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:  ผมไดขาวมาวาเนคเทคจะเลิกดําเนินโครงการ SchoolNet แลวจริงหรือครับ ? 
 ทําไมละครับ? 
:ใชแลวคะ โครงการ SchoolNet ซ่ึงดําเนินงานโดยเนคเทค ถึงวาระท่ีจะตองยุติบทบาท
การดําเนินงานลงแลว เน่ืองจากเนคเทคเปนหนวยงานภายใตกระทรวงวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี ซ่ึงภารกิจหลักของหนวยงานคือ  การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
ดานอิเล็กทรอนิกส (Electronic) ดานคอมพิวต้ิง (Computing) ดานโทรคมนาคม 
(Telecomunication) และดานสารสนเทศ (Information) และนําเทคโนโลยีดานตางๆ 
มาประยุกตใชแกสังคมดานตางๆ  เชนดานการเกษตร ดานการศึกษา ดานความม่ันคง
ของประเทศ เปนตน ท้ังน้ี โครงการ SchoolNet เปนผลงานท่ีชัดเจนของเนคเทคท่ีได
ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานโทรคมนาคม แลวมาประยุกตใชใหแกประโยชนตอ
สังคมทางดานการศึกษา โดยเร่ิมตนต้ังแตปพ.ศ. 2538 ท่ีจะผลักดันใหโรงเรียนไดนํา
เทคโนโลยีดานโทรคมนาคม (ซ่ึงก็คือเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต) มาใชในการเรียนการ
สอน ตลอด 8 ปท่ีผานมา  เนคเทคไดดํา เนินตามภารกิจขางตนเพ่ือนํารองให กับ
ประเทศเสร็จสมบูรณตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีเรียบรอยแลว จึงไดสง
มอบภารกิจน้ีใหแกกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเปนหนวยงานหลัก  ดูแลงานทางดาน 
เครือขายใหคลอบคลุมโรงเรียนท่ัวประเทศตอไปคะ 

 
: เนคเทคจะสงมอบโครงการ SchoolNet ใหกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวยงาน
อะไรบางครับ ? 
: ภารกิจของโครงการ SchoolNet ท่ีเนคเทคไดโอนถายไปยังกระทรวงศึกษาธิการน้ัน  
ก็จะมีงานทางดาน การใหบ ริการเครือขายอินเทอรเน็ต SchoolNet@1509 การให
บริการเน้ือท่ีบนเคร่ืองแมขายแกโรงเรียนเพ่ือจัดทําเว็บไซตของโรงเรียนและอีเมล 
ขอ งโรง เรียน  ก ารมอบ ช่ือ  SchoolNet Thailand ก ารบ ริห า รเว็บ ไซต  SchoolNet 
(http://www.school.net.th/) รวมท้ังกิจกรรมตางๆ  ภายใต ช่ือโดเมน school.net.th 
คะ 

ถามถาม--ตอบ สงทายตอบ สงทาย   
              โครงการ               โครงการ   
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: โรงเรียนจะสามารถใชบัญชี SchoolNet@1509 เช่ือมตออินเทอรเน็ตไดจนถึงเม่ือ  
ไหร? แลวหลังจากน้ันโรงเรียนจะไปใชอินเทอรเน็ตตอจากท่ีไหนครับ ? 
: เนคเทคจะใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตของ SchoolNet@1509 จนถึงวันท่ี 15 
ตุลาคม 2546 คะ ดังน้ัน ต้ังแตวันท่ี 16 ตุลาคม 2546 เปนตนไป ก็จะเกิดผลกระทบ
กับโรงเรียนสมาชิกจํานวน 4,787 โรงเรียน โดยจะมีโรงเรียนสวนหน่ึงจํานวน 3,660 
โรงเรียนท่ีจะตองโอนยายไปเช่ือมตอกับเครือขายของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงใชเลข
หมายโทรศัพท 1224 ในการเช่ือมตอ สวนโรงเรียนท่ีเหลืออีกจํานวน 1,127 โรงเรียน 
ท่ียังไมไดโอนยายไปเช่ือมตอกับเครือขายของกระทรวงศึกษาน้ัน เนคเทคไดขอให 
โครงการสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) เปนผูใหบริการเครือขาย
อินเทอรเน็ตแก โรงเรียนดังกลาว โดยไมคิดคาใชจายจากโรงเรียนคะ (โรงเรียนจะมีคา
ใชจายเพียงคาโทรศัพทคร้ังละ 3 บาท) ภายในระยะเวลาไมเกินปงบประมาณรายจาย 
พ.ศ. 2547 (30 กันยายน 2547) 

 
 

: ถาอยางน้ันก็หมายความวา หลังจากท่ีเนคเทคสงมอบโครงการ SchoolNet ให
กระทรวงศึกษาธิการสมาชิกเดิมของโครงการ ก็จะใชบัญชีอินเทอรเน็ตของ 
SchoolNet@1509 ไมไดอีกแลวใชหรือไมครับ? 
: ถูกตองคะ สมาชิกท่ีใชบริการเครือขาย SchoolNet@1509 อยูในขณะน้ีก็จะใชงานได
จนถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2546 น้ีเทาน้ัน และต้ังแตวันท่ี 16 ตุลาคม 2546 บัญชี 
SchoolNet@1509 ก็จะถูกยกเลิก โรงเรียนจะไมสามารถใชงานบัญชี 
SchoolNet@1509 ไดอีก และไมตองทําการตออายุใดๆ อีกตอไปคะ 

 
 

: แลวโรงเรียนสมาชิกจะทราบไดอยางไรครับวา โรงเรียนไหนจะอยูในกลุมท่ีตองโอน
ยาย หรือไมไดโอนยายไปยังเครือขายของกระทรวงศึกษาธิการ?  

: อาจารยสามารถดูรายช่ือโรงเรียนสมาชิกโครงการ SchoolNet ท่ีโอนยาย และยังไม
โอนยายไปยังเครือขายขอกระทรวงศึกษาธิการไดท่ี  
                   http://www.school.net.th/farewell/ คะ 
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: กลุมโรงเรียนท่ียังไมโอนยายไปยังเครือขายของกระทรวงศึกษาธิการ จะไดรับการ
บัญชีอินเทอรเน็ตจากเนคเทคอยางไร ? เม่ือไหรครับ? 
: สําหรับกลุมโรงเรียน 1,127 โรงเรียนท่ียังไมโอนยายไปเช่ือมตอกับเครือขายของ
กระทรวงศึกษาธิการน้ัน เนคเทคไดประสานงานใหโครงการสํานักบริการเทคโนโลยีสาร
สนเทศภาครัฐ (สบทร.) ใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตแกโรงเรียนดังกลาว โดยไมคิด
คาใชจายจากโรงเรียน ซ่ึงเนคเทคจะไดจัดสงบัญชีอินเทอรเน็ตของเครือขาย GINet 
(Username และ Password) พรอมท้ังรายละเอียดการใชงานเครือขาย GINet ไปใหแก
โรงเรียนโดยตรง ภายในวันท่ี 15 ตุลาคม 2546 หรือสอบถามทางโทรศัพทท่ีเบอร 
0-2247-8288 โดยจะมีเจาหนาท่ีตอบขอซักถามเกี่ยวกับการโอนยายจนถึงส้ินเดือน
ตุลาคม 2546 คะ 
 
 
 
: หากโรงเรียนมีขอสอบถาม หรือขอสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการโอนยายการ
เช่ือมตออินเทอรเน็ต จะศึกษาเพ่ิมเติม หรือสอบถามไดจากท่ีไหนครับ? 
: โรงเรียนสามารถศึกษารายละเอียดการเช่ือมตอเครือขายของกระทรวงศึกษาธิการได ท่ี 
http://www.school.net.th/farewell/ หรือทางโทรศัพทท่ีเบอร 0-2247-8288 โดย
จะมีเจาหนา ท่ีใหบริการตอบขอซักถามเกี่ยวกับการโอนยายฯ จนถึงส้ินเดือนตุลาคม 
2546 น้ีเทาน้ันคะ แตหากโรงเรียนใดมีขอซักถามเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการเยาวชน
สรางสรรคความรูสําหรับหองสมุดดิจิทัล ก็สามารถโทรศัพทเขามาสอบถามไดจนถึง 
วันท่ี 28 กุมถาพันธ 2547 เลยนะคะ 
*** ยํ้ากันอีกทีนะคะ วาบ ริการตอบขอซักถามทางโทรศัพท และทางอีเมล ขอ ง 
SchoolNet Helpdesk Center จะใหบริการจนถึงวันท่ี 31 ตุลาคมน้ี เทาน้ัน ***  
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: โครงการสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) คืออะไร ? เครือขาย 
GINet คืออะไรครับ? 
: สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ มีช่ือเต็มเปนภาษาอังกฤษวา Government 
Information Technology Services หรือเรียกส้ัน ๆ วา GITS ซ่ึงเปนหนวยงานภายใต
เนคเทค (NECTEC) ท่ีดําเนินงานโครงการ GINet คะ สําหรับ GINet (อานวา �จี
เน็ต�) ก็คือเครือขายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network) ท่ีให
บริการดานการส่ือสารและแลกเปล่ียนขอมูลดวยความเร็วสูงใหแกหนวยงานภาครัฐท่ัว
ประเทศ โดยมีบริการท้ังแบบท่ีเปนเครือขายสวนบุคคลเสมือน (virtual private 
network) สําหรับแตละหนวยงาน และแบบท่ีเปนเครือขายประสานระหวางหนวยงาน 
ซ่ึงหนวยงานผูใหบริการ GINet น้ันจะมีสภาพเปนกึ่งรัฐวิสาหกิจ ในท่ีน้ีอาจเรียกวา 
Government Information Technology Services หรือ GITS 
สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี http://www.gits.net.th/ นะคะ 
 
 
 
: เว็บไซตของโครงการ SchoolNet (http://www.school.net.th/) จะยังคงมีอยูหรือไม
ครับ ? แลวอีเมลท่ีโรงเรียนเคยใชงานอยู (<username>@school.net.th) จะยังคงใช
งานตอไดหรือไม ? เว็บไซตของโรงเรียนท่ีฝากไวท่ีเคร่ืองใหบริการ SchoolNet จะเปน
อยางไร ? กระดานขาวสําหรับสมาชิก SchoolNet (SchoolNet Webboard) และ
กระดานขาวไขปญหา จะยังคงมีหรือไม อยางไรครับ ? 

: เน่ืองดวยขณะน้ี (กันยายน 2546) เนคเทคไดหารือภารกิจดานการใหบ ริการเครือ
ขายอินเทอรเน็ตเรียบรอยแลว ตามรายละเอียดท่ีแจงตามขอตางๆ  ขางตน สําหรับ 
ภารกิจอื่น ไดแก การบริหารเว็บไซต SchoolNet (http://school.net.th/) กิจกรรมภาย
ใตช่ือโดเมน school.net.th เชนอีเมลของโรงเรียน การใหบ ริการเน้ือท่ีบนเคร่ืองแมขาย
แกโรงเรียนเพ่ือจัดทําเว็บไซตของโรงเรียน และอีเมลของโรงเรียน ทางเนคเทคจะยังคง
ใหบริการภารกิจดังกลาวตอไปจนกวาจะดําเนินการประสานงานสงมอบภารกิจแก
กระทรวงศึกษาธิการเปนท่ีเรียบรอย ซ่ึงคาดวาจะเปนภายในประมาณวันท่ี 31 ตุลาคม 
2546 ท้ังน้ี เนคเทคและกระทรวงศึกษาธิการจะห าแนวทางใหเกิดผลกระทบ ตอ 
โรงเรียนนอยท่ีสุดคะ 
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: เว็บไซต Digital Library (http://www.school.net.th/library/) ผลงานของครูและ
นักเรียนท่ีเขารวมสรางเน้ือหาในหองสมุดดิจิทัลดวยเคร่ืองมือ Digital Library Toolkit 
และผลงานนักเรียนท่ีสงเขารวมในโครงการเยาวชนสรางสรรคความรู สําหรับหองสมุด 
ดิจิทัล และกิจกรรมตอบคําถามรายสัปดาห จะเปนอยางไรครับ ? 
: เนคเทคจะยังคงใหบริการเว็บไซต Digital Library ตลอดจนผลงานของครูและนัก
เรียนท่ีเขารวมสรางเน้ือหาในหองสมุดดิจิทัลดวยเคร่ืองมือ Digital Library Toolkit 
และผลงานนักเรียนท่ีสงเขารวมในโครงการเยาวชนสรางสรรคความรูสําหรับหองสมุด 
ดิจิทัล ใหเปนประโยชนตอไปคะ โดยจะเปล่ียน URL จากเดิม  
                         http://www.school.net.th/library/ เปน  
                    http://www.nectec.or.th/SchoolNetDigitalLibrary/  
                             ต้ังแตวันท่ี 15 ตุลาคม 2546 เปนตนไป 
 
 
 
: แลวเนคเทคยังคงพัฒนาระบบปฏิบัติการลินุกซ (Linux SIS และ Linux TLE) 
ตลอดจนซอฟตแวรโอเพนซอรส (Open Source) ตอไปอีกหรือไม 
: เน่ืองดวยการพัฒนาระบบปฏิบัติการลินุกซ (Linux SIS และ Linux TLE) ตลอดจน
ซอฟตแวรโอเพนซอรส เปนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ซ่ึงเปนภารกิจหลักของ
เนคเทคอยูแลว ดังน้ัน เนคเทคยังคงพัฒนาระบบปฏิบัติการลินุกซและซอฟตแวร 
โอเพนซอรสตอไป และเนคเทคจะยังคงสงเสริมใหหนวยงานตางๆในประเทศไทย ท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนโรงเรียนไดนําระบบปฏิบัติการลินุกซ และซอฟตแวร 
โอเพนซอรสอื่นๆ ไปใชงานตอไปคะ 

 

 

 

 

 


