
บริการบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะ
เพ่ือโรงเรียนนานาชาติ: 
ผสานผู้คนและเทคโนโลยีเปน็หน่ึงเดียว

เพื่อสนับสนุน
ให้นักเรียนทุกคน
ได้บรรลุ
ศักยภาพสูงสุด



เราเข้าใจความต้องการของโรงเรียนนานาชาติ
ในประเทศไทยอย่างแท้จริง

PCS ทํางานร่วมกับโรงเรียนนานาชาติช้ันนําของประเทศไทยหลายแห่ง เพ่ือมอบบริการท่ีตอบโจทย์แบบครบวงจร 
ซ่ึงช่วยให้สถาบันการศึกษาเหล่าน้ี มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนทุกคนให้บรรลุศักยภาพสูงสุด

ของพวกเขาได้อย่างเต็มท่ี

ในปี พ.ศ. 2564 เราร่วมงานกับพันธมิตรและผู้ท่ีเก่ียวข้องของเราหลายท่านเพ่ือประเมินว่าตอนน้ีโรงเรียนนานาชาติ
สมัยใหม่ มีความต้องการในด้านใดบ้าง ซ่ึงคร้ังน้ีทําให้เราเห็นภาพสถาบันการศึกษาสมัยใหม่ของประเทศ

ต้องการมากท่ีสุดคือการทํางานผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างทักษะของมนุษย์และเทคโนโลยี

ท่ีโรงเรียนนานาชาติ
ต้องเผชิญ

5

การรับและส่งนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่ึงในนโยบายสําคัญสําหรับโรงเรียนส่วนใหญ่
คือวิธีควบคุมการเข้าและออกพ้ืนท่ีโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงได้แก่การดูแลจัดการคิวรถ
เข้า-ออก การบริหารจัดการท่ีจอดรถ ไปจนถึง
ระบบการลงทะเบียนของผู้มาติดต่อธุระท่ีโรงเรียน

ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตทีดี่ของ
นักเรียน
ส่ิงท่ีน่ากังวลประเด็นแรก คือ ความปลอดภัย
และคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักเรียน โดยเฉพาะ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
นอกจากน้ียังรวมไปถึงการดูแล จัดเตรียมอาหาร
ท่ีเต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมกับการ
ดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ของนักเรียน

การสร้างความกลมเกลียว
โรงเรียนต่างมุ่งม่ันให้ผู้คนทุกฝ่ายได้รู้สึก
มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน 
กระบวนการรับบุคลากรทุกคนไม่เว้นแม้กระท่ัง
พนักงานทําความสะอาดเข้ามาอยู่ร่วมกัน
ในโรงเรียนน้ันมีส่วนสําคัญอย่างมาก
ต่อการสร้างวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับ
ค่านิยมขององค์กร

การสร้างสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ท่ีนักเรียนเเละ
บุคลากรทุกคนสามารถเติบโตได้
โรงเรียนทุกแห่ง ตระหนักและให้ความสําคัญ
กับการสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้
ท่ีเหมาะสม เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโซลูชันต่าง ๆ 
ต้ังแต่เร่ืองคุณภาพอากาศภายในอาคารไปจนถึง
การใช้พลังงานสีเขียว

ความประทับใจแรกพบ
และภาพลักษณ์ท่ีดีของโรงเรียน
การสร้างความประทับใจท่ีดีต่อผู้ปกครอง
และนักเรียนทุกคนถือเป็นเร่ืองสําคัญมาก 
ไม่ว่าจะเป็นบริเวณสนามหญ้า สวนและพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 
ภายในโรงเรียนท่ีต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างดี
และสม่ําเสมอ หรือการต้อนรับท่ีประทับใจและ
จัดการดูแลข้ันตอนการลงทะเบียนต่าง ๆ 
ได้อย่างอย่างราบร่ืน
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ประเด็น
หลัก



1.25
ล้าน

28 ปี 30,000+ คน

30+

17,000+ คน

บริการจากมืออาชีพท่ีพร้อมดูแลทุกคน

ตารางเมตร พ้ืนท่ีของโรงเรียนท้ังหมดท่ีเราดูแล

ระยะเวลาท่ี PCS ให้บริการบริหาร
จัดการอาคารของโรงเรียนนานาชาติ

จํานวนโรงเรียนนานาชาติ
ท่ีวางใจให้ PCS ดูแล

จํานวนนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ
ภายใต้การดูแลของ PCS

พนักงานของ PCS ท่ัวประเทศไทย

PCS ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง รวมท้ังบุคลากรภายในโรงเรียนนานาชาติ
มาอย่างต่อเน่ืองและยาวนาน    พวกเราคือผู้ให้บริการบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะชัน้นําของประเทศไทย 

พร้อมท้ังได้ส่ังสมประสบการณ์ความเช่ียวชาญในธุรกิจน้ีเป็นระยะเวลาหลายสิบปี  PCS มุ่งม่ัน
พัฒนาองค์กร และปัจจุบันเราพร้อมให้บริการดูแลรักษาอาคารแบบครบวงจรให้กับ

โรงเรียนนานาชาติทุกแห่ง ด้วยการนําเทคโนโลยีอันทันสมัยมายกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน

2.5 ล้าน
จํานวนม้ืออาหารท่ี PCS เสิร์ฟท่ัวประเทศไทย







เพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ โรงเรียนนานาชาติหลายแห่งจึงนําเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้กับนักเรียน ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร 

ลดปริมาณการใช้พลังงาน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ทุกด้าน

ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารด้วย IoT
สร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมสําหรับนักเรียนและ
บุคลากรของคุณโดยการควบคุมระดับคาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ 
และระดับ PM 2.5 การผสมผสานของการปลูกพืชในร่มและการจัดสวน
ท่ีทันสมัย และช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้ดีย่ิงข้ึน

เทคโนโลยีการบริหารจัดการวงจรอายุการใช้งาน
ของสินทรัพย์
ช่วยเพ่ิมระยะเวลาการใช้งานของสินทรัพย์และวางกลยุทธ์แผนทดแทน
สินทรัพย์ (Capital Replacement Plan) ระยะ 3-5 ปี ซ่ึงจะช่วยให้
ประเมินงบประมาณในอนาคตท่ีต้องใช้ซ่อมแซมและจัดซ้ืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลดต้นทุนการใช้พลังงาน
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานท่ัวพ้ืนท่ีโรงเรียน
เพ่ือให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด

เทคโนโลยีแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการอาคาร
การใช้ระบบ CAFM ช่วยปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลและรายงาน
ให้มีความถูกต้องแม่นยํามากข้ึน ซ่ึงสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานและการวางแผนการเงินได้เป็นอย่างดี

กล้องวงจรปดิอัจฉริยะ
อุปกรณ์ตรวจสอบและบันทึกภาพท่ีสอดคล้องตามข้อกําหนด
ด้านข้อมูลส่วนบุคคลของ GDPR และ PDPA ท่ีอยู่บนระบบคลาวด์
จึงสามารถทําให้แบ่งสัดส่วนพ้ืนท่ีการดูแลได้อย่างแม่นยําตามท่ีต้องการ

Cobotics
เทคโนโลยีน้ีคือการผสมผสานความร่วมมือกันระหว่างหุ่นยนต์
และพนักงานทําความสะอาด เพ่ือให้การดูแลรักษาพ้ืนท่ีภายในอาคาร
มีคุณภาพเท่ียงตรงอย่างสม่ําเสมอ และยังได้ข้อมูลกลับมาใช้
พัฒนาประสิทธิภาพการทําความสะอาดในอนาคตอีกด้วย

IoT เพ่ือให้ส่ิงอํานวยความสะดวกพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
การใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเช่ือมต่อกับเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) 
จะทําให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะและความเป็นไปของสินทรัพย์ประเภท
ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น ระดับการส่ันสะเทือน ความดัน และระดับน้ํา
ซ่ึงช่วยยับย้ังปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ล่วงหน้า

Tcash
เทคโนโลยีสังคมไร้เงินสดภายในโรงเรียนท่ีมีระบบเติมเงินเช่ือมโยงกับ
บัตรประจําตัวนักเรียนทําให้ผู้ปกครองสามารถโอนเงินเข้าไปยังบัญชี
เพ่ือให้ลูก ๆ ใช้ซ้ืออาหารในโรงเรียนได้อย่างสะดวกง่ายดาย

เทคโนโลยีของ PCS 
สําหรับสถาบันการศึกษา / โรงเรียนนานาชาติ



พันธมิตรทางธุรกิจท่ีสนิทดังคนรู้ใจ

พนักงาน
ดูแลสวนเชฟ พนักงานเสิร์ฟ

พนักงาน
รักษาความ
ปลอดภัย

พนักงาน
ทําความสะอาดวิศวกร

เจ้าหน้าท่ี
กําจัดแมลง

และส่ิงรบกวน

ปกติแล้วโรงเรียนนานาชาติจะมีเจ้าหน้าท่ีบริหารจัดการอาคารจํานวนมากกว่า 30 คน คอยประจําพ้ืนท่ี 
แต่เม่ือร่วมงานกับ PCS คุณจะไม่ต้องเจอกับวิธีการทํางานท่ีสับสนวุ่นวายอีกต่อไป 

 เพราะผู้จัดการฝ่ายประสานงานดูแลลูกค้าเพียงหน่ึงคนของเราจะทําหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลและคอยรับฟงั
ทุกความต้องการคุณ เพ่ือนํามาวิเคราะห์และแนะนําแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนให้อยู่เสมอ 

ผู้จัดการฝ่ายประสานงานดูแลลูกค้าของคุณจะเป็นคนท่ีคอยรับผิดชอบในการประสานงานให้ทีมของ PCS 
ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของโรงเรียน นอกจากน้ี ผู้จัดการฝ่ายประสานงานดูแลลูกค้าจะทําความเข้าใจ
ความต้องการของคุณและกําหนดตัวช้ีวัดผล (KPI) ท่ีชัดเจน การทํางานร่วมกับผู้จัดการฝ่ายประสานงาน

ดูแลลูกค้าเพียงคนเดียวเช่นน้ีจะทําให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างราบร่ืน ส่งผลให้ทีมงานของ PCS 
สามารถมอบบริการช้ันเย่ียมแบบครบวงจรท่ีตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ

ท่ี PCS เราทราบดีว่าทุกโรงเรียนมีเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างกัน ดังน้ันวิธีการดําเนินงานท่ียืดหยุ่นของเรา
จะช่วยให้คุณเพ่ิมหรือลดความต้องการได้อย่างง่ายดาย

เรามุ่งม่ันในการเป็นหุ้นส่วนระยะยาวท่ีพร้อมจะเป็นหน่ึงในช้ินส่วนแสนสําคัญของโรงเรียนของคุณ 
และคอยช่วยเหลือให้นักเรียนทุกคนได้เติบโตและบรรลุศักยภาพของตัวเอง

ทําความรู้จักกับผู้จัดการฝ่ายประสานงานดูแลลูกค้า

เจ้าหน้าท่ี
เทคนิค



1290 (จันทร์-ศุกร์: 08.00-18.00 น.)

customer@pcs.co.th
www.pcs.co.th
PCSThailandOfficial
@PCSThailand
PCSThailand

“PCS ช่วยบริหารจัดการส่ิงท่ีคุณสัมผัสไม่ได้ด้วยตาให้ดีย่ิงข้ึนกว่าเดิม เวลาคุณเดินเข้าไปภายในโรงเรียน 
คุณจะรู้สึกถึงส่ิงพิเศษท่ีว่าน้ีได้เลย”
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ โรงเรียนท่ีมีหลายวิทยาเขต

ในระหว่างการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา PCS นําวิธีการดําเนินงานท่ีดีท่ีสุดมาปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และยังคอยช่วยเหลือให้คําแนะนําเก่ียวกับการรักษาความสะอาดและการฆ่าเช้ือท่ีถูกต้องอีกด้วย  
พวกเขามอบบริการคุณภาพเย่ียมและเป็นมืออาชีพ พวกเรามีความสุขมากท่ีเลือกอยู่กับ PCS”
คุณครูผู้สอนในระดับช้ันปฐมวัย

“PCS เข้าใจอย่างแท้จริงว่าทุกคนในชุมชมของเราต้องการอะไรบ้าง เพราะท้ังนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครู 
ล้วนแล้วแต่มีความต้องการท่ีหลากหลายและแตกต่างกัน ซ่ึง PCS ก็สามารถหล่อเล้ียงวัฒนธรรม
ของโรงเรียนของเราได้ และยังเข้ามาช่วยทําให้ความต้องการของผู้คนทุกฝ่ายกลายเป็นจริง”
ผู้อํานวยการ โรงเรียนนานาชาติ

ลูกค้าท่ีไว้วางใจเรา

Our Services: 
Cleaning 
Security
Engineering 
Catering
Facilities 
Management

Contact Centre

ข้อมูลติดต่อ


