
ขอแนะนําผลิตภัณฑ์ที�พัฒนาในยุโรป เพื�อความปลอดภัยในโรงเรียนและสรา้งสรรคค์วามเป็นชั�นเรยีนไฮเทค 

โรงเรียนเป็นสถานที�สร้างพรสวรรค์ตัวน้อย ๆ ซึ�งเป็นอนาคตของชาติ เป็นที่�ที�สร้างเพื�อให้เด็ก ๆ ได้มาเรียนรู้  มาเล่นเพื�อ เพิ�มพัฒนาการ 
และตอ้งเป็นที�ที�มีความปลอดภัยสูง พร้อมสิ�งอํานวยความสะดวกที�ทันสมัย ซึ�งทั�งหมดนี�เป็นสิ�งที�ครอบครัว โรงเรียน และสังคม  
ให ้ความสนใจสูงสุด  เราได้ลงทุนอย่างมากเพื�อการเรียน เพื�อหนังสือและอุปกรณ์ เพื�ออํานวยความสะดวกแก่ลูก ๆ ของเรา แต่บางทีเรา 
อาจจะลืมเรื�องความปลอดภัย คุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ เมื�อพวกเขาไปโรงเรียน

ดว้ยเหตผุลเช่นนั�น Jablotron ไดพ้ัฒนาโซลูชั�นควบคมุความปลอดภัยและความก้าวหน้าของห้องเรยีนอย่างตอ่เนื�อง เพื�อช่วยให้ผู้คนได ้
เตบิโตไปพรอ้มกับคณุภาพที�ดขีึ �น และมั�นใจในความปลอดภัยสําหรบันักเรยีนทุกคน

โรงเรยีนที�ทันสมัยจําเป็ นตอ้งมีความปลอดภัยที�ดดีงัตอ่ไปนี�

- มีการจัดการข้อมูลทั�งหมดของผู้ที�เกี�ยวข้อง ดว้ยการให้ผ่านเข้าระบบดว้ย RFID/ลายนิ�วมือ/เทคโนโลยี�การจดจําใบหนา้

- การเข้ามาในโรงเรยีนไดจ้ะตอ้งผ่านระบบจดจําใบหน้าซึ�งตั�งอยู่ทางเข้าประตใูหญ่  หรอื การใช้การด์แสดงตนในชั�นเรยีน
และห้องปฏิบัตกิาร สําหรบันักเรยีนและนักศึกษา

- ระบบตรวจเช็คผู้เข้ามาในโรงเรยีน การตรวจเช็คคนแปลกหน้า ช่วยให้การจัดการ การเข้ารว่มกิจกรรมและการจัดงานตา่ง ๆ
ของนักเรยีน เป็ นไปไดอ้ย่างละเอียดถี�ถ้วน

- ผู้ปกครอง/คร ูจะรูว้า่เด็กนักเรยีนจะมาถึงโรงเรยีนตอนไหน ผู้ปกครองสามารถแจ้งการลาไดอ้ย่างสะดวก

ขอขอบคณุ คณุปีเตอร ์โง้ว Assistant CEO Eurostellar Vietnam  
ผู้ ให้ข้อมูลนี�



- การจัดการห้องปฏิบัติการ ห้องอุปกรณ์  ห้องแล็บ ห้องสมุดและห้องอาหาร

- ควรได้รับการติดตั�งระบบสื�อสารและระบบฉุกเฉินในบริเวณแคม�ส เพื�อเอาไว้คอยช่วยเหลือ นักเรียน/ครู   
ให้สามารถติดต่อผู้ปกครอง หรือ ครูอาจารย์ท่านอื�น ๆ ได้อย่างสะดวก

- โรงเรียนตอ้งเอาใจใส่เด็กนักเรียนอนุบาลหรือประถม ที�อาจถูกลืมไว้  ในชั�นเรียน ในหอ้งนํ�า ซ� งึอ าจขาดจากการช่วยเหลือ
ที�จําเป็ นในกรณีฉุกเฉิน

- โรงเรียนต้องสร้างสภาพแวดลอ้มที�เอื�อต่อการเรียนรู้  การจัดการหอ้งเรียนอย่างชาญฉลาด การปรับแสงสวา่งให้เหมาะสม
ในเวลาเดียวกันยังช่วยใหนั้กเรียนได้  อยูอ่ย่างมีความสุข สดชื�นและสร้างสรรค์

- โรงเรียนต้องให้ความสําคัญอย่างมากในเรื�องการลงทุน ซึ�งจะดใูนระยาว ตอ้งลงทุนเพียงครั�งเดียว แล ้วใช ้ได้ไปหลาย ๆ ปี  
คุณภาพผลิตภัณฑ์ต ้องดีพอ ผลิตภัณฑ์ต้องบํารุงรักษาได้ง่าย และยังคงสภาพที�ดีต่อไปได้ ตลอดอายุการใชงาน

จากข้อมูลข้างตน้ และการสํารวจอย่างจรงิจัง เราขอเสนอข้อมูลอ้างอิงที�เราไดเ้คยประสบความสําเรจ็มาแล้วดงันี�

การบริหารจัดการรถรับส่ งนกัเรียนที�สําฤทธิ�ผล อุปกรณท์ี� ใช้ คือ  ระบบควบคุมและติดตาม GPS ที� ได้รับการติดตั�งโดยตรงบนรถโรงเรียน 
จะสื�อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รองรับการจัดการทางไกล และจัดการจํานวนยานพาหนะไดห้ลายพันคัน

สามารถหาตําแหน่ง ดูเรื�องเวลา ระยะทางและจุดจอดเพื�อรับส่งนักเรียน ตามตารางเวลาที�กําหนด เตือนเมื�อถึงจุดรบัส่ง และบอกเส้นทาง 
คอยมอนิเตอร ์พฤติกรรมของคนขับรถ ความเรีวรถ เวลาเดินทาง และ ส่งรายงานตามแผนที� ใ ห้ โดยตรง มีสัญญานเตือน เมื�อความเร็ว 
เกินกําหนด เมื�อมีผู ้รายมาทุบกระจก  สตารท์เครื�องยนต์ โดยพลการ เตือนเมื�อเกิดการชน ล็อครถทางไกลผ่านซอฟแวร์บนอินเตอรเ์น็ต



ที�บ้านคณุพ่อกับคณุแม่ สามารถเขาไปดูตําแหนง่ของรถโรงเรียนได้ และรู้ไดท้ันทีเมื�อรถมาถึง  ระหวา่งเดนิทาง รู้ว่าเด็ก ๆ อยู่ที� ไหน และ 
พวกเขาถึงโรงเรียนตอนไหน

หลังจากที�รถโรงเรียนมาถึงโรงเรียนแล้ว เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื�อนไหวจะสแกนพื�นที�ภายในยานพาหนะและส่งเสียงเตือนหากยังมีนกัเรียน 
หลงเหลืออยู่  ตอนท้ายคณุครูที�ดแูละรับผิดชอบเรื�องนี�จะได้รับรายงานอัตโนมัติ

โรงเรียนสามารถจัดการยานพาหนะทุกคัน คนขับทุกคน และตรวจเช็คเมื�อมีความจําเป ็น  มากกว่านั�น โรงเรียนยังสามารถ เลือกที�จะใช้กล้อง 
ไว ้คอยตรวจด ูและหาตําแหนง่รถจากแอพทางไกล ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนและผู้ปกครอง สามารถมอนเิตอร์การขนส่งนกัเรียนได้ทุกที� ทุกเวลา

ระบบตรวจเช็ค ID อัตโนมัติ

หลังจากที�นักเรียนมาถึงที�ล็อบบี� ณ จุดตรวจเช็ค ID ระบบจะทําการตรวจสอบใบหน้าอัตโนมัติ และ ในเวลาเดียวกันก็จะแจ้งให้ผู้ปกครอง 
ทราบผ ่านระบบ SMS ถึงเหตุการณ์ทั�งหมดโดยอัตโนมัติ ระบบจดจําใบหน้าจะทํางานโดยไม่ติดว่า พวกเขาจะใส่หน้ากาก มองตรงมาที� 
อุปกรณ์หรือไม่  ระบบจะช่วยให้ผู้ปกครองรู้สึกมั�นใจเมื�อรู้ว่าเด็ก ๆ ได้ไปถึงโรงเรียนแล้ว  ครู, อาจารย์  และทางโรงเรียนก็จะทราบ 
จํานวนนักเรียนที�มาถึงโรงเรียนแล้วได้อย่างรวดเร็วและแม่นยําจากเครื�องคอมพิวเตอร ์/โทรศัพท์

สําหรับคนแปลกหนา้หรือบุคคลที� ไมได ้รับอนุญาตให้ผ่าน พวกเขาต้องติดตอ่เจ้าหนา้ที�  ผ่านระบบตอบรับ IP ที�ติดตั�งอยูบ่รเิวณ ประตู 
ทางเข้า หรือ ทําการลงทะเบียนเพื�อขออนุญาตผ่านเข้าไป และต้องแสดงใบรับรองแพทย์ออนไลน์ ผ ่านลิ�งค์ของโรงเรียน หรือ ใช้รหัส 
QR Code ที�ประตตูรงพนักงานต้อนรับ หรือ ให้เจ้าหน้าที�บันทึกข้อมูลจะตรวจเช็คตัวตนของเขาผ่านหน้าจอ แล้วจึงจะอนุญาต 
หรือปฏิเสธ การใหผ้่านเข้าโรงเรียน



กระบวนการเหล่านี�เพิ�มความมั�นใจในความปลอดภัยและหลีกเลี�ยงการพบปะโดยตรงระหว่างที�มีโรคระบาด อาทิ   โควิด 19 ไดเ้ป็ นอย่างด ี
ระบบยังได้้รวมเอากล้องวงจรปดิเข้าไวใ้นระบบด้วย กระบวนการทั�งหมดจึงไดร้ับการบันทึกและรายงานด้วยภาพจากกล้อง

วิธีการนี�ทั�งสะดวกที�ไม ่ต้องมีโอเปอรเ์รเตอร์  ไม ่ต้องมีการติดต่อโดยตรง ไม่ต้องบังคับนักเรียน และมีความละเอียดสูง แม้แต่เมื�อนักเรียน
ปดิบังหน้าตา หรือใช้รูปถา่ยปลอม และในขณะเดียวกันไม่ต้องมี�ญหาเร�ื่องลืมพกบัตร หรือ การไมป่ฏิบัติตามกฏโดยไม่ตั�งใจ ผลิตภัณฑ ์
จดจําใบหน้า MODIVISION ตอบสนองได้เป็นอย่างดี

กล้องที�รวมอยู่ ในระบบจะช่วยตรวจวดัอุณหภูมิรา่งกาย และช่วยเรื�องตรวจเช็คการล้างมือและใส่หน้ากากของผู้มาเยือน 



ระบบช่วยเพิ�มมาตรฐานการปอ้งกัน Covid 19

เพิ�มเติมจากระบบการจดจําใบหน้า การควบคุมการเข้าออก และการมาโรงเรียนของนักเรียน ระบบที�เสนอยังรวมเอากล้องตรวจจับ ความร้อนความละเอียด 
สูงที�ทํางานอัตโนมัติในการตรวจวัดอุณหภูมิของคนที�เดินเข้าและออก ในเวลาเดียวกัน มีข้อกําหนดให้ใส่หน้ากากและลา้งมือเพื�อฆ่าเชื�อโรค จากนั�น 
จึงอนุญาตใหนั้กเรียนเข้าโรงเรียน  วิธีการที�เสนอนี�่ช่วยเช็คผู้ที�มีไข้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั�นโรงเรียนจึงสามารถจัดการแยกและดูแลนักเรียนได้  
เพื�อเป็นการช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื�อโรคในชุมชน ขณะเดียวกันระบบจะรวบรวมเอาข้อมูล(รวมทั�งรูปภาพ), อุณหภูมิ เวลาเข้าและออก ที�อยู่  
และข้อมูล อื�น ๆ ตามที�ต้องการ  ซึ�งจะเป็นการช่วยรองรับการยับยั�งการระบาดของโรคไดเ้ป็นอย่างดี

ง่ายและรวดเร็วกับกระบวนการเช็คอินอัตโนมัติ การเช็คอินดว้ยแอพ  ข้อมูลเช็คอินจะถูกบันทึกอัตโนมัติบนเซิฟเวอร์เมื�อนกัเรียนเดินผ่านระบบ 
จดจําใบหนา้

1. ตรวจใบหนา้

2. ตรวจเช็คอุณหภูมิร ่างกาย

3. ตรวจเช็คการใส่หน้ากาก

4. กําหนดให้ล้างมือโดยต้องไม่่ 
สัมผัส

5. ยอมรับและให้ผ่าน

หลังจากนั�น ข้อมูลจะถูกเก็บและอัพเดทเข้าในระบบของโรงเรยีน

รบัประกัน ระบบการเตอืนภัย การเตอืนเพลิงไหม้ สําหรบัโรงเรยีน

ไม่เพียงแต่ ให้ความสนใจในการเข้าเรยีน แตร่ะบบยังเป็ นไปตามมาตรฐาน เพื�อความมั�นใจวา่ความปลอดภัยจะเป็ นสิ�งที�สําคญัอย่างยิ�ง ป้ องกันการ 
บุกรกุ มอนิเตอรแ์ละสามารถมั�นใจในความปลอดภัยและมั�นคงของนักเรยีน  การปกป้ องทรพัย์สินตลอด 24 ชั�วโมงเป็ นเรื�องที�ตอ้งให้ความสนใจ 
ก่อนเสมอ

แคม�สโดยปกตคิอ่นข้างจะกวา้งขวางและมีพื �นที� ใช้งานตา่ง ๆ มาก มีมุมที�เรน้รบัมากมาย ซึ�งง่ายตอ่การบุกรกุและซ่อนตวั  ฉะนั�น กําลังรกัษาความ 
ปลอดภัย จะไม่สามารถการนัตีไดท้ั �งหมด หรอื ถ้าจะทําไดก็้ตอ้งเสียคา่ใช้จ่ายที�แพงมาก ทางโรงเรยีนควรพิจารณาตดิตั �งอุปกรณ์ ที�ทันสมัย ให้ความ 
ละเอียดถี�ถ้วน และ น่าเชื�อถือ



การใช้ลําแสงเพื�อป้องกันการบุกรุกที�ติดตั�งไวท้ี�รั�วรอบแคม�ส จะทําการป้องกันไดต้ลอด 24 ช�วัโมง ในกรณทีี�ขโมยปีนเขา้มาในเขตโรงเรียน 
สัญญานกันขโมยจะส่งเสียงดังในทันที  ไฟส่องสว่างจะเปิดอัตโนมัติ เจ้าหนา้ที�รักษาความปลอดภัยจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงตําแหนง่ 
ที�มีการบุกรุก เพื�อจะไดจ้ัดการได้ในทันที

กล้องวงจรปดิ PTZ ที�สามารถ กวาดตาดู เอียงดู และ ซูมได้  ได้รับการติดตั�งรอบบรเิวณโรงเรียน ทั �งแคม�ส  โดยเฉพาะในมุมมืด  กล้องจะทํา 
การมอนิเตอร ์พื�นที�ไดก้ว้างมาก ทํางานได้ดีในตอนกลางคืน ทนต่อสภาพพายุฝน ระบบจะรวมเอาลําแสงป้ องกันการบุกรุกไว้ดว้ย เมื�อมีการ 
เตือนภัย กล้องจะหมุนกลับ ไปยังตําแหนง่ที�มีการบุกรุกและแจ้งแก่เจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภัย

ห้องเรียน สํานกังาน และ ห้องปฏิบัติการจะได้รับการติดตั�งเซ็นเซอร์ ตรวจจับควันไฟและเพลิงไหม้ ชนดิ�งในระบบ ใชเ้ทคโนโลยี� ไร้สาย  สื�อสาร 
ด ้วยมาตรฐาน TCP/IP  เพื�อช่วยค้นหาตําแหนง่เพลิงไหม้  จุดที�เกิดการระเบิด และควันไฟ ได้อย่างรวดเร็วที�สุด อุปกรณเ์ตือนภัยและสัญญานเสียง 
โทรศัพทม์ีไว้เพื�อป ้องกันการเกิดเพลิงไหม้  เซ็นเซอร์ชนิด�งอยู่ในระบบ ช่วยยับยั�งไฟไหม้ ซึ�งทําได้หลายรูปแบบ

สิ�งแวดลอ้มที�ปลอดภัยสําหรับลูกหลานของท่าน  ภายในห้องเรียน  เพิ�มเตมิจากการล็อคประตู  เราจําเปน็ต้องติดตั�งเซ็นเซอร์ความปลอดภัย อาทิ 
เซ็นเซอรส์ําหรับ�� องกัากรบุกรกุเข้าทางประตูและหน้าตา่ง  ในกรณีที��อออกจากห ้องเรียนแล้วลืมปิดประตู เซ็นเซอร์จะเตือนคุณครู และเจ้าหน้าที�รักษา 
ความปลอดภัย  เซ็นเซอรจ์ะตรวจจับความเคลื�อนไหวภายในห้องเรียน  ช่วยป้องกันการบุกรุกในยามค�่ําคนื ดวูา่ทีนักเรียนถูกลืมไวบ้้างไหม และยังทําหน้า 
ที�เป็นเซ็นเซอรอ์ัจฉริยะของหอ้งเรียน เซ็นเซอรต์รวจจับความร้อนและควัน จะเตือนล่วงหน้าถึงการเกิดเพลิงไหม้ การเกิดระเบิด ตลอด 24 ช�ั วโมง 
อย่างสมํ�าเสมอและละเอียดละออ เมื�อเกิด�ญหา

กล้องวงจรปิดภายใน เก็บข้อมูลด้วยระบบคลาวด์  จะส่งคลิปอัตโนมัติให้เจา้หน้าที�รักษา 
ความปลอดภัยเมื�อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ทั �งนี�คุณครูสามารถ ให้สิทธิ�ผ่านเข้าออกแก่ผู่้ปกครอง 
เมื�อจําเป็น เสียงระฆังเมื�อหมดคาบเรียน สามารถนํามาใชเ้ป ็นเสียงสัญญานเตือน ขโมยได้ด้วย



ความปลอดภัยในการใชไ้ฟฟ ้าสําหรับเด็กนกัเรียน ไฟฟ ้าจะถูกตัดอัตโนมัติเมื�อเกิด�ญหา สามารถมอนเิตอร์การใช้พลังงานไฟฟ ้าในห้องเรียนได้

มากกว่านั�น เพื�อความมั�นใจในความปลอดภัยระหว่างฤดูการแพร่ระบาดของเชื�อโรค แต่ละหอ้งเรียน จะติดตั�งแสงอัลตร้าไวโอเล็ต และพ่น 
สเปรย์อัตโนมัติเปน็ช่วงเวลาทุกวัน หรือ เปดิอัตโนมัติเมื�อไม่มีนกัเรียนอยู่ในบริเวณนั�น จะเปน็การช่วยลด การติดเชื�อ ได้มากกว่า  99.99% ในอากาศ 
บนพื�นผิว และแมแ้ต่ในของเหลว  ก็จะปลอดภัยแบบไร้กังวล

ห้องเรยีนอัจฉรยิะ นักเรยีนสนใจในการเรยีนรูเ้ทคโนโลยี� ใหม่ ๆ เสมอ  �จจุบันนี� ในประเทศที�เจรญิแล้วอย่างในยุโรป/อเมรกิาเหนือ สภาพแวดล้อมทาง
การศึกษามีคณุภาพสูง ไม่เพียงแตค่ณุภาพของครแูละวสัดกุารสอน แตย่ังรวมถึงพื �นที� ในการเรยีนรูก็้ยังคงเป็นที�น่าสนใจเช่นกัน ประเทศที�มีวทิยาศาสตร์
เป็นพื �นฐาน จะมุ่งมั�นในการเรยีนรูแ้ละเลือกสิ�งที�ถูกเสมอ ชั �นเรยีนไม่ ใช่เพียงแคม่ีชอรค์ กระดาษและปากกา แตย่ังประกอบดว้ยเทคโนโลยี�ที�ทันสมัยอีก 
มากมาย 

กระดานดาํไฟฟ้า มีจอทัชสกรีน โปรเจ็คเตอรห์ลาย�งก์ชั�น  ซึ�ง 100% ทัชสกรีน กระดานดาํไฟฟ้า ขนาดใหญ่  เหมาะสําหรับการ แสดงผลงาน 
เลคเชอร์  หรือแม้แต่ไวใช้้เพื�อความบันเทิง กิจกรรมหรือหลักสูตรพิเศษในชั�นเรียน  เราจําหนา่ย ไวท์บอร์ดไฟฟ้า หลายชนดิ 
หน้าจอสกรีนสัมผัส ขนาด  55 นิ�วถึง 105 นิ�วจากผู้ผลิตชั�นนาํ



อุปกรณ์ควบคมุในห้องเรยีนเปรยีบเสมือนอุปกรณ์อัจฉรยิะที�ทําหน้าที�เปิดปิดม่านกันแสงเพื�อสรา้งสมดลุย์ภายในแลภายนอก หมุนไปมุมและปรบัความ
สวา่งเพื�อช่วยนักเรยีนให้ ไดร้บัปรมิาณแสงที�เพียงพอ เรยีนรูอ้ย่างสวา่งไสวโดยไม่ตอ้งมึนงงกับความรอ้นที�มากเกินไป

สําหรบัห้องเรยีนและห้องปฏิบัตกิาร ที�ตดิตั �งเครื�องปรบัอากาศ ซึ�งปกตจิะไฟมากเนื�องจากนักเรยีนจะเล่นกัน ห้องคอ่นข้างกวา้งขวาง จึงตอ้งการ
อุณหภูมิที�รูสึ้กสบายมากที�สุด  ที�ดทีี�สุดคอืเมื�ออากาศภายนอกรอ้น เครื�องปรบัอากาศจะเปิดอัตโนมัต ิและปรบัอากาศและความชื�นภายในห้องเรยีน เพื�อ
ช่วยให้นักเรยีนรูส้บายและสดชื�นตลอดเวลา

นอกเหนือจากจอภาพที� โตต้อบได ้ระบบเสีนงก็เป็น�จจัยสําคญั เราสามารถตดิตั �งลาํโพงบนเพดานและ รวมเข้าในระบบชั�นเรยีนอัจฉรยิะได ้ 
สรา้งประสบการณ์เรยีนรูท้ี�ดกีวา่ที�เป็นมา ครสูามารควบคมุมันผ่านระบบคอมพิวเตอร ์บนไอแพด หรอื เล่นเพลงจากซอฟแวรเ์พลงเช่น 
แอปเปิ�ลมิวซิก สปอตติไฟ พวกเขาสามารถจัดการระบบเสียงไดห้ลายโซน แตล่ะชั �นเรยีนมีหลายโซนเพื�อ�งเพลงที�แตกตา่งกัน

ช่วยการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศดวยระบบเสียงที�มีคณุภาพ ไม่เพียงแตช่่วยให้นักเรยีนเข้าใจไดง้่าย แตย่ังช่วยไดร้บัประสบการณ์ที�ยิ�งใหญ่ดว้ย

สองสามนาทีก่อนที�ห้องเรยีนจะเปิด เครื�องปรบัอากาศจะตดิและพรอ้มที�จะทํางาน เช่นเดยีวกับเมื�อไม่ ใครอยู่ ในห้องเรยีนแล้ว 
(ดว้ยเซ็นเซอรจ์ับการเคลื�อนไหว)  ไฟจะดบัอัตโนมัต ิม่านจะปิดและเครื�องปรบัอากาศจะสแตนบาย เพื�อประหยัดไฟและคา่ใช้จ่าย



ไฟส่องสวา่งของโรงเรยีนเป็นหัวข้อที�ผู้ปกครองให้ความสนใจ หลาย ๆ กรณีที�นักเรยีนเล็ก ๆ ที�สายตายังไม่คอ่ยด ี ควรไดร้บัปรมิาณแสงที�เพียงพอ
โดยไม่ทําให้เกิดความไม่สบายกายหรอืตอ้งปรบัแก้อะไร ซึ�งจะเป็นสิ�งที�ดทีี�สุดสําหรบันาฬิกาชีวภาพของนักเรยีน ระบบแสงอัจฉรยิะของเราใช้
อุปกรณ์ที�คณุภาพสูง ผลิตในยุโรป คงทน อายุใช้งานประหยัดไดถ้ึง 10 ปี  ดว้ยความละเอียด ความสวา่งเหมาะสม มุมรงัสีที�เหมาะสม ไม่ทํารา้ย
สายตาขณะที�นั�งเรยีนให้ห้องเรยีน

ในเวลาเดยีวกัน ระบบแสงอัจฉรยิะและระบบแสงที�เป็นมิตรกับมนุษย์ จะปรบัอัตโนมัตเิพือไม่เป็นอันตรายตอ่เด็ก ๆ เมื�อพวกเขาจําเป็นตอ้งโฟกัส และ
สรา้งสรรค ์แสงจะเป็นสีขาวนวลเพื�อกระตุน้สมอง เมื�อพวกเขาตอ้งใช้ความคดิ หรอื ตอ้งใช้เหตผุล แสงจะปรบัไปเป็นสีฟ้าเพื�อหลีกเลี�ยงความเครยีด 
หรอื ในระหวา่งบทเรยีนการระบายสี ดนตร ีหรอื ความบันเทิง พวกเขาสามารถปรบัธีมสีตามที�เขาตอ้งการ ทั �งหมดที�เสนอนี�สามารถปรบัเปลี�ยนบน 
IPAD หรอื สมารท์โฟน ที�นักเรยีนใช้ ไดอ้ย่างสนุกสนานและไดป้ระสบการณ์กับเทคโนโลยี�ที�ทันสมัยสําหรบัพวกเขา

สนามเด็กเล่น

สนามเด็กเล่น เป็ นสถานที�ที�เราตอ้งตดิตั�งอุปกรณท์ี�เสนอไว ้เช่น 
- เรอืงแสงคณุภาพสูงบรเิวณสนามหญ้า อุปกรณแ์สงส่องสวา่งคณุภาพสูง 
- ระบบรดนํ�าสนามหญ้าอัตโนมัติในแคม�ส 
- ลําโพงสําหรบัประกาศข่าว เสียงเพลงแบ๊กกราวด ์ปุ่่มตอ้งการความช่วยเหลือ เมื�อนกัเรยีนสามารถกดได ้เมื�อจําเป็ น

เครื�องมือ ปุ่มฉุกเฉินสําหรบันักเรยีน จะหาได้ ในห้องนํ�า  ในกรณีฉุกเฉิน นักเรยีนทําไดง้่าย  ๆ โดยกดปุ่มเพื�อรอ้งขอช่วยเหลือล่วงหน้า  เซ็นเซอร์
แสงอินฟราเรด ไดร้บัการตดิตั �งเช่นกัน หลังเลิกเรยีน เซ็นเซอรจ์ะสแกนพื �นที� เพื�อตรวจเช็คนักเรยีนที�ยังคงเหลืออยู่ เซ็นเซอรส์ามารถ
เช็คคนที�หกล้ม เป็นลม และแจ้ง รปภและคร ูไดอ้ย่างรวดเรว็

ห้องปฏิบัตกิาร ห้องสมุด ห้องดปูฐมพยาบาลเบิ �องตน้

ห้องปฏิบัตกิารเช่น ห้องแลบ ห้องอุปกรณ์ สิทธิ ในการเข้าใช้งานแตกตา่งกันของครแูตล่ะวชิา และสามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ตามตาราง หรอื 
ทัชสกรนีที�ประตแูตล่ะห้อง ในเวลาเดยีวกันนักเรยีนจะไดร้บัอนุญาตเข้าและออก ตรงเวลา และเข้าเฉพาะห้องที� ไดล้งทะเบียนไวล้่วงหน้า



สําหรบัห้องสมุด เราไดจ้ัดเตรยีมข้อเสนอห้องสมุดอัจฉรยิะ ซึ�งสามารถจัดการหนังสือและเอกสารซึ�งสื�อสารกับผู้อ่านไดอ้ย่างอัตโนมัต ิ
เต็มที� นักเรยีนจะใช้เลชประจําตวัเพื�อลงทะเบียนยืมหนังสือ มากไปกวา่นั�น ห้องสมุดยังจัดการหนังสือที�เสียหายเพื�อหลีกเลี�ยงการสูญหาย

จัดการห้องอาหาร แจ้งให้นักเรยีนทราบถึงมื �ออาหารและคา่ใช้จ่าย

มันเป็นการยากสําหรบันักเรยีนที�จะพกกระเป๋าเงิน  โดยเฉพาะชั �นประถมและมัธยมตน้ ผู้ปกครองจะรูสึ้กไม่มั�นใจ  ข้อเสนอคอืการจัดเตรยีมให้
ผู้ปกครองใช้เครดติ(ชารจ์ล่วงหน้าทุกเดอืน) เพื�อช่วยลดการใช้จ่ายเช่นเดยีวกับความปลอดภัยของนักเรยีนที� โรงเรยีน เมื�อนักเรยีนใช้จ่าย 
ผู้ปกครองจะไดร้บัการแจ้งเตอืนรายสัปดาห์  ในเวลาเดยีวกัน ชั �นเรยีนที�มากขึ �นจําเป็นตอ้ง รบัการชําระดว้ยเงินสดเพื�อช่วยให้มั�นใจในความ 
สะดวก ระบบเข้าไดก้ับเครื�องหยอดเหรยีญ

 ห้องครวัในแตล่ะวนัจะไดร้บัข้อมูลถึงจํานวนนักเรยีนในกลุ่ม และชั �นเรยีนที�มาเรยีนในวนันั�น จํานวนมื �ออาหารที�ตอ้งจัดเตรยีมและโน๊ตความ 
ตอ้งการตา่ง ๆ 

ห้องอาหารไดร้บัอนุญาติ ให้เข้าใช้ ไวท้์บอรด์ไฟฟ้าสําหรบัแตล่ะห้องเรยีน  เพื�อแจ้งเมนู หรอื เวลาจัดเตรยีม ถ้าจัดตอ้งการ เพื�อหลีกเลี�ยงของเสียและ
เพิ�มความมั�นใจในคณุภาพของมื �ออาหาร ห้องอาหารยังตดิตั �งดว้ยเซ็นเซอรท์ี�ช่วยให้มั�นใจในความปลอดภัยดว้ย การนับจํานวนนักเรยีน เช่นเดยีว
กับ ระบบล้างผัก ผลไม้ และฆ่าเชื �อโรค เพื�อช่วยเพิ�มความมั�นใจในความปลอดภัย ความสะอาด และป้องกันการแพรก่ระจายในช่วงแพรร่ะบาดของ 
โควดิ 19



การจัดการที�จอดรถของโรงเรยีน
ดว้ยเลขประจาํตวัเดยีวกัน นักเรยีน และ คร ูสามารถใช้มันเพื�อจัดทําบัตรที�จอดรถอัจฉรยิะ ในตอนเช้าทุกช่องทางรถเป็นทางเข้า นักเรยีน
สามารถสแกนบัตร กล้องไอพีจะถ่ายภาพอัตโนมัตแิละบันทึกข้อมูล

ในช่วงบ่ายของวนั เมื�อโรงเรยีนเลิก ทุกช่องทางรถจะเปลี�ยนอัตโนมัตเิป็นทางออก นักเรยีนสามารถสแกนบัตรเพื�อออก และ ระบบจะแจ้งให้ผู้ปกครอง
ทราบวา่เด็ก ๆ ในความปกครองของเขาไดก้ลับบ้านแล้ว

หลีกเลี�ยงรถที�หนาแน่นตอนเริ�มและตอนเลิกเรยีน

เพิ�มความมั�นใจในความปลอดภัยเพื�อหลีกเลี�ยงการขโมยรถ

ควบคมุจํานวนนักเรยีน

การบรหิารจัดการและการมาโรงเรยีน จะเป็นสิ�งที�ง่าย

ป้องกันแม้ตอนเลิกเรยีน
หลังเลิกเรยีน นักเรยีนเข้าเรยีนและออกจากโรงเรยีนดว้ยบัตรนักเรยีน ระบบจะนับจํานวนอัตโนมัต ิเช็คดวูา่ยังมีนักเรยีนคงเหลืออีกหรอืไม่
จากนั�นประตจูะปิดอัตโนมัต ิ ไฟแสงสวา่งจะปิดอัตโนมัต ิเซ็นเซอรเ์ริ�มทํางาน

ในกรณีที�ยังมีนักเรยีนเหลือยู่ ในชั �นเรยีน หรอื ในห้องนํ�า เซ็นเซอรจ์ะแจ้งเตอืนและคน้หาตาํแหน่งเพื�อช่วยเหลือ นอกเวลาทําการ เซ็นเซอรแ์ละ
เซ็นเซอรล์ําแสงจะทํางาน เมื�อมีการบุกรกุ ระบบเตอืนภัยจะเตอืนอัตโนมัต ิเปิดไฟคน้หา และโทรหาเจ้าหน้าที�รกัษาความปลอดภัย หรอื ตาํรวจ
เพื�อให้ดาํเนินการจัดการ จากจุดนี� เป็นสิ�งช่วยไดอ้ย่างมากที�จะจัดการอย่างเข้มงวดในโรงเรยีนเพ่ื�อลดความผิดพลาดที�เกิดจากระบบรกัษาความ
ปลอดภัย



การจัดการแบบรวมศนูย์สําหรบัทั �งระบบ ข้อมูลทั �งหมด ในระบบจะถูกรวมไวท้ี�สํานักงานของโรงเรยีน ครแูละฝ่ายธุรการจะสามารถเข้าถึงและจัดการ
ไดจ้ากส่วนกลาง เช่นเดยีกับการดงึเอารายงานจากระบบและดงึข้อมูลที�ตอ้งการได ้ระบบจะสนับสนุนหน่วยปฏิบัตกิารและธุรการของโรงเรยีน ช่วย
ลดแรงกดดนัและประหยัดเวลาและแรง

การอนุญาติ ให้การผ่านเข้าให้ผู้ปกครอง เป็นอีกจุดเดน่หนึ�งที�ยอมให้ โรงเรยีนสามารถอนุญาตการผ่านเข้าโรงเรยีนแก่ผู้ปกครองของนักเรยีน ในแต่
ละระดบั ดงันั�นจึงเป็นการช่วยให้ผู้ปกครองสบายใจขึ �นและมั�นใจเช่นเดยีวกับข้อกับเสนอที� ไดร้บั กฏระเบียบของโรงเรยีน สรา้งความสัมพันธ์ที�
ใกล้ชิดระหวา่งโรงเรยีนและครอบครวันักเรยีน 

ให้สิ�งที�ดีที�สุดแก่ลูก ๆ ของเรา
ทุกผลิตภัณฑ์ที�เราจัดเตรยีมมีแหล่งกําเนิดจากยุโรป จากที�ผู้ผลิตที�ทรงคณุคา่และบรษัิทเทคโนโลยี� ในสหภาพยุโรปและทั�วโลก ผลิตภัณฑ์ที�เสนอ 
มี ใบรบัรองคณุภาพที�น่าเชื�อถือ รางวลัที�ทรงคณุคา่ และมีลูกคา้ทั�วโลก มากกวา่ 30 ปี ในเวลาเดยีวกัน ดว้ยทีมงานท้องถิ�นและผู้เช�ียวชาญจากยุโรป 
เราไดสั้งเคราะห์ความตอ้งการของแตล่ะโรงเรยีน แตล่ะโครงการ เรารบัรองที�จะจัดหาข้อเสนอผลิตภัณฑ์ที�มีราคาสมเหตผุลและดทีี�สุดสําหรบั 
นักเรยีน 
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