"องจัดให"มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงครอบคลุม
มิติเชิงพ้ืนท่ีและมิติเชิงสังคม ประกอบด"วย การจัดให"มีบริการโทรคมนาคมในพ้ืนท่ีชนบท หรือพ้ืนท่ี
ผลตอบแทนการลงทุนตํ่า หรือพ้ืนท่ีไม�มีผู"ให"บริการ หรือมีบริการแต�ไม�ท่ัวถึงและเพียงพอ และการจัดให"มี
บริการโทรคมนาคม ศาสนสถาน และสถานพยาบาล หน�วยงานท่ีให"ความช�วยเหลือสังคม รวมถึงการจัดให"มี
บริการสาธารณะ คนผู"มีรายได"น"อย คนพิการ เด็ก คนชรา และผู"ด"อยโอกาสทางสังคม ประกอบกับ 
พระราชบัญญัติองค8กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน8 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มาตรา 27 (12) และมาตรา 50 กําหนดให" กสทช. มีอํานาจในการ
กําหนดมาตรการให"มีการกระจายบริการโทรคมนาคมให"ท่ัวถึงและเท�าเทียม โดยท่ีการดําเนินการดังกล�าว ให" 
กสทช.หารือกับหน�วยงานของรัฐอ่ืนท่ีเก่ียวข"อง โดยต"องสอดคล"องกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไว"ต�อสภา 

ภายใต"นโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) คณะรัฐมนตรีจึงได"มีมติ
เห็นชอบในหลักการ “โครงการยกระดับโครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศ” เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2559 โดยมีเปOาหมายเพ่ือขยายโครงข�ายอินเทอร8เน็ตความเร็วสูง           
ให"ครอบคลุมทุกหมู�บ"านของประเทศไทย โดยได"มอบหมายให"กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บูรณาการการดําเนินงานร�วมกับ สํานักงาน กสทช. เพ่ือให" “การดําเนินโครงการยกระดับโครงสร�างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ” ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1 มี
ความสอดคล"อง เชื่อมโยง และไม�เกิดความซํ้าซ"อนกับการดําเนินงานภายใต" “แผนการจัดให�มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม” ของ สํานักงาน กสทช.  

โดยท่ีภารกิจการจัดให"มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน (USO) ของ สํานักงาน กสทช. ได"ให"
ความสําคัญกับการเข"าถึงท้ังบริการโทรคมนาคมทางด"านเสียง (Voice Service) และบริการด"านข"อมูล 
(Broadband Internet Service) ดังนั้น ด"วยภารกิจท่ีได"รับมอบหมายได"จัดให"มีบริการอินเทอร8เน็ตความเร็ว
สูงเข"าถึงทุกหมู�บ"านนั้น กสทช.  จึงได"อาศัยอํานาจตามมาตรา 17 แห�งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ปรับเพ่ิมขอบเขตการดําเนินงานให"ครอบคลุมถึงการจัดให"มีสัญญาณ
โทรศัพท8เคลื่อนท่ี (Mobile Service) ในพ้ืนท่ีโครงการท่ียังขาดแคลนสัญญาณ หรือมีแต�ยังไม�ท่ัวถึง หรือไม�มี
ประสิทธิภาพเพียงพอต�อการใช"งาน เพ่ือเติมเต็มโอกาสให"ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ีเปOาหมายดังกล�าว
สามารถเข"าถึงบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานได"อย�างครบถ"วนในคราวเดียวกัน 

ต�อมา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1 และ สํานักงาน กสทช. ได"จัดต้ัง
“คณะทํางานพิจารณากําหนดพ้ืนท่ีเปOาหมายภายใต"การดําเนินโครงการยกระดับโครงสร"างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” ระหว�างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กับ สํานักงาน กสทช. เพ่ือพิจารณากําหนดพ้ืนท่ีเปOาหมายภายใต"การดําเนินโครงการยกระดับโครงสร"าง
                                           
1  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได"เปลี่ยนเป*น กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2559 
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พ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงท่ีประชุมคณะทํางานร�วมระหว�างสํานักงาน 
กสทช และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พ้ืนท่ีเปOาหมายแบ�งออกเป*น 3 ลักษณะ ดังนี้

1. Zone A และ 
2. Zone C จากระยะห�าง 
3. Zone C+ จากระยะห�าง 

 

 

ท้ังนี้ ผลท่ีได"จากการจําแนกพ้ืนท่ีเปOาหมายตามกรอบแนวทางข"างต"น สรุปได"ว�า 
เปOาหมายการดําเนินงานยกระดับอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงในระดับหมู�บ"านท่ัวประเทศ
44,352 แห�ง 

 

และโดยมติคณะทํางานร�วม ในคราวการประชุมครั้
ได"มีมติแบ�งพ้ืนท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินงานยกระดับอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงในระดับหมู�บ"าน
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พ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงท่ีประชุมคณะทํางานร�วมระหว�างสํานักงาน 
กสทช และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ณ ขณะนั้น) ได"ตกลงในหลักการถึงกรอบแนวทางในการจําแนก

ลักษณะ ดังนี้ 

ละ B ในรัศมี ex-node เป*นระยะ 3 กิโลเมตร 
จากระยะห�าง ex-node ระหว�าง 3 – 15 กิโลเมตร 
จากระยะห�าง ex-node ท่ีเกิน 15 กิโลเมตร เป*นต"นไป

 

ท้ังนี้ ผลท่ีได"จากการจําแนกพ้ืนท่ีเปOาหมายตามกรอบแนวทางข"างต"น สรุปได"ว�า 
เปOาหมายการดําเนินงานยกระดับอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงในระดับหมู�บ"านท่ัวประเทศ

และโดยมติคณะทํางานร�วม ในคราวการประชุมครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 
ได"มีมติแบ�งพ้ืนท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินงานยกระดับอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงในระดับหมู�บ"าน

พ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงท่ีประชุมคณะทํางานร�วมระหว�างสํานักงาน 
ได"ตกลงในหลักการถึงกรอบแนวทางในการจําแนก

กิโลเมตร เป*นต"นไป 

ท้ังนี้ ผลท่ีได"จากการจําแนกพ้ืนท่ีเปOาหมายตามกรอบแนวทางข"างต"น สรุปได"ว�า มีพ้ืนท่ีท่ีเป*น
เปOาหมายการดําเนินงานยกระดับอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงในระดับหมู�บ"านท่ัวประเทศ รวมเป*นจํานวน 

 

เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2559 
ได"มีมติแบ�งพ้ืนท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินงานยกระดับอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงในระดับหมู�บ"าน         
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ท่ัวประเทศ โดยให"กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผิดชอบดําเนินการในเขตพ้ืนท่ีห�างไกล
ไม�เกิน 15 กิโลเมตร (Zone C) จํานวน 40,432 หมู�บ"าน และ สํานักงาน กสทช. รับผิดชอบดําเนินการใน 
เขตพ้ืนท่ีห�างไกลมากเกินกว�า 15 กิโลเมตร (Zone C+) จํานวน 3,920 หมู�บ"าน ซ่ึงต�อมาเม่ือวันท่ี           
22 สิงหาคม 2559 หัวหน"าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ได"มีข"อสั่งการ “อนุมัติให" สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการภารกิจการจัดให"มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (USO) โดยให"
ร�วมกันกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินงานให"สอดคล"องกับแผนท่ีตกลงกันไว"” โดย
มอบหมายให" สํานักงาน กสทช. ดําเนินการในพ้ืนท่ีเปOาหมาย จํานวน 3,920 แห�ง (พ้ืนท่ี Zone C+) ซ่ึงต�อมา 
สํานักงาน กสทช. ใช"ชื่อว�าพ้ืนท่ีชายขอบ 

ต�อมา ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 ท่ีประชุมได"มีมติมอบหมาย
ให"กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ และสังคม (ดศ.) ดําเนินการขยายโครงข�ายอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงให"
ครอบคลุม 24,700 หมู�บ"าน  โดยใช"เงินงบประมาณรายจ�ายประจําปlงบประมาณ พ.ศ. 2559 และมอบหมาย
ให" สํานักงาน กสทช. ดําเนินการในหมู�บ"านท่ีเหลือเพ่ิมเติมอีกจํานวน 15,732 หมู�บ"าน โดยใช"งบประมาณ
โครงการจัดให"มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (USO) ท้ังนี้ ให"ดําเนินการให"
เป*นไปตามเง่ือนไขท่ีสอดคล"องกับนโยบายรัฐบาลและท่ีกําหนดไว"ในรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2559 มาตรา 56 สํานักงาน กสทช. จะดําเนินโครงการต�อเนื่องโดยใช"ชื่อพ้ืนท่ีเปOาหมาย 15,732 
หมู�บ"านนี้ว�า “พ้ืนท่ีห�างไกล” และใช"วิธีดําเนินโครงการลักษณะเช�นเดียวกันกับการดําเนินโครงการในหมู�บ"าน
พ้ืนท่ีชายขอบ (Zone C+) จํานวนประมาณ 3,920 หมู�บ"านข"างต"น  โดยสํานักงาน กสทช. ได"มุ�งเน"นเฉพาะ
การขับเคลื่อนภารกิจการจัดให"มีบริการอินเทอร8เน็ตความเร็ว สูง (Broadband Internet Service) ใน
เบ้ืองต"นได"กําหนดรูปแบบประเภทบริการไว" 5 ประเภท ได"แก�  (1) การจัดให"มีบริการ Wi-Fi สาธารณะ
ประจําหมู�บ"าน (2) การจัดให�มีบริการศูนย�อินเทอร�เน็ตสาธารณะ (ศูนย� USO Net) (3) การจัดให�มี
บริการห�องอินเทอร�เน็ตสาธารณะ (USO Wrap) (4) การจัดให�มีบริการสัญญาณอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง
สําหรับโรงเรียน และ (5) การจัดให"มีบริการสัญญาณอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงสําหรับโรงพยาบาลส�งเสริม
สุขภาพประจําตําบล (รพ.สต.) (บริการอินเทอร8เน็ตในสถานศึกษา ได"แก�บริการ (2) (3) และ (4) ) 

2. วัตถุประสงค�หลักของโครงการ 

2.1 เพ่ือจัดให"มีบริการอินเทอร8เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) ในหมู�บ"านพ้ืนท่ี
ห�างไกล (Zone C) โดยมีพ้ืนท่ีเปOาหมายเป*นโรงเรียนในพ้ืนท่ีห�างไกลท่ีอยู�ในเหมู�บ"านโซน C 

2.2 สนับสนุนนโยบายดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับโครงสร"างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ขับเคลื่อนภารกิจการจัดให"มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและ
บริการเพ่ือสังคมของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน8 และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
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2.3 เพ่ือให"หน�วยงานภาครัฐ และเอกชน ท่ีต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีท่ีไม�มีบริการ หรือ พ้ืนท่ีท่ีมีบริการแต�ไม�
เพียงพอ มีโอกาสในการเข"าถึงบริการโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถนํามาใช"เป*นเครื่องมือสําหรับ
การยกระดับคุณภาพการให"บริการประชาชนผ�านเครือข�ายโทรคมนาคมและสารสนเทศ 

3.  นิยาม/ความหมาย 
(1) การจัดให"มีบริการอินเทอร8เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) หมายถึง การจัดให"มี

สัญญาณอินเทอร8เน็ตท่ีมีความเร็วในการดาวน8โหลด/อัพโหลด 30/10 Mbps. ผ�าน Existing Network 
ครอบคลุมการจัดหาและติดต้ังอุปกรณ8บริการ การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา และอ่ืน ๆ ท่ีกําหนด 

(2) ระยะเวลาการให"บริการ หมายถึง ระยะเวลาท่ีผู"ให"บริการต"องจัดให"มีบริการ โดยแบ�งเป*น 3 ระยะ 
ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 การจัดหาและการติดต้ังอุปกรณ8(300 วัน) 
ระยะท่ี 2  การบริหารจัดการและบํารุงรักษาต�อเนื่อง 5 ปl (60 เดือน) 
ระยะท่ี 3  การส�งมอบอุปกรณ8หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ (ภายใน 60 วัน) 

(3) อุปกรณ8บริการ หมายถึง เครื่อง อุปกรณ8 ท่ีต"องจัดหาและทําการติดต้ัง รวมถึงการจัดสร"างสถานท่ี
หรือการปรับปรุงอาคารสถานท่ี และอ่ืน ๆ ของบริการแต�ละประเภทท่ีกําหนด 

(4) การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน การควบคุมดูแล รวมท้ังการจัดให"มีบุคลากรให"บริการ 
เพ่ือให"บริการ และการรักษาระดับและคุณภาพการให"บริการอินเทอร8เน็ต ตลอดระยะเวลาการให"บริการ 

(5) การบํารุงรักษา หมายถึง การตรวจสอบ การซ�อมแซมแก"ไข หรือเปลี่ยนทดแทน เพ่ือให"อุปกรณ8
สามารถใช"งานและให"บริการอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงได"อย�างดี มีคุณภาพประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา
บริการ ท้ังการบํารุงรักษาเพ่ือปOองกัน (Preventive Maintenance: PM) การบํารุงรักษาเพ่ือซ�อมแซมแก"ไข
ข"อชํารุดขัดข"อง (Corrective Maintenance: CM) 

(6) การบํารุงรักษาเพ่ือปOองกัน (Preventive Maintenance: PM) หมายถึง การบํารุงรักษาเพ่ือให"
สามารถใช"งานได"ดีตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด รวมถึงการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง อะไหล�ซ่ึงหมดอายุการใช"
งานตามระยะเวลาการใช"งานตามปกติ 

(7) การบํารุงรักษาเพ่ือซ�อมแซมแก"ไขข"อชํารุดขัดข"อง (Corrective Maintenance: CM) หมายถึง    
การบํารุงรักษาเพ่ือซ�อมแซมแก"ไขข"อชํารุดขัดข"องจากการใช"งานตามปกติ หรืออุบัติเหตุใด ๆ อันเกิดจาก
ความผิดหรือความประมาทเลินเล�อของพนักงานของผู"ให"บริการ ให"คืนสภาพและหรือให"สามารถใช"งานได"ดี
เช�นเดิมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้ ไม�รวมถึงกรณีเกิดการชํารุดหรือเสื่อมสภาพจากการหมดอายุการใช"
งานซ่ึงต"องจัดซ้ือใหม� หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย 

(8) ผู"ให"บริการ หมายถึง ผู"ชนะการประกวดราคาด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส8 และเข"าทําสัญญา
บริการกับ สํานักงาน กสทช.  
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(9) ผู"ใช"บริการ หมายถึง โรงเรียน โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพประจําตําบล (รพ.สต.) นักเรียนหรือ
ประชาชนท่ัวไปท่ีใช"บริการประเภทต�างๆ 

(10) Existing Network หมายถึง โครงข�ายอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงท่ีผู"ให"บริการจะนํามาเชื่อมต�อเพ่ือ
ให"บริการอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงในหมู�บ"านเปOาหมายท่ีกําหนด 

4. ลักษณะประเภทการจัดให�มีบริการ 

การจัดให"มีบริการอินเทอร8เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) ในพ้ืนท่ีห�างไกล 
(Zone C) จําแนกประเภทบริการ ดังนี้ 

ประเภทท่ี 1 การจัดให"มีบริการอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (Wi-Fi) หมู�บ"าน
ประกอบด"วย การจัดหาชุดอุปกรณ8กระจายสัญญาณ (แบบไร"สาย) และสัญญาณอินเทอร8เน็ตความเร็วสูง 
ตามสถานท่ี จํานวน และรายละเอียดท่ีกําหนด รวมถึงการบริหารจัดการ การบํารุงรักษาสัญญาณ เพ่ือ
ให"บริการอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (Wi-Fi) ในหมู�บ"านเปOาหมายตลอดระยะเวลาการบริการ 

ประเภทท่ี 2 การจัดให"มีศูนย8บริการอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ USO Net 
ประกอบด"วย การจัดให"มีสถานท่ีบริการ โดยทําการสร"างอาคารบริการภายในบริเวณโรงเรียนตามแบบรูป
รายการท่ีกําหนด พร"อมจัดให"มีเครื่องคอมพิวเตอร8 อุปกรณ8 อินเทอร8เน็ตความเร็วสูง (Wi-Fi) และสิ่งอํานวย
ความสะดวกอ่ืน ๆ ตามสถานท่ี จํานวน และรายละเอียดท่ีกําหนด รวมถึงการบริหารจัดการ และการ
บํารุงรักษา เพ่ือให"บริการอินเทอร8เน็ตความเร็วสูง และเพ่ือประโยชน8ในการเรียนการสอนของโรงเรียนและ
บริการชุมชนในพ้ืนท่ีเปOาหมายท่ีกําหนดตลอดระยะเวลาบริการ 

ประเภทท่ี 3 การจัดให"มีห"องบริการอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ USO Wrap 
ประกอบด"วย การจัดให"มีสถานท่ีบริการโดยทําการปรับปรุงภายในห"องเรียนของโรงเรียนตามแบบรูปรายการ
ท่ีกําหนด พร"อมจัดให"มีเครื่องคอมพิวเตอร8 อุปกรณ8 และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ตามสถานท่ี จํานวน 
และรายละเอียดท่ีกําหนด รวมถึงการบริหารจัดการ และการบํารุงรักษา เพ่ือให"บริการอินเทอร8เน็ตความเร็วสูง 
และเพ่ือประโยชน8ในการเรียนการสอนของโรงเรียนและบริการชุมชนในพ้ืนท่ีเปOาหมายท่ีกําหนดตลอดระยะเวลา
บริการ 

ประเภทที่ 4 การจัดให"มีบริการสัญญาณอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงสาธารณะสําหรับ
โรงเรียน (Last mile to School) ประกอบด"วย การจัดให"มีชุดอุปกรณ8กระจายสัญญาณ (แบบไร"สายและ
แบบมีสาย) สัญญาณอินเทอร8เน็ตความเร็วสูง เครื่องคอมพิวเตอร8พร"อมอุปกรณ8และอ่ืน ๆ ตามสถานท่ี 
จํานวน และรายละเอียดท่ีกําหนด เพ่ือให"บริการอินเทอร8เน็ตความเร็วสูง และเพ่ือประโยชน8ในการเรียน 
การสอนของโรงเรียนและชุมชนในพ้ืนท่ีเปOาหมายท่ีกําหนดตลอดระยะเวลาบริการ 

ประเภทท่ี 5 การจัดให"มีบริการสัญญาณอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงสาธารณะสําหรับ
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพประจําตําบล (รพ.สต.) (Last mile to Sub-district Health Promoting 
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Hospital) ประกอบด"วย การจัดให"มีชุดอุปกรณ8กระจายสัญญาณ (แบบไร"สายและแบบสาย) สัญญาณ
อินเทอร8เน็ตความเร็วสูง และอ่ืน ๆ ภายใน รพ.สต. ตามสถานท่ี จํานวน และรายละเอียดท่ีกําหนด เพ่ือ
ให"บริการอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงแก�แพทย8 พยาบาล ผู"ป|วย ภายใน รพ.สต. ในพ้ืนท่ีเปOาหมายท่ีกําหนด และ
บริการชุมชนในบริเวณใกล"เคียงตลอดระยะเวลาบริการ 

 

ลําดับ หน�วยงานสังกัด สพฐ. ศูนย8 USO 
NET 

(ประเภท 2) 

ห"อง USO 
Wrap 

(ประเภท 3) 

สัญญาณ   
Wi-Fi  

(ประเภท 4)  

จํานวนโรงเรียน
ท้ังหมด 

1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) 

146 1,463 2,663 4,272 

2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) 

39 80 26 145 

3 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
(สศศ.) 

- - 2 2 

 รวม 185 1,543 2,691 4,419 

 

6.  การบริหารจัดการศูนย�อินเทอร�เน็ต 

6.1  หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาในการติดต้ังอุปกรณ8 (ระยะท่ี 1) แล"ว ผู"ให"บริการจะจัดให"มีบริการ
อินเทอร8เน็ตความเร็วสูง ตลอดระยะเวลาการให"บริการ (ระยะท่ี 2) เป*นเวลา 5 ปl โดยมีการจัดให"มีบุคลากร
ประจําศูนย8บริการ USO Net (ประเภทท่ี 2) และห"องบริการ USO Wrap (ประเภทท่ี 3) ซ่ึงเป*นผู"มีคุณสมบัติ 
ผ�านการฝ~กอบรมการใช"เครื่องมือและอุปกรณ8ประจําศูนย8ได"เป*นอย�างดี ทําหน"าท่ีประสานงานในการให"
คําปรึกษาหารือ และแก"ไขป+ญหาข"อขัดข"องในการให"บริการรวมท้ังประสานงานกับตัวแทนหรือผู"ใช"บริการ
เพ่ือให"บริการเป*นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด ตลอดระยะเวลาบริการ 5 ปl  

6.2  การบริการบํารุงรักษา ผู"ให"บริการจะทําหน"าท่ีดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณ8 ตลอดจนสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับบริการประเภทต�าง ๆ ให"อยู�ในสภาพพร"อมใช"งานอย�างดี มีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลาการให"บริการ (5ปl) โดยจัดเจ"าหน"าท่ีเทคนิคให"บริการตลอดเวลาในวันทําการปกติ และสามารถ
ติดต�อแจ"งป+ญหาทาง Call Center Service เพ่ือรับแจ"งข"อขัดข"องของการใช"บริการ เพ่ือให"เป*นไปตาม
ข"อกําหนดระดับคุณภาพการให"บริการ (Service Level Agreement: SLA) ท่ีกําหนด 
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ท่ี รหัส ช่ือหน่วยงาน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด หน่วยงาน/สังกัด
ประเภท
บริการ

1 50010024 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา หมู่ 9 ดอยสุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 USO Wi-Fi
2 50010047 โรงเรียนบ้านป่าป้อง หมู่ 3 ป่าป้อง ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 USO Wi-Fi
3 50010051 โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม หมู่ 4 โป่งกุ่ม ป่าเม่ียง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 USO Wi-Fi
4 50010056 โรงเรียนบ้านตลาดข้ีเหล็ก หมู่ 1 ตลาดข้ีเหล็ก แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 USO Wi-Fi
5 50010058 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี หมู่ 6 ห้วยอ่าง แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 USO Wi-Fi
6 50010096 โรงเรียนวัดร้องวัวแดง หมู่ 3 ร้องวัวแดง ร้องวัวแดง สันก าแพง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 USO Wi-Fi
7 50010108 โรงเรียนวัดลานตอง หมู่ 3 ล้านตอง ห้วยทราย สันก าแพง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 USO Wi-Fi
8 50010126 โรงเรียนวัดดอนชัย หมู่ 6 บ้านดอนชัย แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 USO Wi-Fi
9 50010135 โรงเรียนวัดเปาสามขา หมู่ 3 บ้านเปาสามขา ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 USO Wi-Fi
10 50010046 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง หมู่ 2 ป่าไม้แดง ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 USO Wrap
11 50010125 โรงเรียนวัดห้วยทราย หมู่ 4 บ้านห้วยทราย แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 USO Wrap
12 50010062 โรงเรียนชลประทานผาแตก หมู่ 2 ตลาดใหม่ ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ศูนย์ USO Net
13 50020004 โรงเรียนบ้านบวกหม้ือ หมู่ 1 บวกหม้ือ ข้ีเหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 USO Wi-Fi
14 50020010 โรงเรียนวัดห้วยไร่ หมู่ 9 ห้วยไร่ ข้ีเหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 USO Wi-Fi
15 50020014 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง หมู่ 3 ปางไม้แดง บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 USO Wi-Fi
16 50020015 โรงเรียนบ้านช้างใน หมู่ 2 เก๊ามะค่า บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 USO Wi-Fi
17 50020046 โรงเรียนบ้านปางฮ่าง หมู่ 1 ปางฮ่าง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 USO Wi-Fi
18 50020073 โรงเรียนบ้านน้ าริน หมู่ 3 ห้วยน้ าริน ข้ีเหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 USO Wi-Fi
19 50020102 โรงเรียนบ้านกาดฮาว หมู่ 4 กาดฮาว สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 USO Wi-Fi
20 50020139 โรงเรียนบ้านแม่ลานค า หมู่ 6 แม่ลานค า สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 USO Wi-Fi
21 50020140 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ หมู่ 1 แม่สาบ สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 USO Wi-Fi
22 50020166 โรงเรียนบ้านประดู่วิทยา หมู่ 2 ประดู่ แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 USO Wi-Fi
23 50020178 โรงเรียนบ้านสันปง หมู่ 5 สันปง สันทราย พร้าว เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 USO Wi-Fi
24 50020200 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ หมู่ 1 หนองมะจับ แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 USO Wi-Fi
25 50020201 โรงเรียนบ้านโป่ง หมู่ 2 โป่ง แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 USO Wi-Fi
26 50020202 โรงเรียนบ้านร่มหลวง หมู่ 4 ร่มหลวง แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 USO Wi-Fi
27 50020203 โรงเรียนบ้านศรีงาม หมู่ 5 ศรีงาม แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 USO Wi-Fi
28 50020204 โรงเรียนบ้านแม่แต หมู่ 12 หนองไหว แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 USO Wi-Fi
29 50020212 โรงเรียนบ้านแม่แฝก หมู่ 1 แม่แฝก แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 USO Wi-Fi
30 50020007 โรงเรียนร่ าเปิงวิทยา หมู่ 6 ร่ าเปิง ข้ีเหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 USO Wrap
31 50020083 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน หมู่ 1 โป่งแยงใน โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 USO Wrap

รายช่ือโรงเรียนพ้ืนท่ีเป้าหมาย
โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีห่างไกล (Zone C) ในสถานศึกษา
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ท่ี รหัส ช่ือหน่วยงาน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด หน่วยงาน/สังกัด
ประเภท
บริการ

4355 36022008 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม หมู่ 2 โนนข่า หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ศูนย์ USO Net
4356 30062009 โรงเรียนบึงพะไล หมู่ 4 พะไล บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา สพม.เขต 31 ศูนย์ USO Net
4357 32022013 โรงเรียนดอนแรดวิทยา หมู่ 8 หนองตอ ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ สพม.เขต 33 USO Wi-Fi
4358 32022018 โรงเรียนหนองอียอวิทยา หมู่ 1 หนองอียอ หนองอียอ สนม สุรินทร์ สพม.เขต 33 USO Wi-Fi
4359 32012019 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา หมู่ 2 บ้านเกรียด เทนมีย์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สพม.เขต 33 USO Wrap
4360 50022003 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม หมู่ 2 สันป่ายาง สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ สพม.เขต 34 USO Wrap
4361 50042006 โรงเรียนสองแคววิทยาคม หมู่ 14 บ้านหลังม่อน ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ศูนย์ USO Net
4362 51012010 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม หมู่ 1 เหล่าป่าก๋อย น้ าดิบ ป่าซาง ล าพูน สพม.เขต 35 USO Wrap
4363 52012012 โรงเรียนประชาราชวิทยา หมู่ 1 นาแรม บ้านร้อง งาว ล าปาง สพม.เขต 35 USO Wrap
4364 52012015 โรงเรียนแม่สันวิทยา หมู่ 1 ป่าเหียง แม่สัน ห้างฉัตร ล าปาง สพม.เขต 35 USO Wrap
4365 52022005 โรงเรียนแม่พริกวิทยา หมู่ 5 พระบาท พระบาทวังตวง แม่พริก ล าปาง สพม.เขต 35 USO Wrap
4366 57042008 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม หมู่ 4 สันสะอาด ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย สพม.เขต 36 USO Wi-Fi
4367 56022002 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม หมู่ 11 ร่องแมดสันติสุข ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา สพม.เขต 36 USO Wrap
4368 57022003 โรงเรียนนครวิทยาคม หมู่ 3 สันนคร สันมะเค็ด พาน เชียงราย สพม.เขต 36 USO Wrap
4369 57022004 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม หมู่ 13 สันป่าเมา แม่อ้อ พาน เชียงราย สพม.เขต 36 USO Wrap
4370 56012002 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม หมู่ 6 ห้วยลึก บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา สพม.เขต 36 ศูนย์ USO Net
4371 56012008 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม หมู่ 13 กว้านสันติสุข ดงเจน ภูกามยาว พะเยา สพม.เขต 36 ศูนย์ USO Net
4372 54022003 โรงเรียนบ้านหนองช้าง หมู่ 5 หนองช้างน้ า บ้านกาศ สูงเม่น แพร่ สพม.เขต 37 USO Wi-Fi
4373 55012004 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ หมู่ 9 น้ าครกใหม่พัฒนา กองควาย เมืองน่าน น่าน สพม.เขต 37 USO Wi-Fi
4374 54012006 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม หมู่ 11 ห้วยม้า ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ สพม.เขต 37 USO Wrap
4375 55022006 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร หมู่ 5 ปง 1 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน สพม.เขต 37 USO Wrap
4376 54012010 โรงเรียนสองพิทยาคม หมู่ 6 ลองลือบุญ บ้านหนุน สอง แพร่ สพม.เขต 37 ศูนย์ USO Net
4377 55022004 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง หมู่ 1 น้ าเปิน ป่ากลาง ปัว น่าน สพม.เขต 37 ศูนย์ USO Net
4378 63012013 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม หมู่ 14 สบยมใต้ เชียงทอง วังเจ้า ตาก สพม.เขต 38 USO Wrap
4379 64022015 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา หมู่ 9 ใหม่เขาแก้ว เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย สพม.เขต 38 USO Wrap
4380 63022002 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม หมู่ 3 แม่จะเราสองแคว แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก สพม.เขต 38 ศูนย์ USO Net
4381 64022005 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม หมู่ 7 บ้านไร่ บ้านไร่ ศรีส าโรง สุโขทัย สพม.เขต 38 ศูนย์ USO Net
4382 65032013 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม หมู่ 9 วังมะด่าน วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก สพม.เขต 39 USO Wi-Fi
4383 53012013 โรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม หมู่ 4 ด่านแม่ค ามันกลาง ด่านแม่ค ามัน ลับแล อุตรดิตถ์ สพม.เขต 39 USO Wrap
4384 65012007 โรงเรียนดอนทองวิทยา หมู่ 1 ดอนทอง ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก สพม.เขต 39 USO Wrap
4385 65022010 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา หมู่ 11 หนองตาสี วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก สพม.เขต 39 USO Wrap
4386 65022011 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา หมู่ 4 ซุ้มข้ีเหล็ก บ้านน้อยซุ้มข้ีเหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก สพม.เขต 39 ศูนย์ USO Net
4387 19022006 โรงเรียนบ้านท่ามะปางวิทยา หมู่ 1 ท่ามะปราง ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี สพม.เขต 4 ศูนย์ USO Net
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ศูนยบริการอินเทอรเนต็ 

USO Net และ USO Wrap

ภายใต

โครงการจัดใหมีบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่หางไกล (Zone C)

กลุมที่ 2 ภาคเหนือ 2

สัญญาเลขที่ ๐๐๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย กิจการรวมคา บลิส แพลนเน็ต
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Agenda

1. องคความรูเกี่ยวกับโครงการ USO (Universal Service Obligation)

2. จําแนกพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ

3. ความหมายท่ีควรรู

4. โครงสรางทีมบริหารจัดการโครงการ

5. SLA (Service Level Agreement)

6. ประเภทการใหมีบริการอินเทอรเน็ต

7. อุปกรณภายในศูนย USO NET & USO Wrap

8. ระบบไฟฟาภายในศูนย (Circuit Breaker)

9. ขอควรระวัง และปญหาท่ีผูดูแลศูนยพบเปนประจํา

10. ขอบเขตงาน และหนาท่ีผูดูแลศูนย

11. ขอควรปฏิบัติในการเขาใชงานศูนย

12. ขั้นตอนการปฎิบัติงานสําหรับ ผูดูแลศูนย USO Net / USO Wrap

13. ขั้นตอนประสานแจงเหตุขัดของการใหบริการของศูนย

14. แนะนําการลงเวลาการปฏิบัติงาน และ บันทึกขอมูล
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คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ สํานักงาน กสทช. (NBTC)

(National Broadcasting and Telecommunication Commission)

เปนหนวยงานอิสระของรัฐ มีบทบาทหนาท่ีใน การบริหารความถ่ีวิทยุ เพ่ือกิจการโทรคมนาคม และกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม ในสวนของ

โครงการการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (Universal Service Obligation) เรียกโดยยอวา USO เปนหน่ึงในภารกิจหลักของ

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

USO (Universal Service Obligation) 

บริการโทรคมนาคม

พ้ืนฐานโดยท่ัวถึงถือเปน

ปจจัยพ้ืนฐานในการ

พัฒนา เศรษฐกิจ สังคม

เปนประโยชนในการลด

ความเหลื่อมล้ําในการ

เขาถึงบริการ

โทรคมนาคม

เปดโอกาสใหมีการเขาถงึการ

ติดตอสื่อสารโทรคมนาคมมาก

ยิ่งขึ้น อันจะทําใหประชาชน

ไดรับขอมูลขาวสารท่ีจะชวย

พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น

พัฒนาความรู สงเสริมการ

เรียนรูของนักเรียนในชนบท 

และพัฒนาการประกอบอาชีพ

ใหกับประชาชนในชุมชน และ

เปนสวนหน่ึงในการสรางความ

เขมแข็งใหกับชุมชนอยาง

ยั่งยืนตอไป

บริการโทรคมนาคม ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความรู
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กลุมท่ี 1 ภาคเหนือ 1 จํานวน 2,275 หมูบาน

กลุมท่ี 2 ภาคเหนือ 2 จํานวน 1,838 หมูบาน
กลุมท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จํานวน 1,936 หมูบาน

กลุมท่ี 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 2 จํานวน 2,102 หมูบาน

กลุมท่ี 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 3 จํานวน 2,096 หมูบาน

กลุมท่ี 6 ภาคกลาง 1 จํานวน 1,885 หมูบาน

กลุมท่ี 7 ภาคกลาง 2 จํานวน 1,908 หมูบาน

กลุมท่ี 8 ภาคใต จํานวน 1,544 หมูบาน

จําแนกพื้นที่ดําเนินโครงการ

กลุมที่ 1

กลุมท่ี 2

กลุมที่ 3

กลุมที่ 4

กลุมที่ 5

กลุมที่ 7

กลุมที่ 6

กลุมที่ 8
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ความหมายที่ควรรู

TOR : Term of Reference ขอบเขตงานท่ีกําหนด

Zone C (เขตพ้ืนท่ีหางไกล) : จากระยะหาง ex-node ระหวาง 3-15 กิโลเมตร

Corrective Maintenance (CM) : การแกไขขอชํารุดขัดของ ท่ีเกิดจากการกระทํา การเสื่อมสภาพ หรืออุบัติเหตุใดๆ ท่ีสงผลตอการใหบริการของศูนย ใหใช

งานไดตามปกติ 

Preventive Maintenance (PM) : การบํารุงรักษาอุปกรณ สถานท่ี และทุกสวนของศูนยบริการ เพ่ือใหสามารถใชงานไดดี โดยจะมีรอบระยะในการเขา

บํารุงรักษาตามเวลาท่ีกําหนด ทุกๆ 3 เดือนครั้งโดยแตละครั้งตองอยูระหวาง 70 – 100 วัน 

SLA (Service Level Agreement) : ขอกําหนดระดับการใหบริการ 

ผูใชบริการ : หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.)  

ผูใหบริการ : หมายถึง คูสัญญา ระหวาง สํานักงาน กสทช. กับ ผูดําเนินงาน (Operator) ในท่ีน้ีคือ กิจการรวมคา บลิส แพลนเน็ต

ผูรับบริการ : หมายถึง โรงเรียน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล (รพ.สต.) นักเรียนหรือประชาชนท่ัวไปท่ีใชบริการประเภทตางๆ
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คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ สํานักงาน กสทช. (NBTC)

โดยโครงการการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (Universal Service Obligation) 

เรียกโดยยอวา USO เปนหน่ึงในภารกิจหลักของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

โครงสรางของโครงการ

กิจการรวมคา บลิส แพลนเน็ต (“กิจการรวมคา”) คูสัญญา กับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ สํานักงาน กสทช. (NBTC) ภายใต โครงการจัดใหมีบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ี

หางไกล (Zone C) กลุมท่ี 2 ภาคเหนือ 2

(สังกัดของผูดูแลศูนยฯ)

บริษัท ไอบีเอส คอรปอเรช่ัน จํากัด ผูรับจางชวง จากผูวาจาง กิจการรวมคา บลิส แพลนเน็ต (“กิจการรวมคา”) 

เพ่ือบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงานประจําศูนย สําหรับงานบริการอินเทอรเน็ตสาธารณะ USO Net และหอง

บริการอินเทอรเน็ตสาธารณะ USO Wrap ในโครงการจัดใหมีบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีหางไกล (Zone C) 

กลุมท่ี 2 ภาคเหนือ 2 ของ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๕๖ -



SLA (Service Level Agreement)
Normal Service Level  ระดับปกต ิ เกินกวาขอกําหนด 8 ช่ัวโมง อัตราคาปรับช่ัวโมงละ 5,000.- บาท

Medium Service Level ระดับปานกลาง เกินกวาขอกําหนด 19 ช่ัวโมง อัตราคาปรับช่ัวโมงละ 8,000.- บาท

High Service Level       ระดับสูง เกินกวาขอกําหนด 10 ช่ัวโมง อัตราคาปรับช่ัวโมงละ 10,000.- บาท

การบริการระดับปกติ (Normal Service Level) : ไมมีอุปกรณชํารุด เปนกรณี

ขัดของเล็กนอย ไมกระทบตอการใหบริการอินเทอรเน็ต สามารถรีโมท เขาแกไขได

วิเคราะห

1 ชม.
เดินทาง

6 ชม.

แกไข

1 ชม.

การบริการระดับปานกลาง (Medium Service Level) : มีเปล่ียนอุปกรณ หรือ

ชํารุดเฉพาะจุด ไมกระทบจุดอื่นโดยอินเทอรเน็ต ยังสามารถใชงานได แตคุณภาพ

ต่ําลงไมดีดังเดิม

วิเคราะห

1 ชม.

เดินทาง

6 ชม.

แกไข

12 ชม.

การบริการระดับสูง (High Service Level) : ไมสามารถใหบริการอินเทอรเน็ตได ในแตละจุด

บริการ หรือทุกจุดบริการ

แกไข

3 ชม.

วิเคราะห

1 ชม.

เดินทาง

6 ชม.

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
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ประเภทการใหบริการอินเทอรเน็ต

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๕๘ -



ประเภทท่ี 1 (Wi-Fi) หมูบาน 

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๕๙ -



ประเภทที่ 2 ศูนยบริการอินเทอรเน็ตสาธารณะ USO Net 

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๖๐ -



ประเภทที่ 3 หองบริการอินเทอรเน็ตสาธารณะ USO Wrap 

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๖๑ -



ประเภทที่ 4 อินเทอรเน็ตสําหรับโรงเรียน
(Last mile to School) 

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๖๒ -



ประเภทท่ี 5 อินเทอรเน็ตสําหรับโรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพประจําตําบล (รพ.สต.) 

(Last mile to Sub-district Health Promoting Hospital) 

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๖๓ -



อุปกรณภายในศูนย 
USO NET & USO Wrap 

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๖๔ -



ชุดคอมพิวเตอร Lenovo - M820z AIO (All in One PC) 

- เครื่องคอมพิวเตอรมีการออกแบบให CPU Mainboard และตัวจอ

รวมอยูในเครื่องเดียวกัน (All in One PC) 

- จอภาพ เปนจอภาพสีขนาดไมต่ํากวา 20 นิ้ว โดยสามารถปรับ

ระดับขึ้นลง หรือปรับมุมกม-มุมเงยได

- มีกลอง (Camera) ชนิดติดตั้งภายใน (Built in)

- มีชุดหูฟงพรอมไมโครโฟน

- ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ

- Microsoft Windows 10 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

- ติดตั้งซอฟตแวร Open Office ver.4.1.3 ติดตั้งซอฟตแวร

Anti-virus Version ลาสุดที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
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ชุดโตะเกาอ้ี และคอมพิวเตอร

Type 2

USO NET

คอมพิวเตอร 12 ชุด

เกาอี้ 14 ตัว

Type 3

USO Wrap

คอมพิวเตอร 11 ชุด

เกาอี้ 13 ตัว

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
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Smart TV LG - UU660H

- มีความละเอียด (Resolution) ไมนอยกวา 1920 x 

1080 Pixels 

- มีขนาดหนาจอ 55 นิ้ว

- สามารถใชงาน Digital TV (DVB-T2) 

- เปน Smart TV มีระบบเสียงแบบ Dolby Digital หรือ

Surround Sound หรือเทียบเทา

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
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ตูไม ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลือ่น และชั้นวาง

ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก 

ขนาด 150x45x90 เซนติเมตร

ตูไมเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ

ขนาด 800 x 400 x 840 มิลลิเมตร

ชั้นวางเอกสาร 

ชนิด 4 ชั้น

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
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บอรดโปสเตอร (ประชาสัมพนัธ) 5 ชุด

ประชาสัมพันธ ตางๆ เชน

กิจกรรมภายในโรงเรียน

งานกีฬาสีโรงเรียน

เทศกาล และงานประเพณี

บอรดความรู

ประกาศจากชุมชน

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
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โซฟาพักคอย ขนาด 3 + 1 + โตะกลาง (สําหรับประเภทที่ 2)

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๗๐ -



Speaker with Amplifier และ Microphone (Razr) 

- ตูลําโพงสองทางเอนกประสงคแบบมีลอเพ่ือสะดวกเคลื่อนที่

- ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว

- มีไมโครโฟนแบบมีสาย จํานวน 1 ตัว เหมาะสําหรับการพูดบรรยายทั่วไป

และ ไมคลอยแบบมือถือจํานวน 2 ตัว ปรับ ECHO ได

RemoteAdapter 15V 2Aไมโครโฟน แบบมสีายไมคล์อย แบบมอืถอื

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
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Multifunction Printer Brother - MFC-L3735CDN

- อุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ Fax 

ภายในเครื่องเดียวกัน

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษ

ไดไมนอยกวา 250 แผน

- พรอม หมึก 2 ชุด และกระดาษ 10 รีม

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
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หองน้ํา และ ชุดปมน้ํา+ถังเก็บน้ํา สําหรับบริการประเภทที่ 2 

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
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Fire Alarm Control สําหรับประเภทที่ 2 

คู่มือการใช้งานระบบ  
Fire Alarm.

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
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ตูเก็บอุปกรณ แบบที่ 2 

ตู Rack ปดขนาด 19 น้ิว 42U โดยมีความกวางไมนอยกวา 60cm ความลึกไมนอย

กวา 110cm และความสูงไมนอยกวา 200cm

Firewall

Network Switch 

SLA

SRAN

เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า 

ขนาด 6 KVA

NVR (Network 

Video Record) 

battery

ONU , ROUTER 

อปุกรณ์ป้องกนัไฟ

กระโชก (SPD)

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
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ไดอะแกรม เชื่อมตออุปกรณ ประเภทที่ 2 และ ประเภทที่ 3

Type 2
USO NET

Type 3
USO Wrap

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
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อุปกรณเชื่อมตอ

ในโครงการ USO NET นั้นไดมีการใชบริการผูใหบริการอินเทอรเนต็ (ISP) อยู 3 รายหลักๆ คือ 3BB, TRUE, NT

การเขาถึงอินเทอรเน็ต โดยผูใหบริการจะเชื่อมโยงลูกคาเขากับเทคโนโลยีรบัสงขอมูลที่เหมาะสมในการสงผานอุปกรณโพรโทคอลอินเทอร

เน็ต โดยใชอุปกรณ และการเชื่อมตอ แตกตางกันไปตามพ้ืนที่ใหบริการ เชน ONU, ROUTER, L2 SWITCH

cisco 1803

cisco 1841

Router Mode + Bridge Mode

Router Mode

3BB

NT

TRUE

*โดยทัว่ไป ONU ขึ้นแสดงไฟสี

เขียวทัง้หมด จะใช้งานได้ปกติ 

ถ้ามีไฟสีแดง Loss หรือบางรุน่ 

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
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วิธีตรวจสอบเบื้องตน อุปกรณเชื่อมตอ

ONU ของ ISP จะใชย่ีหอและรุนตางกันไป แตมาตรฐานการตรวจสอบจะคลายๆ กัน คือไฟแสดง ( loss , power ) 

แสดง สีเขียว คือ ปกติ

แสดง สีแดง  คือ ใชงานไมได ตองติดตอ NOC ตรวจสอบตอไป

และไฟแสดง :Lan1 ตองติดสีเขียว ถาไมติดตรวจสอบ สาย Lan เชื่อมตอระหวาง ONU กับ Firewall

*กรณีไฟฟาเขาอุปกรณปกติ 

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
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FIREWALL

Firewall คือ เปนอุปกรณรักษาความปลอดภัยของ

เครื่องคอมพิวเตอร (อานวา ไฟรวอลล) ไมใหถูกโจมตี

จากผูไมหวังดีหรือการสื่อสารที่ไมไดรับอนุญาต ซึ่งสวน

ใหญจะมาจากระบบเครือขายอินเตอรเนต็ รวมถึง

เครือขาย LAN ดวย ซึ่งในปจจุบัน Firewall มีทั้ง

อุปกรณ ที่เปน Hardware และ Software.

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
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Network Switch 

HUAWEI : S5720-SI Series
Switch เปนอุปกรณในระบบ computer network ทํา

หนาท่ีเชื่อมตออุปกรณอ่ืนๆ เขาดวยกันในระบบ โดย

อาศัยการทํา packet switching ซ่ึงจะรับ, ประมวลผล 

และ สงขอมูลตอไปยังอุปกรณปลายทาง

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
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อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point / AP)

เสาอากาศ / สายอากาศ

(Antenna)

อุปกรณจับยึด AP 

(Pole Mounting)

INDOOR

Type 2 = 2 ตัว

Type 3 = 1 ตัว

OUTDOOR 

2 ตัว

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
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อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (AP IN DOOR)

HUAWEI AP4050DN
Access Point (AP) คืออุปกรณท่ีมีหนาท่ีในการ

กระจายสัญญาณไวรเลส เปนอุปกรณพื้นฐานตัวหนึ่งท่ี

สามารถสรางเครือขายไรสายจากระบบเครือขายแลน

(Lan)ไดงายท่ีสุด ใชคลื่นความถ่ีในการรับสงขอมูลท้ัง 

2 ยานคลื่นความถ่ีคือยานความถ่ี 2.4 GHz และ 5 

GHz ติดตั้งภายในอาคาร 

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
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อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย AP OUTDOOR   

Access Point (AP) คืออุปกรณท่ีมีหนาท่ีในการกระจาย

สัญญาณไวรเลส เปนอุปกรณพื้นฐานตัวหนึ่งท่ีสามารถ

สรางเครือขายไรสายจากระบบเครือขายแลน(Lan)ไดงาย

ท่ีสุด ใชคลื่นความถ่ีในการรับสงขอมูลท้ัง 2 ยานคลื่น

ความถ่ีคือยานความถ่ี 2.4 GHz และ 5 GHz สามารถกัน

น้ํา, กันแดดได ติดตั้งภายนอกอาคาร 

AP8130DN

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
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SLA (Service Level Agreement)

SLA(Service Level Agreement) คืออุปกรณ

ตรวจจับ LOG ความเร็ว (Speed) ของ

อินเทอรเน็ต Traffic การทํางาน เพื่อรักษาระดับ

คุณภาพการใหบริการแกลูกคาตามขอตกลงท่ีใหไว

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
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SRAN

SRAN คือ อุปกรณตรวจจับ Website พรอมทั้งออกรายงาน

ผลเปรียบเทียบความเสี่ยงที่พบตามมาตราตางๆ ของพ.ร.บ 

วาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ได

อัตโนมัติ ซึ่งสะดวกแกผูดูแลระบบ สามารถเก็บบันทึกขอมูล

ไดประมาณ 90 วัน เปนไปตามกฏกระทรวง และเปนที่ยอมรับ

จากสํานักงานตํารวจแหงชาติ, หนวยงานราชการ และ 

หนวยงานเอกชนหลายแหงทีเ่ลือกใชอุปกรณ SRAN

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
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เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 6 KVA

UPS (Uninterruptible Power Supply) คือ อุปกรณไฟฟา (หรือสํารอง) ชนิด

หนึ่งที่สามารถทําการจายพลังงานไฟฟาใหกับอุปกรณไฟฟา หรือ คอมพิวเตอรได

อยางตอเนื่อง แมในเวลาที่ไฟดับ หรือ เกิดปญหาทางไฟฟา โดยสามารถรับพลังงาน

ไฟฟาไดทุกสภาพ แลวจายพลังงานไฟฟาออกมาเปนปกติ

DELTA

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๘๖ -



NVR Hikvision

NVR (Network Video Record) คือ เครื่องบันทึกวีดีโอแบบ

ดิจิตอล บันทึกวีดีโอลงฮารดดิสก ผานระบบ LAN สําหรับ

กลองไอพี IP Camera สามารถดูภาพแบบยอนหลัง และดู

แบบ Online ไดผานระบบอินเทอรเน็ต

DS-7608NI-K2

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๘๗ -



กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครอืขาย แบบมุมมองคงที่

แบบ INDOOR

ประเภทที่ 2 = 2 ตัว

ประเภทที่ 3 = 1 ตัว

- กลองวงจรปดสําหรับภายในอาคาร 

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel 

- มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 

- ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพไดทัง้กลางวันและ

กลางคืนโดยอัตโนมตัิ

- มี IR ที่สามารถใหแสง IR ไดไกลไมนอยกวา 30 เมตร

แบบ OUTDOOR 

ประเภทที่ 2 = 3 ตัว

ประเภทที่ 3 = 2 ตัว

- กลองวงจรปดสําหรับภายนอกอาคาร 

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel 

- มี frame rateไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 

- ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพไดทัง้กลางวันและ

กลางคืนโดยอัตโนมตัิ 

- มี IR ที่สามารถใหแสง IR ไดไกลไมนอยกวา 30 เมตรINDOOR CAMERA

OUTDOOR CAMERA

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
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Label ของอุปกรณ

สัญลักษณของผูใหบริการ และขอความ 

“USO Network”

หมายเลขโทรศัพทของศูนยรับแจง

เหตุขัดของของผูใหบริการ

รหัสประเภทบริการตามทีผู่ใชบริการกําหนด

หมายเลขลําดับ (Running No.) ชุด

อุปกรณแตละประเภทบริการ (ไมรวม

สาย สัญญาณใยแกวนําแสง และหรือ

สาย LAN)

Serial No. ของอุปกรณแตละบริการ (ถามี)

LINE – NOC แจงเหตุเสีย

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๘๙ -



ระบบไฟฟาภายในศูนย 
(Circuit Breaker)

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๙๐ -



Circuit Breaker ประเภทท่ี 2

F1 = ตูป้ระเภทที ่2
F2 = ไฟป้าย หรอืกลอ่งป้าย
F3 = PUMP
F4 = เครือ่งปรบัอากาศ
F5 = เครือ่งปรบัอากาศ
F6 = เครือ่งปรบัอากาศ
F7 = พดัลมระบายอากาศ
F8 = พดัลมระบายอากาศ
F9 = แสงสวา่งภายในอาคาร
F10 = แสงสวา่งภายนอกอาคาร
F11 = เตา้รบัไฟฟ้าสว่นบรกิาร และทางเขา้
F12 = FCP (สญัญาณแจง้เหตเุพลงิไหม)้
F13 = เตา้รบัไฟฟ้าหอ้งประชุม
F14 = SPARE
F15 = SPARE
F16 = SPARE

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
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Circuit Breaker ประเภทท่ี 3

MAIN

F1 = ตูป้ระเภทที ่2
F2 = แอรต์วัที ่1
F3 = แอรต์วัที ่2
F4 = ปล ัก๊ไฟ
F5 = หลอดไฟเพดาน
F6 = SPARE

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๙๒ -



ขอควรระวัง และปญหาท่ีผูดูแลศูนยพบเจอเปนประจํา

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๙๓ -



ระบบเครื่องปรับอากาศ

ตรวจสอบสวิตชเปนประจํา วาถูกปดเอาไวหรือไม

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๙๔ -



ระบบเครื่องปรับอากาศ (น้ําหยดลงเฟอรนิเจอร)

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๙๕ -



ระบบนํ้าประปา

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๙๖ -



ชุดคอมพิวเตอร

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๙๗ -



ประตู และหนาตาง

Type 3
Type 2

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๙๘ -



ปลั๊กไฟตามจุดตางๆ

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๙๙ -



เพดานรั่วซึม

Type 2

ตรวจสอบใบไมอุด

ตันในรางน้ํา

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๑๐๐ -



กําแพงลามิเนตปูผนัง

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๑๐๑ -



กระจกใส

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๑๐๒ -



แผนกระเบื้องยางปูพื้น

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๑๐๓ -



Speaker with Amplifier

ขอควรปฏิบัติ ในการดูแลรักษา

1. นําลําโพงออกมาใชงาน อาทิตยละหน่ึงครั้งตอสัปดาห 

ขณะใชงานไมตองเสียบสายชารจ เพือ่เปนการกระตุน

แบตเตอรี่

2. ปด สวิทช หลังใชงานลําโพงทุกครั้ง เพื่อปองกัน 

แบตเตอรี่หมด หรือ สถานะไฟ LOW ซ่ึงเปนสาเหตุของ

แบตเตอรี่เสื่อม

3. นําลําโพงออกมาใชงาน เสียบสายชารจ เพื่อเปนการ

กระตุนแบตเตอรี่ 

ขอควรระวัง: ไมควรใชแบตเตอรี่จนเกิดการแจงเตือนสถานะ

ไฟ LOW เพราะจะทําใหแบตเตอรี่เสื่อมสภาพไดเร็วข้ึน

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
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ไฟฟาดับ และไฟฟาตก

ไฟฟาดับ

- UPS มีเสียงรองข้ึน เพราะใชไฟจากแบตเตอร่ี เพ่ือ

จายไฟใหกับ Router Wifi และคอมพิวเตอร ทั้งหมด

และแจงทีม NOC โดยทันที

- เกิดเหตุไฟดับ กอนออกปฏบิัติงาน ถาไฟฟายังไมมา 

โปรดดําเนินการปดเบรกเกอร ของเคร่ืองปรับอากาศ

ลง กอนกลับบาน เพ่ือปองกันเคร่ืองปรับอากาศ 

ทํางานหลังจาก ไฟฟากลับมาเปนปกตใินเวลา

กลางคืน

ไฟฟาตก

- ไฟฟาจายไฟไมถึง 220 V และUPS มีเสียงรองข้ึน

- ไฟฟาตกผิดปกต ิแจงทีม NOC โดยทันที

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๑๐๕ -



สายหูฟง

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๑๐๖ -



มาตรการปองกัน Covid 19

ทําการหารือ กับทาง โรงเรียนเพ่ือแจงมาตรการ และขอความรวมมือรวมปองกัน โดย

1. ใหผูรับบริการเขาไดครั้งละไมเกิน 4 คน (ผูรับบริการใช เครื่องคอมพิวเตอร แค 4 เครื่อง

เทาน้ัน) หรือ ใหผูดูแลศูนยฯเขาปฏิบัติหนาที่ตามปกติ โดยไมอนุญาตใหผูใชงานเขาใช

งานศูนยบริการฯ

2. เพิ่มจุดจายแอลกอฮอลเจล

3. เวนระยะหาง 1-2 เมตร

4. สวมใสหนากากตลอดเวลาที่ใชบริการ

5. จัดเกาอี้ที่ไมไดใช ไวที่มุมหอง

6. ถายรูป รูปเกาอี้ใชงาน และรูปที่เก็บเกาอี้ ลงในอัลบ้ัม

7. จัดการระบายอากาศใหหมุนเวียนอากาศไดดีข้ึน (เชน ปดเครื่องปรับอากาศ และเปด

ประตูหนาตาง) ทุกๆ เชา, พักกลางวัน และตอนเย็น

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
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ขอบเขตหนาท่ีสําหรับผูดูแลศูนย
USO NET & USO Wrap 

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๑๐๘ -



ดานการจัดการ

ควบคุมดูแลศูนย USO Net/หอง USO Wrap 

ใหมีความพรอมเพ่ือการใหบริการอินเทอรเน็ต

ความสูง เพ่ือประโยชน ในการเรียนการสอน

ของโรงเรียน และเปนแหลงคนหาความรูทาง

อินเทอรเน็ตแกชุมชนพ้ืนที่ ทั้งดานความพรอม

ของสถานที่ เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

เคร่ืองใชสํานักงาน และอ่ืนๆ

ใหเปนไปตามขอตกลงและประสิทธิภาพการ

บริการโดยสม่ําเสมอตลอดเวลา

แกไขปญหาขอขัดของในเบื้องตน หากบริการ

ตองหยุดชะงัก หรือใชการไมได 

บริการรับแจงขอขัดของของบริการประเภทอ่ืนที่

เกี่ยวของในหมูบานที่เปนที่ตั้งศูนย USO Net/

หอง USO Wrap หรือหมูบานใกลเคียงตามที่

รองขอหรือไดรับแจง เพ่ือติดตอประสานงานไป

ยังศูนยบริการ (Call Center Service) 

ผลที่คาดหวัง - ศูนย USO Net / หอง USO Wrap มีความพรอมใหบริการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตลอดเวลา

ควบคุมดูแลศูนย

ควบคุมดูแลสัญญาณอินเทอรเน็ต แกไขปญหาขอขัดของในเบื้องตน

บริการรับแจงขอขัดของ

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๑๐๙ -



ดานบริการ

ผลที่คาดหวัง - โรงเรียนสามารถใช เพ่ือประโยชน การเรียนการสอน นักเรียน และประชาชนในชุมชนสามารถใช   บริการ เพ่ือ

การคนควาขอมูล ความรู วิชาการ อันจะนําไปใชประโยชนในประกอบอาชีพ หรือการพัฒนาทักษะของตนเองตามสมควร

ใหบริการทุกวัน 

(จันทร - อาทิตย) 

ระหวางเวลา 

08 : 30 – 16 : 30 น.

ใหบริการนอกเวลาท่ี

กําหนดตามคํารองขอ

ของโรงเรียน และชุมชน

ตามความจําเปน

เหมาะสม และสมควร

ใหบริการรวมจัดกิจกรรมแก

โรงเรียน และชุมชนในพ้ืนที่

ของ ศูนย USO Net/หอง 

USO Wrap ตามความ

จําเปน และเหมาะสม

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๑๑๐ -



ดานการบํารุงรักษา และการแกไขเบ้ืองตน

ดูแลบํารุงรักษา และแกไขขอขัดของ

ดูแลบํารุงรักษา และแกไขขอขัดของใน

เบื้องตนตามคูมือการใชงาน หรือคําแนะนํา

ของชางหรือผูมีความรู ความชํานาญ ในสวน

ที่จําเปนตองใช หรือใหบริการประจําวัน ทั้ง

ดานเคร่ืองคอมพิวเตอร และอุปกรณ ประจํา

ศูนย/หองความสะอาดของอาคาร สถานที่ 

และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ

ควบคุมดูแลการบํารุงรักษา ติดตอศูนยบริการ 

กรณีเกิดขอขัดของไมวาจะดานเคร่ืองและ

อุปกรณประจําศูนย/หองสัญญาณ

อินเทอรเน็ต หรือความพรอมของอาคาร

สถานที่ ซึ่งอยูนอกเหนือความรู ความ

ชํานาญตามปกติ ใหรีบติดตอไปยัง

ศูนยบริการ (Call Center Service) เพ่ือ

ขอรับบริการ หรือคําแนะนําในการแกไข

ปญหาเบื้องตน

ผลที่คาดหวัง - ศูนย USO Net/หอง USO Wrap มีความพรอมใหบริการอยางตอเนื่อง

ควบคุมดูแลการบํารุงรักษาเพ่ือปองกัน

ตามรอบระยะเวลาบริการ (Preventive 

Maintenance)

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
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ดานการแกไขปญหาขอขัดของในสวนที่ไมสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง

ผลที่คาดหวัง - ศูนย  USO Net/หอง USO Wrap มีความพรอมใหบริการอยางตอเนื่อง

กรณีศูนย  USO  Net/หอง USO  Wrap  ขัดของใชงาน

ไมไดทั้งหมด หรือบางสวนและขอขัดของนั้นไมสามารถแกไข

ปญหาดวยตนเองได  ใหรีบแจงขอขัดของไปยังศูนยบริการ 

(Call Center Service) ทันที พรอมแจงอาการ หรือ

ขอขัดของนั้น เพ่ือใหศูนยบริการ จัดการแกไขปญหาและ/

หรือสงชางผูชํานาญ เขาทําการตรวจสอบแกไขปรับปรุง

ซอมแซม ใหใชงานไดดีดังเดิม

ควบคุมดูแลการเขาซอมแซมแกไขขอขัดของพรอมบันทึก

เวลาที่ตองหยุดการใหบริการทั้งหมด หรือบางสวนเฉพาะ

อุปกรณหรือรายการขัดของนั้น จนถึงเวลาที่ขอขัดของไดรับ

การแกไขใหใชงานไดตามปกต ิเพ่ือใหเปนไปตามขอตกลง

ระดับการใหบริการ (Service Level Agreement : SLA)

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
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ดานอื่น ๆ

ผลที่คาดหวัง - ผูใชบริการ (สํานักงาน กสทช.) จะไดรับทราบความกาวหนาปญหา อุปสรรค ขอขัดของ และตลอดการ

ปรับปรุงแกไข เพ่ือใหบริการอินเทอรเน็ตความสูงเปนไปวัตถุประสงคของโครงการ

ประสานงาน และใหความรวมมือกับ

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบของผูใชบริการ

(สํานักงาน กสทช.) ในการกํากับ ติดตาม 

และประเมินผลการบริการของศูนย USO 

Net/หอง USO Wrap

รายงานผลการใหบริการตามที่กําหนดในแต

ละรอบเดือนตามแบบรายงานที่กําหนดไว
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ขอควรปฏิบัติในการเขาใชงานศูนย

1. แตงกายสุภาพเรียบรอย ถอดรองเทาและวางรองเทาใหเปนระเบียบกอนเขาศูนย

2. ลงชื่อ ทุกครั้งเม่ือใชบริการทั้ง เขา และ ออกจากศูนย

3. ไมอนุญาตใหเลน เกมส หรือนําเกมสมาเลนภายในศูนย และเปด Website ที่ไมเหมาะสม

4. ไมพูดคุยสงเสียงดัง เปดเพลง หรือสิ่งใดที่เปนการ รบกวนสมาธิผูใชบริการทานอื่น

5. หามนําอาหาร และเครื่องดื่มเขามารับประทานภายในศูนย และชวยกันรักษาความสะอาด

6. เม่ือเสร็จสิ้นการใชงานกรุณาเก็บเกาอี้เขาที่ใหเปนระเบียบเรียบรอยทุกครัง้

7. เม่ือใชหูฟงเสร็จ แลวควรนําไปคืนใหผูดูแลศนูย เพ่ือเก็บเขาที่ใหเรียบรอย

8. ชวยกันปกปอง ดูแล รักษาสมบัติของสวนรวม

9. หามเคลื่อนยาย อุปกรณตางๆ หรือเปลี่ยนแปลง อุปกรณคอมพิเตอร และหามนําออกจากศูนย

10. หามนําโปรแกรมอื่นๆ มาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร

11. กรุณาอยาใชสวนใดสวนหนึ่งของรางกายสัมผัสหนาจอคอมพิวเตอร และใชเครื่องคอมพิวเตอรดวยความระมัดระวัง

12. หากพบปญหาใดๆ เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร และอุปกรณอื่นๆ ใหรีบแจงผูดูแลศูนยทราบทันที

*หากทําทรัพยสินเสียหายตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายของอุปกรณ/ทรัพยสินนั้นๆเปนรายกรณี
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ขั้นตอนการปฎิบัติงานสําหรับ

ผูดูแลศูนย USO Net / USO Wrap
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แสดงขั้นตอนการปฎิบัติงาน

เร่ิม

8:00 น.

สิ้นสุด

17:00 น.

ตรวจสอบอินเทอรเน็ต

(Test Speed)

ถายรูปลงเวลาเขา

ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบระบบตางๆ

อุปกรณภายในหอง ให

พรอมใชงาน, ตรวจสอบ

ครุภัณฑ, Inventory 

และถายรูป

จดบันทึก แจงเหตุเสีย, 

กิจกรรม, ผูใชบริการ, 

Test Speed และ IP

ถายรูปกิจกรรม 

ใหบริการ และใหคําแนะนํา ผูรับบริการ

ดูแลความสะอาดของศูนย และจัดใหเปนระเบียบอยูเสมอ

ตรวจสอบอุปกรณตางๆวา

อยูครบถวนหรือไมถายรูป

ลงเวลาออกปฏิบัติงาน

ตรวจสอบอินเทอรเน็ต

(Test Speed)

กอนปดศูนย ปดระบบ

ไฟฟา และคอมพิวเตอร

ภายในศูนยทุกเครื่อง

เปิดศูนย์

8:30 น.

ปิดศูนย์

16:30 น.

ลงเวลาเข้าปฏิบัติงาน ลงเวลาออกปฏิบัติงาน
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แสดงขั้นตอนการปฎิบัติงาน

8:00 น.  – ถ่ายรูปลงเวลาเข้าปฏิบัติงาน

- ลงเวลาเข้าปฏิบัติงานผ่าน เว็บไซต์

- Test Speed

- ตรวจสอบครุภัณฑ ์Inventory และถ่ายรูป (ใหเ้หน็เปิดเคร่ืองทัง้หมด)

เปิด ตามลาํดับ

TV

เคร่ืองปริน้

คอมพิวเตอร ผูรับบริการ

คอมพิวเตอร ผูดูแลศูนย

- หมอชนะ (ช่วงโควิด-19)

8:30 น.          – เปิดศูนยใ์หบ้ริการ

9:00 น.           - Test IP (ช่วงเช้า)

- ถ่ายรูปกิจกรรมประจาํวัน

12:00 น.         – พักรับประทานอาหาร

- ปิดเคร่ืองปรับอากาศ

- ไม่ต้องปิด ครุภัณฑ ์TV, เคร่ืองปริน้, คอมพิวเตอร์

13:00 น.         - Test IP (ช่วงบ่าย)

- ถ่ายรูปกิจกรรมประจาํวัน

16:30 น.         – ปิดศูนยใ์หบ้ริการ

-ตรวจสอบอุปกรณต์่างๆว่าอยู่ครบถ้วนหรือไม่

- ปิดระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

- ปิดครุภัณฑ ์TV, เคร่ืองปริน้, คอมพิวเตอร์

17:00 น.  - Test Speed

-ถ่ายรูปลงเวลาออกปฏิบัติงาน

- ลงเวลาออกปฏิบัติงานผ่าน เว็บไซต์

จดบันทึก 

แจงเหตุเสีย

กิจกรรม

ผูใชบริการ

ใหบริการ และใหคําแนะนํา ผูรับบริการ

ดูแลความสะอาดของศูนย และจัดใหเปนระเบียบอยูเสมอ
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ระบบไฟฟา

ตรวจเช็คระบบไฟฟา และแสง

สวาง โดยดูวาจุดไหนใชงานไมได 

หากมีใหตรวจสอบ และแกไขใน

เบื้องตน

เคร่ืองปรับอากาศ

ตรวจดูวาเคร่ืองใดที่ไมทํางานหรือ

ทํางานผิดปกติ

คอมพิวเตอร

เปดคอมพิวเตอรภายในศูนยฯ ทุก

เคร่ือง และตรวจสอบใหอยูใน

สภาพพรอมใชงาน

4 5 6 7

เตรียมความพรอมกอนเปดศูนย (8:30น.)

1 2 3

อินเทอรเน็ต

ตรวจสอบอินเทอรเน็ตวาใชงานได

ปกติหรือไม และTest Speed

ผาน application ในมือถือ หรือ

เว็บไซต ถาไดคาที่ต่ํากวาที่กาํหนด 

Smart TV 

ตรวจสอบ Smart TV ใหอยูใน

สภาพพรอมใชงาน

ความสะอาด

ทําความสะอาดศูนย ใหเปน

ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ

5 6 7 ตรวจสอบ

ตรวจสอบอุปกรณ หรือเคร่ืองมือ

ตางๆ ที่อยูภายในศูนย วาอยู

ครบถวนหรือไม

8

ตรวจสอบครุภัณฑ

ตรวจสอบครุภัณฑ Online ครบ

ครบถวนหรือไม ถาพบ Offline 

ใหรีบแจงทีม NOC ทันที

4
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เตรียมความพรอมกอนเลิกปฏิบัติงาน (17:00น.)

ตรวจสอบ

ตรวจสอบอุปกรณ หรือเคร่ืองมือ

ตางๆ ที่อยูภายในศูนย วาอยู

ครบถวนหรือไม

จัดเก็บชุดหูฟง 

จัดเก็บชุดหูฟง พับสายเขาตู ให

เรียบรอย

ความสะอาด

ทําความสะอาดศูนย ใหเปน

ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ

1 2 3

ปดระบบไฟฟา

ปดระบบไฟฟา และแสงสวาง ,

เคร่ืองปรับอากาศ ,Smart TV

และคอมพิวเตอร ภายในศูนยทุก

เคร่ือง (ยกเวนระบบไฟฟาที่จายให 

ตูระบบอินเทอรเน็ต)

ล็อคประตู และหนาตาง 

ล็อคประตู และหนาตาง ตรวจสอบ

ใหแนใจกอนเดินทางกลับ

4 5 อินเทอรเน็ต

ตรวจสอบอินเทอรเน็ตวาใชงานได

ปกติหรือไม ถาไมปกตใิหรีบแจง 

Call Center Service ทันที

Test Speed ผาน application 

ในมือถือ หรือเว็บไซต

6
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แสดงขั้นตอนการแจงเหตุขัดของการใชงานศูนย
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แสดงขั้นตอนการแจงเหตุขัดของการใชงานศูนย

เกิดเหตุขอขัดของ แกไขในเบ้ืองตน ปรึกษาเทรนเนอร

และจดบันทึก 

ปรึกษา Engineer Zone

ติดตอ Call Center

แจงรายละเอียดเบื้องตนขอขัดของ 

(แจง S/N ของอุปกรณที่มีขอขัดของ ถามี)

รอรับ Ticket Job จาก Call Center 

และนํามาบันทึก + กํากับติดตาม

เม่ือเจาหนาที่ติดตอเขามาแกไขผูดูแลศูนยใหความ

ชวยเหลือประสานงาน

เม่ือขอขัดของแกไขเรียบรอยแลว ผูดูแลศูนยฯ ถายรูปเปน

หลักฐาน

บันทึกแกไข

ทรัพยสินเสียหาย/ทรัพยสินสูญหาย/เกิดเหตุสุดวิสัย/ภัย

พิบัติ 

ถายรูปสถานการณจริงพรอม Timestamp 

แนบเนื้อขาวจากแหลงขาวที่เช่ือถือได สงใหเจาหนาที่

รับผิดชอบ โดยทันที

เพ่ือพิจารณาการจัดหาทรัพยสินที่ไดรับผลกระทบจาก

เหตุสุดวิสัย หรือภัยพิบัติเพ่ือทดแทน หรือซอมแซมแกไข

ใหมาใชงานไดตามปกติตามเดิม

Call Center หมายเลข 02-0266100 ตอ 2
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Engineer ประจําพื้นที่ 
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ชองทางการติดตอ Call Center Service 
(Network Operation Center “NOC”)

กรณีเกิด ปญหาการใชงาน หรือปญหาดานอุปกรณ IT, NetWork, อุปกรณสํานักงาน

สามารถติดตอ NOC ไดที่ สําหรับแจงงานเปด Ticket แจงงาน CM (Corrective Maintenance)

Line Official NOC

1. QR code 

2. ID line : @305founb

3. 02-0266100 กด 2
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Type Site Code

ตัวอยาง 

การแจงเหตุตางๆ ใชติดตอสื่อสารระหวางกัน เพ่ือใหทราบถึงตําแหนงท่ีตั้งของผูดูแลศูนยน้ันๆ และทานใด

เปนผูแจง  

ผูดูแลศูนย นายชาคริต นพรัตนาวงศ 

เบอรติดตอ : 087-0125966

เจาหนาที่ประจําศูนย USO โรงเรียนบานคลองทราย ต.ซับนอย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ

รหัสโรงเรียน T3-0167-67051411

แจงเหตุเสีย : เกิดเหตุไฟฟาดับ ในเวลา 11:00 น. ไดรับหนังสือแจงจากทาง ไฟฟาวา จะมีการตัดไฟ ในพื้นที่ ณ 

ชวงเวลา 11:00 น. – 14:00 น. ครับ (แนบหนังสือจากทางไฟฟา ถามี)

T3-0167-67051411-โรงเรียนบา้นคลองทราย

ประเภทท่ี 3 

หรือ Type 3 ยอ่ T3

ลาํดบัใน TOR

ของโรงเรียน

รหสั TOR ของ

โรงเรียน
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Timestamp
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Timestamp

วัน และ เวลา
Type 

Site Code

Latitude and Longitude

หลังจุดทศนิยม 6 ตําแหนง

รูปถายทุกรูปตองระบุขอมูล ตําบล 

อําเภอ และจังหวัด ของสถานที่

ติดตั้งลงบนรูปถาย
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WIFI Name and Speed

หามตํ่ากวา ดาวนโหลด >= 30 Mbps   อัพโหลด >= 10 Mbps

*ถา Test Speed ไมถึงคาท่ีกําหนด ใหติดตอทาง NOC ตรวจสอบทันที

คอมพวิเตอร์ มือถอื

*Test speed ใหเทียบระหวาง Computer และ Moblie (WiFi) 

Speed จะบวกลบประมาณ 30% ใหยึดตาม Computer เปนหลัก
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การลงเวลาปฏิบัติงาน และ บันทึกขอมูล
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อัพรูปลงในอัลบั้มของโรงเรียนในกลุม LINE ของแตละจังหวัด

ระหวางวัน

8:00 AM

เขางาน

17:00 PM

เลิกงาน

อัพรูปภาพลงกลุม LINE
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อัพรูปภาพลงกลุม LINE

อัพรูปลงกลุ่ม

ส่งรูป
พนักงานทดแทนพนักงานหลัก
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ตรวจสอบครุภัณฑของศูนย
Link : http://uso4.starcatcloud.com:8080/gns

แจง NOC ทันที

http://uso4.starcatcloud.com:8080/gns
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https://usotimestamp.com/login

เว็บไซต
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การลงเวลาปฏิบัติงาน

การลงเวลาเขาออก ตองใช WIFI ศูนย

USO ของโรงเรียนที่ทานประจําอยู

เทานั้น

ถาใชอินเตอรเน็ตไมตรงกับที่กําหนดไว 

จะแสดงสถานะตามรูป

ลงเวลา ไดแค 1 User ตอวันเทานั้น
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บันทึกขอมูล
กิจกรรมประจําวัน

1. เพ่ือใชบันทึก การใชบริการของหอง USO ในแตละวัน

2. เพ่ือใชในการจัดจองลวงหนาของศูนย USO เพ่ือการใชบริการของ โรงเรียน และประชาชนในชมุชน

เพ่ือเปนการติดตาม และประเมินผลใหไดตาม จุดประสงคท่ีต้ังไวของศูนยบริการ USO โรงเรียนสามารถใช เพ่ือ

ประโยชน การเรียนการสอน นักเรียน และประชาชนในชมุชนสามารถใช   บริการ เพ่ือการคนควาขอมูล ความรู 

วิชาการ อันจะนําไปใชประโยชนในประกอบอาชพี หรือการพัฒนาทักษะของตนเองตามสมควร

เหตุเสียตางๆ

เกิดเหตุเสียโทรแจง Call Center หรือแกไขไดเอง และนําลงมาบันทึก เพ่ือกํากับติดตาม เหตุเสีย ภายในศูนย USO 

จุดประสงค  เพ่ือประเมินผล และสรุปวิเคราะหสาเหตุของปญหา เพ่ือลดจํานวนเหตุเสีย ลงภายในศูนย USO ตาม

จุดประสงค ศูนย USO Net / หอง USO Wrap มีความพรอมใหบริการอยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพตลอดเวลา และมี

ความพรอมใหบริการอยางตอเนื่อง

รายชื่อผูเขาใชงานประจําวัน

1. เพ่ือเปนการเก็บขอมูลประจําวันของผูใชบริการ

2. ใหผูใชบริการลงชื่อในสมุดจดบันทึก 

3. ผูดูแลศูนย นํามากรอก ในชวงเวลาระหวางวัน หรือกอนเลิกงาน ในทุกๆวัน 

*หามกรอกขามวัน เพราะวันจะโดน Lock ในวันท่ี เรากดบันทึก

จุดประสงค  เพ่ือเปนการติดตาม และประเมินผล ของศูนย USO, กํากับ และติดตามทรัพยสินสูญหาย ในระหวางวัน
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คูมือ ตางๆ และ รายงานประจําวัน/เดือน

https://drive.google.com/drive/folders/1I3-aTPSMnLLo0NG_iEzj-IOBePtgFNhR?usp=sharing

สราง Folder ประจําเดือน ใน Folder ของ รร.ของผูดูแลศูนย 

อัพโหลดรายงานดังนี้ ใน Folder ประจําโรงเรียนนั้นๆ แยกเดือน

ใหชัดเจน

1. รายงาน Test IP ประจําวัน

2. รายการตรวจสอบอุปกรณ (Scan เปน PDF) 

https://drive.google.com/drive/folders/1I3-aTPSMnLLo0NG_iEzj-IOBePtgFNhR?usp=sharing
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วิธีการสราง Folder ใน Google Drive

คณิน อุดมความสุข
Typewritten text
- ๑๓๖ -



รายการตรวจสอบอุปกรณ

ตรวจสอบอปุกรณ์รายวนั
1. ปริน้ใบรายการตรวจสอบ

2. ลงชือ่ผูต้รวจสอบรายวนั

3. Scan เป็น PDF สง่ใน Google Drive รายเดอืน
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การตรวจสอบความพรอมของอุปกรณ (Test IP)

การตรวจสอบความพรอมของอุปกรณ

1. Test IP ของอุปกรณ ภายในศูนย ในเวลา ชวงเชา และ ชวงบาย

2. ตั้ง Folder และ เก็บไวเปนรายวัน ตั้งช่ือใหเขาใจงาย

3. สง รายงาน เขา Google Drive ใน Folder ประจําโรงเรียนน้ันๆ

จุดประสงค  

เพ่ือตรวจสอบความพรอมของอุปกรณ วายังใชงานได หรือไม ตามคูมือ

Test IP รอบเชา 

8:00 – 09:00 น.

Test IP รอบบาย 

13:00 – 14:00 น.
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แบบประเมินความพึงพอใจใหบริการ
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Thank You
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