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คํากลาวรายงาน 

การดําเนินงานโครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet Thailand) 
เนื่องในงานแถลงขาวพิธีลงนามบันทึกขอตกลงการสงมอบโครงการฯ 

จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแกกระทรวงศึกษาธิการ 

โดย ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ศาสตราจารยดร. ไพรัช  ธัชยพงษ 

วันอังคารที่ 2 กันยายน 2546 เวลา 14.30- 16.00 น. 

ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 

 

เรียน ฯพณฯ รมว.วท. ฯพณฯ รมว.ศธ. ปกท.ศธ. ปกท.วท. และทานผูมีเกียรติทุกทาน 

ตามที่สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) ไดริเริ่มโครงการอินเทอรเน็ตในโรงเรียนข้ึนในป พ.ศ. 
2538 ซ่ึงในปน้ันเปนปแหงเทคโนโลยีสารสนเทศไทย และตอมาในป พ.ศ. 2539 ไดรับมอบหมายจากกระทรวงวิทยา
ศาสตรฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ใหทําโครงการนํารองดานการพัฒนากําลังคนท่ี
มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เนคเทคจึงไดขยายขอบเขตโครงการอินเทอรเน็ตในโรงเรียนออกไป 
และเรียกชื่อใหมวา �โครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย� หรือ SchoolNet Thailand เพื่อเปนเครือขายท่ี
เปดโอกาสใหโรงเรียนทั่วประเทศไทยไดเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อเปนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยยกระดับ
การศึกษาใหแกเยาวชนไทย 

หากผมจะยอนอดีต 8 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2538 � 2546) ของ SchoolNet ซ่ึงเริ่มในป 2538 ในชวงเวลาดัง
กลาว สถานศึกษายังไมมีเงินลงทุน ครูที่มีความรูดานเทคนิคยังมีนอยมาก และเปนการเรียนรูสวนบุคคลดวยตนเอง  
ผูบริหารไมใหการสนับสนุน การใชอินเทอรเน็ตยังไมแพรหลาย ไมมีอินเทอรเน็ตในตางจังหวัด และยังไมมี ISP ของ
บริษัทเอกชนใหบริการจํานวนมากและราคาถูกเชนในปจจุบัน และเนคเทคเองพยายามคิดหาวิธีการดําเนินงานในสภาพ
งบประมาณที่จํากัด พัฒนาโครงการ SchoolNet อยางคอยเปนคอยไปเปนข้ันตอน และปรับแตงใหเหมาะสมกับสภาพ
แวดลอมและปญหาแตละยุคสมัย  

บัดน้ี เนคเทคไดดําเนินโครงการ SchoolNet ในฐานะโครงการนํารอง มาจนถึงระยะสุดทายแลว ซ่ึงที่ผานมาได
รับการตอบรับเปนอยางดีจากโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน จากโรงเรียนทุกระดับทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ 
อาชีวศึกษา จากโรงเรียนทุกสังกัด และจากโรงเรียนทั่วประเทศ ไดใหความสนใจเขารวมเปนสมาชิกโครงการฯ จํานวน 
4,787 โรงเรียน และมีโรงเรียนที่มีความสามารถพัฒนาเว็บไซตของโรงเรียนจํานวน 1,377 โรงเรียน ผมขอรายงานการ
ดําเนินใหทุกทานไดเห็นถึงพัฒนาการของโครงการ SchoolNet ซ่ึงแบงออกไดเปน 4 ยุคคือ 

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 
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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 

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
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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 

ตลอดระยะเวลากวา 8 ป (พ.ศ. 2538 � 2546) ของการดําเนินโครงการ SchoolNet นอกเหนือจากการ 
ปรับปรุงเครือขาย และใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตแกโรงเรียนแลว ยังไดดําเนินโครงการที่ใหความสําคัญในการ
พัฒนาเน้ือหาบนที่มีประโยชนลงสูเครือขาย พัฒนาซอฟตแวร จัดสัมมนา ฝกอบรมใหความรูดานเทคนิค และจัดกิจ
กรรมตางๆ ท่ีมุงหวังใหครูและนักเรียนไดพัฒนาความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนําไปใชในกิจกรรมการ
เรียนการสอน ทั้งน้ี สามารถสรุปผลงานที่เปนรูปธรรมไดดังน้ี 

1. การใหบริการเครือขาย SchoolNet เนคเทคมุงมั่นพัฒนาเครือขาย SchoolNet และใหบริการเครือขายแก
สถานศึกษาทุกสังกัด ทุกระดับการศึกษา ทุกจังหวัดทั่วประเทศไดมีโอกาสเช่ือมตออินเทอรเน็ต จากเปาหมาย 5,000 
โรงเรียน พบวา มีโรงเรียนเขารวมโครงการ SchoolNet จํานวน 4,889 โรงเรียน ซ่ึงแบงเปนโรงเรียนที่เขารวมแบบหมุน
โทรศัพทเลขหมาย 1509 จํานวน 4,787 โรงเรียน และโรงเรียนท่ีเขารวมแบบเช่ือมตอดวยวงจรเชาส่ือสาร 64 kbps 
จํานวน 102 โรงเรียน ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

สังกัด จํานวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการ SchoolNet รวม 
 แบบหมุนโทรศัพท 1509 

(โรงเรียน) 
ดวยวงจรเชาส่ือสาร 

(โรงเรียน) 
 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 4,200   102  4,302 
กรมสามัญศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
กรมอาชีวศึกษา 
กรมพลศึกษา 
กรมศิลปากร 
กรมการศึกษานอกโรงเรียน 

1,758   
1,863   
   407      
   114   
      4   
      8   
     46   

102   

สังกัดกระทรวงมหาดไทย  524   - 524 
กรุงเทพมหานคร 
สํานักบริหารการศึกษาทองถ่ิน 

   288   
   236   

  

อื่นๆ     63   - 63 
รวม 4,787   102  4,889 

2. เว็บไซตโครงการ SchoolNet (http://school.net.th/) เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขอมูลขาวสาร
ตางๆ ท่ีเปนประโยชนทางดานการศึกษาใหแกโรงเรียน ครู อาจารย นักเรียน และบุคคลทั่วไป ซ่ึงมีสถิติการเขาเยี่ยมชม
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เว็บไซตเปนอันดับที่ 8 จากจํานวน 778 เว็บไซตในหมวดราชการ และไดรับความนิยมเปนอันดับที่ 119 จากจํานวน 
10,625 เว็บไซตทั้งหมดของประเทศไทย (อางอิงจากสถิติใน truehits.net , 28 สิงหาคม 2546) 

นอกจากน้ี เนคเทคกระตุนใหโรงเรียนพัฒนาเว็บไซตของโรงเรียน แลวจัดใหมีการจัดทําศูนยกลางเช่ือมโยง
เว็บไซตของโรงเรียนประมาณ 1,377 โรงเรียน และยังมี SchoolNet Webboard เปนชุมชนบนเครือขาย (Community) 
ที่มีผูเขามาแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณตรงกวา 9,400 กระทู เพื่อชวยเหลือครูใหสามารถประยุกตใชอินเทอร
เน็ต และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนไดตามความเหมาะสมกับทรัพยากรของโรงเรียน 

3. เน้ือหาและกิจกรรมบนเครือขาย เนคเทคไดพัฒนาหองสมุดดิจิทัล หรือ Digital Library for SchoolNet ข้ึน
เปนตนแบบของเน้ือหาความรูบนเครือขาย เปนแหลงขอมูลความรูที่เปนภาษาไทยครอบคลุมเน้ือหาความรูกวา 1,000 
เรื่อง เพื่อใหเยาวชนไดใชประโยชนในการศึกษาคนควา และรวมกันพัฒนาเน้ือหาความรูบนเครือขายแลกเปลี่ยนซ่ึงกัน
และกัน 

นอกจากน้ี ยังไดพัฒนาเครื่องมือสรางเว็บเพจอยางงาย หรือ Digital Library Toolkit ชวยใหผูที่ไมมีความรูทาง
คอมพิวเตอรในระดับสูง สามารถนําเน้ือหาท่ีมีอยู มาสรางเปนเว็บเพจไดดวยตนเอง ซ่ึงปจจุบันมีครู นักเรียน และบุคคล
ทั่วไปไดใชเครื่องมือน้ีสรางเน้ือหาความรูลงใน Digital Library แลวจํานวนกวา 7,142 เรื่อง 

4. การนําลินุกซ (Linux) และซอฟตแวรโอเพนซอรสสูหองเรียน เนคเทคไดสงเสริมใหโรงเรียนไดนําระบบ
ปฏิบัติการลินุกซและซอฟตแวรโอเพนซอรสมาใชงานในหองเรียน  เพื่อชวยลดตนทุนทางดานซอฟตแวรในการเรียนการ
สอนของโรงเรียน ทั้งยังชวยสงเสริมจริยธรรมในการใชซอฟตแวรที่ถูกกฎหมายอีกดวยเนคเทคไดนําลินุกซและซอฟตแวร
โอเพนซอรส ซ่ึงเปนซอฟตแวรฟรีที่มีคุณภาพสูง และใชงานไดอยางถูกกฎหมาย มาเพ่ิมคุณคาโดยพัฒนาเปนเวอรชั่นภา
ษาไทย และบรรจุหอใหมเปน 2 แพ็คเกจ คือ ลินุกซซิส (Linux SIS : Linux School Internet/Intranet Server) สําหรับ
เครื่องอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอรในโรงเรียน และลินุกซทะเล (Linux TLE : Linux Thai Language Extension) สําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะในหองเรียน  

ต้ังแตป พ.ศ. 2542 เนคเทคไดสงเสริมลินุกซซิส (Linux SIS) ใชงานเปนเครื่องอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอรใน 
โรงเรียน และยังสามารถเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรทั้งหองเรียนใหเขาสูอินเทอรเน็ตผานเลขหมาย 1509 โดยเสีย 
คาใชจายเพียงครั้งละ 3 บาท ซ่ึงในชวงน้ันจะชวยลดงบประมาณในการลงทุนไดกวา 100,000 บาท 

สําหรับลินุกซทะเล (Linux TLE) และซอฟตแวรโอเพนซอรสอ่ืนๆ  น้ัน เนคเทคไดเริ่มผลักดันเขาสูหองเรียน
ในป พ.ศ. 2546 โดยจัดใหมีโครงการ �หองเรียนสอนคอมพิวเตอรดวยซอฟตแวรโอเพนซอรส� โดยเชิญโรงเรียนที่
พรอมจะเปนผูบุกเบิกการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสมาใชในการเรียนการสอน เพื่อเปนผูนําใหแกโรงเรียนอ่ืนๆ ใน
ประเทศตอไป จากการติดตามประเมินผลความกาวหนาของโรงเรียน พบวา หลายโรงเรียนไดนําไปใชจริงโดยเปดราย
วิชาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 ใหนักเรียนไดเรียนดวยลินุกซและซอฟตแวรโอเพนซอรสตางๆ จํานวน 20  
โรงเรียน เปนจํานวน 37 รายวิชา กระจายท้ังโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งกรุงเทพมหานครและ 
ตางจังหวัด และในโอกาสน้ี  ใครขอเชิญสื่อมวลชนไดเขารวมติดตามผลงานของ 4 โรงเรียนคือ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
โรงเรียนราชวินิต (ประถม) โรงเรียนวัดพลับพลาชัย และโรงเรียนอนุบาลนครนายก ในวันที่ 5, 8 กันยายน 2546 ซ่ึงได
มีรายละเอียดและกําหนดการแจกใหในแฟมดวยแลว 

ความภาคภูมิใจในเวทีระดับนานาชาติ เปนที่นาภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง ที่โครงการ SchoolNet Thailand ไดรับ
การยกยองวาเปนโครงการตัวอยาง (Best Practice) ที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการลดชองวาง และ
ความเหลื่อมลํ้าของโอกาสในการศึกษาหาความรู (Digital Divide) ในรายงาน Human Development Report 2001 ของ
องคการสหประชาชาติ (UNDP) ซ่ึงมีการรายงานตอสาธารณชนอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2544 ที่
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ประเทศแม็กซิโก และในรายงาน APEC New Economy Report 2001 ซ่ึงไดรายงานตอสาธารณชนอยางเปนทางการ 
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2544 ท่ีนครเซ่ียงไฮ ประเทศจีน 

ในปน้ี UNESCO ยังไดผลักดันใหเกิดเปนความรวมมือในประเทศสมาชิกอาเซียนภายใตโครงการ ASEAN 
SchoolNet เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณการจัดทํา/พัฒนาSchoolNet ของแตละประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงใหมี 
โรงเรียนนํารอง 3 โรงเรียนในแตละประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงเนคเทคจะใหความรวมมือกับยูเนสโก เพ่ือชวยเหลือ
ประเทศกัมพูชา ลาว พมา และเวียตนาม 

ในการถายโอนโครงการ SchoolNet Thailand จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแกกระทรวงศึกษา 
ธิการน้ัน เนคเทคจะโอนภารกิจของโครงการทั้งหมดท่ีไดดําเนินงานในลักษณะนํารองใหแกกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก 
การบริหารเว็บไซต SchoolNet (http://school.net.th/) และกิจกรรมภายใตชื่อโดเมน school.net.th การใหบริการและ
บริหารเครือขาย SchoolNet@1509 การใหบริการเน้ือที่บนเคร่ืองแมขายแกโรงเรียน  และจะมอบชื่อ SchoolNet 
Thailand และชื่อโดเมน school.net.th ใหแกกระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 เปนตนไป  ทั้งน้ี การให
บริการเครือขาย SchoolNet@1509 แกโรงเรียนจํานวน 4,787 แหงจะดําเนินการจนถึงสิ้นปงบประมาณ 2546 เทาน้ัน 
โดยกระทรวงศึกษาธิการจะรับโอนยายโรงเรียนจํานวน 3,660 แหงมายังเครือขายของกระทรวงศึกษาธิการ สวนโรงเรียน
ที่เหลืออีกจํานวน 1,127 แหง จะยังไมสามารถโอนยายได  ซ่ึงเนคเทคไดมอบหมายใหสํานักบริการเทคโนโลยีสาร
สนเทศภาครัฐ (สบทร.) เปนผูใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตแกโรงเรียนดังกลาวจํานวน 720 โรงเรียน (ยกเวนโรง
เรียนสังกัด สช. จํานวน 407 โรงเรียน) โดยไมคิดคาใชจายจากโรงเรียน โรงเรียนจึงมีคาใชจายเพียงแตคาโทรศัพทครั้ง
ละ 3 บาท เชนเดิม จนสิ้นสุดปงบประมาณ 2547  

 ผมรูสึกยินดึมากที่โครงการ SchoolNet ไดจุดประกายใหคําวา �อินเทอรเน็ต� เปนที่รูจักอยางแพรหลายของ 
โรงเรียนในทุกสังกัด จากประสบการณของโครงการ SchoolNet ตลอดระยะเวลากวา 8 ปที่ผานมา ไดชี้ใหเห็นวาในการ
ใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้ัน มีปจจัยแหงความสําเร็จหลายประการ ซ่ึงจะตองมี/จัดใหมีไปพรอมๆ กัน 
ไดแก โครงสรางพื้นฐานของโรงเรียน อาทิ ไฟฟา สายโทรศัพท และคอมพิวเตอร  เน้ือหาความรูที่เปนภาษาไทยบน 
เครือขาย  ครูท่ีมีความรูและความเขาใจ สามารถเปล่ียนบทบาทจากการเปนผูใหความรู กลายเปนผูจัดกิจกรรมแนะ 
แนวทางการคนควาหาความรูจากแหลงตางๆ และการจัดกิจกรรมภายในหองเรียน  ท้ังน้ี หากขาดสิ่งใดสิ่งหน่ึงไป การใช
ประโยชนจากทรัพยากรที่ลงทุนไปก็จะไมอาจเกิดไดอยางเต็มท่ี 

สําหรับบทบาทของเนคเทคดานการศึกษาในอนาคต จะเก่ียวของในสวนของการวิจัยพัฒนาเคร่ืองมือบริหารจัด
การคลังความรูเพื่อการศึกษาบนเครือขายอินเทอรเน็ต ใหสอดรับกับกระบวนการเรียนรูใหมที่ปรับเปล่ียนไป โดยรวมมือ
กับหนวยงานที่มีเน้ือหา (content) ขอมูลเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาใหไดเปนแหลงความรูที่สําคัญของประเทศไทย เปน
รากฐานของการเรียนรูที่มีความหลากหลาย ใหนักเรียนไดแสวงหาความรูตางๆ ไดดวยตนเอง ตลอดจนครู อาจารย และ
บุคคลทั่วไปไดใชประโยชนในการเรียนการสอน และกิจกรรมอ่ืนๆ 

  ทายท่ีสุดผมขอถือโอกาสน้ี ขอบคุณหนวยงานตางๆ ที่ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการ SchoolNet 
มาโดยตลอด อันไดแก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม การสื่อสารแหงประเทศไทย และองคการโทรศัพทแหง
ประเทศไทย และกระผมหวังเปนอยางยิ่งวาการสงมอบเครือขาย SchoolNet ใหเขาไปรวมอยูในเครือขายเพื่อการศึกษา
แหงชาติ หรือ EdNet น้ี  จะเปนการชวยขยายโอกาสในการเรียนรูใหกระจายไปสูเยาวชนอยางทั่วถึงมากยิ่งข้ึน อันจะเปน
การชวยเพ่ิมพูนการเรียนรูของเยาวชนที่จะเติบโตข้ึนเพื่อเปนกําลังสําคัญในการผลักดันใหประเทศเขาสูสังคมแหงปญญา 
และความรู (Knowledge - Based Society) ในอนาคตอันใกลน้ีตอไป ขอบคุณครับ 

 ********************************************************************* 


