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กระทรวงวิทยฯ พรอมสงมอบโครงการ SchoolNet สูกระทรวงเสมา  
 

2 กันยายน 2546 ฯพณฯ นายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ไดสงมอบโครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย หรือ SchoolNet Thailand ใหแกกระทรวงศึกษาธิการ 
โดย ฯพณฯ นายปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนผูรับมอบภารกิจในการดําเนินงาน
ขยายเครือขายนี้ เพื่อใหเปนเครือขายคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมโยงทุกโรงเรียนท่ัวประเทศไทยตอไป 

ตามที่ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินโครงการ SchoolNet โดยมีวัตถุประสงค  
เพื่อเปนการต้ังตนใหกับประเทศไทย ที่จะสงเสริมใหเกิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยยกระดับและคุณภาพการ
ศึกษาของเยาวชนไทย พรอมกับลดชองวางและความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาระหวางเด็กนักเรียนในเมืองและชนบท  
อันเปนการเปดโอกาสใหโรงเรียนทั่วประเทศสามารถเขาถึงและไดใชประโยชนจากเครือขายอินเทอรเน็ต ในการศึกษาหา
ความรูอยางเทาเทียมกัน และยังชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองจากแหลงความรูตางๆ ที่มีอยูในโลก และเพื่อใช
เปนเครื่องมือส่ือสารแลกเปลี่ยนความรูระหวางโรงเรียน ครูกับครู ครูกับนักเรียน และนักเรียนดวยกันเอง 

นายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดกลาวถึงบทบาทของกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเนคเทค /สวทช. ท่ีเขามาดําเนินงานโครงการ SchoolNet วา �ในปพ.ศ. 2538  
รัฐบาลประกาศใหเปนปแหงเทคโนโลยีสารสนเทศไทย และตอมาในปพ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีไดใหการเห็นชอบ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (ไอที 2000) และบรรจุเขาไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 
มาตรการสําคัญอันหน่ึงที่ระบุไวคือ การพัฒนากําลังคนท่ีมีความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตรฯ 
ในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบงานทางดานการพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีของของประเทศ จึงมอบหมายใหเนคเทค/
สวทช. ซ่ึงเปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ จัดทําโครงการนํารองเพื่อใหเกิดรูปธรรม
ของการนํานโยบายในการพัฒนาบุคคลากรทางดานไอทีไปสูภาคปฏิบัติ จึงเกิดเปนโครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อ 
โรงเรียนไทย หรือ SchoolNet เพ่ือเริ่มนํารองพัฒนาบุคลากรในระดับโรงเรียนใหมีความรูความสามารถทางดานไอที  
ดวยเล็งเห็นความสําคัญที่วานักเรียนซ่ึงถือเปนเยาวชนของชาติ ที่จะเปนอนาคตในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของประเทศใหเจริญยิ่งๆ ข้ึนไปไดในภายภาคหนา�  

นอกจากนี้ นายพินิจ จารุสมบัติ ยังไดกลาวเสริมอีกวา �ในสวนของการดําเนินงานโครงการ SchoolNet ตลอด
ระยะเวลากวา 8 ปที่ผานมา ไดชวยผลักดันใหโรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา 
จํานวนกวา 4,787 โรงเรียน ไดมีโอกาสเขาถึง และไดใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตในการเรียนการสอน ไดจุดประกายให
โรงเรียนเกิดความต่ืนตัวที่จะเรียนรู และใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเปนส่ือในการเผยแพร ประชาสัมพันธขาวสารความรู
ตางๆ โดยมีโรงเรียนที่ไดพัฒนาเว็บไซตของโรงเรียนเปนจํานวน 1,377 โรงเรียน ซ่ึงผมรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่โครงการ 
SchoolNet มีนัยสําคัญในเรื่องความเสมอภาคทางโอกาสซ่ึงเปนเจตนารมณของกฎหมายลําดับรองของรัฐธรรมนูญ 
 มาตรา 78 ที่กลาววา �รัฐจะตอง...พัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้ง 
โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถ่ินใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ...�  อีกทั้งยังเปนกลไกอยางเปนรูปธรรมให
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เห็นถึงการปฏิรูปการศึกษาไทยตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษา ซ่ึงเทคโนโลยีจะเปนเครื่องมือ และวิธีการเรียนรู ที่จะทําใหผูเรียนมีโอกาสเขาถึงแหลงความรูที่กวางขวาง สนับสนุน
การเรียนรูที่มีผูเรียนเปนศูนยกลาง การเรียนรูตลอดชีวิต และคนหาศักยภาพของตนเองอยางตอเน่ืองตามความตองการ� 

นายไพรัช ธัชยพงษ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีไดกลาวถึงความเปนมา ของการดําเนินโครงการ SchoolNet วา  �เนคเทค/สวทช. ไดดําเนิน
งานโครงการ SchoolNet อยางตอเน่ืองเปนระยะเวลา 8 ป (พ.ศ. 2538 � 2546) โดยมีพัฒนาการของ SchoolNet 
สามารถแบงเปน 4 ยุค กลาวคือ 

ยุค 1 (พ.ศ. 2538 - 2540) : ยุคบุกเบิกเทคโนโลยีสารสนเทศลงสูโรงเรียน ในปพ.ศ. 2538 เปนการ
ขยายเครือขายไทยสารท่ีเนคเทคดําเนินการอยูแลวใหครอบคลุมไปถึงการเช่ือมตอกับโรงเรียนมัธยมศึกษาเริ่มตนที่ 10 
โรงเรียน แลวขยายเปาหมายในป พ.ศ 2539 เปน 50 โรงเรียน และในป พ.ศ. 2540 เปน 120 โรงเรียนทั่วประเทศ 
เนคเทคไดจัดต้ังเครื่องใหบริการอินเทอรเน็ตชื่อ k12.nectec.or.th (เรียกสั้นๆ วา เครื่อง k12) ไดจัดสรรบัญชีผูใชให
โรงเรียนละ 2 บัญชี และมีพื้นที่ใหโรงเรียนขนาด 5 MB เพื่อใชสําหรับพัฒนาเว็บไซตและตูจดหมายอิเล็กทรอนิกสของ 
โรงเรียน ตลอดจนจัดอบรมหลักสูตรการใชอินเทอรเน็ตและสรางเว็บเพจแกโรงเรียน ใหเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบหมุน
โทรศัพท โดยมีเลขหมายโทรศัพทรองรับการใหบริการ 39 เลขหมาย และขยายเปน 120 เลขหมายในเวลาตอมา 

ปญหาสําคัญท่ีพบในการดําเนินโครงการยุคน้ีคือ โรงเรียนตางจังหวัดจะตองเสียคาโทรศัพทในอัตราคาโทรทาง
ไกลมายังกรุงเทพฯ จึงเปนอุปสรรคอยางใหญหลวงตอการนําอินเทอรเน็ตมาใชในการศึกษา เพราะเกิดความไมเทาเทียม
กันระหวางโรงเรียนที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และโรงเรียนในตางจังหวัด นอกจากน้ัน บางโรงเรียนยัง
ขาดคอมพิวเตอร อุปกรณโมเด็ม และสายโทรศัพท ตลอดจนขอมูลขาวสารบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่เปนภาษาอังกฤษ 
ทําใหครูและนักเรียนยังใชประโยชนไดไมเต็มท่ี 

ยุคท่ี 2 (พ.ศ. 2541- 2543) : มิติใหม �SchoolNet@1509�  ให 1,500 โรงเรียนมัธยมท่ัวประเทศได
เช่ือมตออินเทอรเน็ต คร้ังละ 3 บาท ในเดือนกุมภาพันธ 2541 โครงการ SchoolNet ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตใหใชระบบเครือขายกาญจนาภิเษก ซ่ึงมี
ศูนยบริการทั่วประเทศเพื่อใหโรงเรียนเช่ือมตอเขาสูเครือขาย SchoolNet ประกอบกับไดรับการสนับสนุนคาเชาวงจรสื่อ
สารทางไกลในประเทศ และคาวงจรอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ จากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) และ
การสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) ทําใหโรงเรียนในโครงการ SchoolNet ทั่วประเทศสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ต 
ดวยการหมุนโทรศัพทผานเลขหมายพระราชทาน 1509 เสียเพียงคาโทรศัพทในอัตรา 3 บาทตอครั้งเทาน้ัน  จึงถือเปน
การเร่ิมมิติใหมของโครงการ SchoolNet@1509  ซ่ึงมีเปาหมายที่จะใหบริการอินเทอรเน็ตครอบคลุมโรงเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา 1,500 โรงเรียนทั่วประเทศ 

ผลการดําเนินงาน พบวามีปญหาและอุปสรรคบางประการท่ีทําใหการใชอินเทอรเน็ตในโรงเรียนมิไดเกิดข้ึนตาม
แผนงาน และเปาหมายที่วางไว หลายปญหาไมอาจแกไขไดโดยเนคเทคแตเพียงลําพัง ดังน้ันเนคเทคจึงสรางความรวม
มือกับหลายๆ หนวยงาน จนเกิดเปนความรวมมือระหวาง 3 กระทรวงไดแก 1. กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่ง
แวดลอม : โดยเนคเทค เปนผูรับผิดชอบดูแลทางดานเครือขายอินเทอรเน็ต 2. กระทรวงคมนาคม : โดย ทศท. 
และกสท. จัดระบบอินเทอรเน็ตราคาถูกใหแกโรงเรียน 3. กระทรวงศึกษาธิการ : คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพรอม และ
จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในเรื่องการใชงานอินเทอรเน็ตเบื้องตน 

การดําเนินงานในยุคน้ีสามารถแกไขปญหาอุปสรรคสําคัญอันหน่ึงของในยุคแรกคือ ความไมเทาเทียมกัน
ระหวางโรงเรียนที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑล และโรงเรียนในตางจังหวัด ทําใหโรงเรียนทั่วประเทศสามารถเขา
ถึงเครือขายอินเทอรเน็ตโดยไมตองเสียคาโทรศัพททางไกลอีกตอไป เปดโอกาสใหนักเรียนและครูไดใชประโยชนจาก
เครือขาย SchoolNet อยางกวางขวาง 
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ยุคท่ี 3 (พ.ศ. 2544 � 2545) : ขยายเปาหมายเปน 5,000 โรงเรียน ครอบคลุมถึงกลุมโรงเรียน
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย ในการประชุม

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2542 ไดใหความเห็นชอบโครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย 
(SchoolNet) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระ
ชนมพรรษาครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ใหขยายเครือขายใหครอบคลุมโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยม
ศึกษา และอาชีวศึกษา รวมทั้งสิ้น 5,000 โรงเรียนทั่วประเทศไดภายในป 2545  

ในยุคน้ีเริ่มมีเอกชนใหบริการการเช่ือมตอเครือขายอินเทอรเน็ตจํานวนมาก ในราคาถูกลง ดังน้ันโครงการ 
SchoolNet ไดปรับลดการใหความสําคัญของการพัฒนาเครือขาย มาใหความสําคัญกับการพัฒนาเน้ือหาความรูบน 
เครือขายมากข้ึน เพื่อเพิ่มพูนแหลงขอมูลความรูท่ีเปนภาษาไทย ใหนักเรียนและครูไดมีสื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรูท่ี
เปนภาษาไทยเพียงพอและไดใชประโยชนจากเครือขายเพื่อการเรียนรูอยางจริงจัง  โดยเนคเทคไดรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสสวท. พัฒนาตนแบบของหองสมุดอิเล็กทรอนิกส หรือ Digital Library ข้ึน โดยครอบ
คลุมเน้ือหาใน 7 หมวดวิชา มีเน้ือหาท่ีมีประโยชนทางการศึกษาเผยแพรกวา 1,000 เรื่อง 

ยุคท่ี 4 (พ.ศ. 2545 � 2546) : พัฒนาขีดความสามารถของโรงเรียนดานการใชซอฟตแวร Open 
Source พรอมเตรียมการเพื่อสงมอบโครงการ SchoolNet ใหแกกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดระยะเวลากวา 8 ปที่ผาน
มา ถือเปนชวงที่เนคเทคไดทําหนาที่นํารองโครงการ SchoolNet เพ่ือเปดโอกาสใหโรงเรียนไดใชเครือขายอินเทอรเน็ตใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาใหแกเด็กนักเรียน ตามท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรียบรอยแลว ประกอบกับ
กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเปนหนวยงานหลักดูแลดานการศึกษา จะไดขยายเครือขายใหครอบคลุมทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
จํานวนกวา 38,000 โรงเรียน โดยเนคเทคจะดําเนินโครงการ SchoolNet จนถึงสิ้นปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2546 
(30 กันยายน 2546) และจะสงมอบภารกิจใหแกกระทรวงศึกษาธิการต้ังแต 1 ตุลาคม 2546 เปนตนไป 

ในการถายโอนโครงการ SchoolNet Thailand จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแกกระทรวง
ศึกษาธิการนั้น เนคเทคจะโอนภารกิจของโครงการทั้งหมดที่ไดดําเนินงานในลักษณะนํารองใหแกกระทรวงศึกษาธิการ 
ไดแก การบริหารเว็บไซต SchoolNet (http://school.net.th/) และกิจกรรมภายใตชื่อโดเมน school.net.th การให
บริการและบริหารเครือขาย SchoolNet@1509 การใหบริการเน้ือที่บนเคร่ืองแมขายแกโรงเรียน  และจะมอบชื่อ 
SchoolNet Thailand และชื่อโดเมน school.net.th ใหแกกระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 เปนตนไป  
ทั้งน้ี การใหบริการเครือขาย SchoolNet@1509 แกโรงเรียนจํานวน 4,787 แหงจะดําเนินการจนถึงสิ้นปงบประมาณ 
2546 เทาน้ัน โดยกระทรวงศึกษาธิการจะรับโอนยายโรงเรียนจํานวน 3,660 แหงมายังเครือขายของกระทรวงศึกษาธิ
การ สวนโรงเรียนที่เหลืออีกจํานวน 1,127 แหง จะยังไมสามารถโอนยายได  ซ่ึงเนคเทคไดมอบหมายใหสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) เปนผูใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตแกโรงเรียนดังกลาวจํานวน 720 โรงเรียน 
(ยกเวนโรงเรียนสังกัด สช. จํานวน 407 โรงเรียน) โดยไมคิดคาใชจายจากโรงเรียน โรงเรียนจึงมีคาใชจายเพียงแตคา
โทรศัพทครั้งละ 3 บาท เชนเดิม จนสิ้นสุดปงบประมาณ 2547 

นายพินิจ  จารุสมบัติ กลาวสรุปในตอนทายวา �ในวาระที่การดําเนินโครงการ SchoolNet ในระยะนํารองได
สิ้นสุดลงแลว ผมในนามของกระทรวงวิทยาศาสตและเทคโนโลยี จึงมีความยินดีที่จะสงมอบโครงการเครือขาย
คอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย หรือ SchoolNet Thailand ใหแกกระทรวงศึกษาธิการที่เปนหนวยงานหลักที่ดูแลรับผิด
ชอบดานการศึกษาจะขยายตอไปเปนโครงการระดับประเทศที่ครอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศกวา 38,000 โรงเรียน ท้ังน้ี 
เนคเทคไดมอบหมายใหสถาบันภายนอกคือ มูลนิธิสงเสริมนโยบายศึกษา โดยมี ศ.ดร.ชัยอนันต สมุทวณิชเปนที่ปรึกษา 
เพื่อทําการศึกษาประเมินผลกระทบของโครงการ SchoolNet ในชวง 8 ปที่ผานมา เพื่อเรียนรูถึงผลท่ีไดรับ ตลอดจน
ปญหา อุปสรรคที่พบ เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุง ซ่ึงขณะน้ีผลการศึกษาใกลเสร็จสมบูรณ ผมยินดีที่จะมอบผลการ
ศึกษาประเมินผลกระทบโครงการ SchoolNet ใหกระทรวงศึกษาธิการดวยเชนกัน และหวังเปนอยางยิ่งวาผลการศึกษาน้ี
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เปนขอมูลประกอบการวางนโยบายและมาตราการที่เหมาะสมเพื่อใหการใชอินเทอรเน็ตในโรงเรียนเกิด
ประโยชนสูงสุดและคุมคาการลงทุนตอไป� 

นายปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวถึงการเขามารับหนาท่ีในการขยายผล
โครงการ SchoolNet ใหครอบคลุมโรงเรียนท่ัวประเทศวา ความกาวหนาโครงการSchoolNet ซ่ึงเปนโครงการนํารองที่
เปดโอกาสใหโรงเรียนไดใชเครือขายอินเตอรเน็ตในการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหแกนักเรียน เกิดประโยชนอยางย่ิง
ตอการพัฒนาการศึกษา  และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 8  และ ฉบับที่  9  
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายปฏิรูปการศึกษา ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และได
ปรับเปลี่ยนโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการธิการใหม  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  2546  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเปน
นโยบายที่สําคัญที่กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการศึกษา  โดยมีเปาหมายที่ใหสถานศึกษา
และหนวยงานทุกแหงจํานวนกวา 38,000 แหง ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  สามารถเขาถึงอินเตอรเน็ตและแหลง
เรียนรูอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน  ภายในป 2547   ดังน้ัน โครงการ SchoolNet  จึงโครงการนํารองที่มีประโยชนตอ
การศึกษาอยางยิ่ง  ที่ไดสรางประสบการณและประโยชน ในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย  
เมื่อโครงการนํารองที่กําลังจะยุติบทบาทลง  ทําใหกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเปนผูไดประโยชนจากโครงการดังกลาว เห็นวา
ควรตองสานตอโครงการและขยายผลโครงการน้ีใหครอบคลุมโรงเรียนและสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศอยางทัดเทียม
และทั่วถึงสามารถนําแนวทางที่โครงการSchoolNet  วางไวไปศึกษาและดําเนินการตอไป   โดยไดรวมโครงการ 
SchoolNet   ไวในเครือขายเพื่อการศึกษาแหงชาติ (EdNet)   ซ่ึงจะเปนเครือขายในการใหบริการดานการศึกษาและเปน
แหลงความรู  ที่สามารถรองรับการศึกษาท้ังในโรงเรียน  นอกโรงเรียน  การเรียนรูตามอัธยาศัย  และการเรียนรูตลอด
ชีวิต    ซ่ึงเปนนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหสถานศึกษาทุกแหงสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ต  ไดภายใน 2547  น้ี และ
หวังวาเครือขาย SchoolNet  จะเปนเครือขายการศึกษาท่ีสําคัญยิ่งตอการพัฒนาการศึกษาไทยในการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และอาชีวศึกษา  ขอใหทุกฝายรวมมือกันในการสรางเครือขายการศึกษาน้ี  ขจัดปญหาและอุปสรรคตางๆ  ที่อาจจะเกิด
ข้ึน  และผลักดันใหเปนเครือขายการศึกษาท่ีทรงคุณคาตอไป 
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