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ถาม-ตอบ สงทาย
โครงการ
: ผมไดขาวมาวาเนคเทคจะเลิกดําเนิ นโครงการ SchoolNet แลวจริงหรือครับ ?
ทําไมล ะครับ ?
:ใชแลว คะ โครงการ SchoolNet ซึ่งดํ าเนินงานโดยเนคเทค ถึง วาระที่ จะตอ งยุติบ ทบาท
การดํ าเนิ นงานลงแล ว เนื่อ งจากเนคเทคเป นหนว ยงานภายใตก ระทรวงวิท ยาศาสตร
และเทคโนโลยี ซึ่งภารกิจหลัก ของหน วยงานคือ การศึก ษาวิจัย และพั ฒนาเทคโนโลยี
ด านอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Electronic) ด านคอมพิ ว ติ้ ง (Computing) ด า นโทรคมนาคม
(Telecomunication) และด านสารสนเทศ (Information) และนําเทคโนโลยี ดา นต างๆ
มาประยุกตใช แกสัง คมดา นตางๆ เชนด านการเกษตร ดานการศึก ษา ดา นความมั่นคง
ของประเทศ เปน ตน ทั้งนี้ โครงการ SchoolNet เป นผลงานที่ ชัด เจนของเนคเทคที่ไ ด
ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานโทรคมนาคม แลวมาประยุ กตใชใหแก ประโยชนต อ
สังคมทางด านการศึก ษา โดยเริ่ม ตนตั้ง แตป พ.ศ. 2538 ที่ จะผลั กดัน ใหโรงเรียนไดนํ า
เทคโนโลยีด านโทรคมนาคม (ซึ่ งก็ คือ เทคโนโลยีอิ นเทอรเ น็ต ) มาใชใ นการเรีย นการ
สอน ตลอด 8 ป ที่ ผ า นมา เนคเทคได ดํ า เนิ น ตามภารกิ จ ขา งต น เพื่ อนํ าร อ งให กั บ
ประเทศเสร็จสมบู รณ ตามที่ไ ดรั บมอบหมายจากคณะรัฐ มนตรี เรีย บรอ ยแลว จึงไดสง
มอบภารกิ จ นี้ ให แ ก ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารซึ่ ง เป น หน ว ยงานหลัก ดู แ ลงานทางด า น
เครือขายใหคลอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศตอไปคะ
: เนคเทคจะสง มอบโครงการ SchoolNet ใหก ระทรวงศึ กษาธิ การ ประกอบด วยงาน
อะไรบางครับ ?
: ภารกิจ ของโครงการ SchoolNet ที่ เนคเทคได โอนถ ายไปยั งกระทรวงศึก ษาธิ การนั้ น
ก็จ ะมีง านทางด า น การให บ ริก ารเครื อ ขา ยอิน เทอร เน็ ต SchoolNet@1509 การให
บริ ก ารเนื้ อที่ บ นเครื่อ งแม ขา ยแก โรงเรีย นเพื่ อจั ด ทํา เว็ บ ไซตข องโรงเรี ยนและอีเ มล
ขอ งโรง เรี ย น ก ารมอ บ ชื่ อ SchoolNet Thailand ก ารบ ริ ห า รเว็ บ ไซต SchoolNet
(http://www.school.net.th/) รวมทั้ง กิ จกรรมต างๆ ภายใต ชื่ อโดเมน school.net.th
คะ
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: โรงเรีย นจะสามารถใชบัญชี SchoolNet@1509 เชื่อมตออินเทอรเน็ตไดจนถึงเมื่อ
ไหร? แลวหลังจากนั้นโรงเรีย นจะไปใชอินเทอรเน็ ตตอจากที่ไหนครับ ?
: เนคเทคจะให บริ ก ารเครือ ขา ยอิน เทอรเ น็ต ของ SchoolNet@1509 จนถึ ง วัน ที่ 15
ตุลาคม 2546 คะ ดั งนั้น ตั้ งแต วันที่ 16 ตุ ลาคม 2546 เปนต นไป ก็ จะเกิ ดผลกระทบ
กับโรงเรียนสมาชิก จํา นวน 4,787 โรงเรีย น โดยจะมี โรงเรีย นสว นหนึ่ง จํานวน 3,660
โรงเรียนที่จ ะต องโอนย ายไปเชื่อมตอ กับ เครื อข ายของกระทรวงศึ กษาธิก าร ซึ่ งใช เลข
หมายโทรศัพ ท 1224 ในการเชื่อ มตอ ส วนโรงเรียนที่เหลือ อีกจํา นวน 1,127 โรงเรีย น
ที่ยั งไมไ ดโ อนย ายไปเชื่ อ มต อ กับ เครื อข ายของกระทรวงศึ ก ษานั้ น เนคเทคได ขอให
โครงการสํานั กบริก ารเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) เปนผู ใหบริ การเครือขา ย
อินเทอรเน็ตแก โรงเรียนดั งกลาว โดยไม คิดค าใชจา ยจากโรงเรีย นคะ (โรงเรียนจะมีค า
ใชจา ยเพี ยงค าโทรศั พทค รั้ง ละ 3 บาท) ภายในระยะเวลาไมเกิ นป งบประมาณรายจา ย
พ.ศ. 2547 (30 กันยายน 2547)

: ถาอยางนั้นก็หมายความวา หลังจากที่เนคเทคสงมอบโครงการ SchoolNet ให
กระทรวงศึกษาธิการสมาชิกเดิมของโครงการ ก็จะใชบัญชีอินเทอรเ น็ตของ
SchoolNet@1509 ไมไดอีกแลวใชหรือไมครับ ?
: ถูกตองคะ สมาชิกที่ใชบริการเครือขาย SchoolNet@1509 อยูในขณะนี้ก็จะใชงานได
จนถึงวันที่ 15 ตุ ลาคม 2546 นี้เทานั้น และตั้งแตวั นที่ 16 ตุลาคม 2546 บัญชี
SchoolNet@1509 ก็จะถูกยกเลิก โรงเรียนจะไมสามารถใชงานบัญชี
SchoolNet@1509 ไดอีก และไมตองทําการตออายุใดๆ อีกตอไปคะ

: แลวโรงเรียนสมาชิกจะทราบไดอยางไรครับวา โรงเรียนไหนจะอยูในกลุม ที่ตองโอน
ยาย หรือไมไดโอนยายไปยังเครือขายของกระทรวงศึกษาธิการ?
: อาจารยสามารถดูรายชื่อโรงเรี ยนสมาชิกโครงการ SchoolNet ที่โอนยาย และยังไม
โอนยายไปยังเครือขายขอกระทรวงศึกษาธิการไดที่
http://www.school.net.th/farewell/ คะ
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: กลุมโรงเรียนที่ยังไมโอนยายไปยังเครือขายของกระทรวงศึกษาธิการ จะไดรับการ
บัญชีอินเทอรเน็ตจากเนคเทคอยางไร ? เมื่อไหรครับ ?
: สํา หรับ กลุ ม โรงเรี ยน 1,127 โรงเรีย นที่ ยั งไมโ อนย ายไปเชื่ อมต อกั บ เครือ ขา ยของ
กระทรวงศึ กษาธิการนั้ น เนคเทคไดประสานงานใหโครงการสํานัก บริการเทคโนโลยีสาร
สนเทศภาครัฐ (สบทร.) ใหบริการเครือขายอิ นเทอรเน็ ตแกโรงเรี ยนดังกลา ว โดยไมคิ ด
คา ใช จา ยจากโรงเรีย น ซึ่ งเนคเทคจะได จัด สง บั ญ ชีอิ นเทอรเ น็ต ของเครือ ขา ย GINet
(Username และ Password) พรอมทั้งรายละเอียดการใช งานเครือข าย GINet ไปใหแ ก
โรงเรี ย นโดยตรง ภายในวัน ที่ 15 ตุลาคม 2546 หรือ สอบถามทางโทรศัพ ท ที่ เบอร
0-2247-8288 โดยจะมีเ จาหนาที่ ตอบขอ ซักถามเกี่ยวกับการโอนย ายจนถึ งสิ้นเดือ น
ตุลาคม 2546 คะ

: หากโรงเรียนมีขอสอบถาม หรือขอสงสัยเกี่ย วกับแนวทางปฏิบัติในการโอนยายการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ต จะศึกษาเพิ่มเติ ม หรือสอบถามไดจากที่ไหนครับ?
: โรงเรียนสามารถศึ กษารายละเอียดการเชื่อมตอเครื อขายของกระทรวงศึกษาธิการได ที่
http://www.school.net.th/farewell/ หรือ ทางโทรศั พทที่ เบอร 0-2247-8288 โดย
จะมี เจา หนา ที่ใหบริ การตอบข อซัก ถามเกี่ ยวกั บการโอนยายฯ จนถึง สิ้นเดือ นตุลาคม
2546 นี้เท านั้ นค ะ แต ห ากโรงเรีย นใดมีข อซั กถามเกี่ย วกั บกิ จกรรมโครงการเยาวชน
สรา งสรรค ความรูสํา หรั บห องสมุ ดดิ จิทั ล ก็ สามารถโทรศัพ ทเ ขามาสอบถามไดจนถึ ง
วันที่ 28 กุมถาพันธ 2547 เลยนะคะ
*** ย้ํา กั น อี ก ที น ะคะ ว าบ ริ ก ารตอ บข อ ซั ก ถามทางโทรศั พท และทางอี เมล ขอ ง
SchoolNet Helpdesk Center จะใหบริการจนถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้ เทานั้น ***
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: โครงการสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) คืออะไร ? เครือขาย
GINet คืออะไรครับ?
: สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ มีชื่อเต็ มเปนภาษาอังกฤษวา Government
Information Technology Services หรือเรียกสั้น ๆ วา GITS ซึ่งเปนหนวยงานภายใต
เนคเทค (NECTEC) ที่ดําเนินงานโครงการ GINet คะ สําหรับ GINet (อานวา “จี
เน็ต ”) ก็คือเครือขายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network) ที่ให
บริการดานการสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมู ลดว ยความเร็ว สูงใหแกหนวยงานภาครัฐทั่ว
ประเทศ โดยมีบริการทั้งแบบที่เปนเครือขายสว นบุคคลเสมือน (virtual private
network) สําหรับแตละหนวยงาน และแบบที่เปนเครือขายประสานระหวางหนว ยงาน
ซึ่งหนวยงานผู ใหบริการ GINet นั้นจะมีสภาพเปนกึ่งรัฐวิ สาหกิจ ในที่ นี้อาจเรียกวา
Government Information Technology Services หรือ GITS
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่ มเติม ไดที่ http://www.gits.net.th/ นะคะ

: เว็บไซตของโครงการ SchoolNet (http://www.school.net.th/) จะยังคงมีอยูหรือไม
ครับ ? แลวอีเมลที่โรงเรียนเคยใชงานอยู (<username>@school.net.th) จะยังคงใช
งานตอไดหรือไม ? เว็บไซตของโรงเรียนที่ฝากไวที่เ ครื่องใหบริการ SchoolNet จะเปน
อยางไร ? กระดานขาวสําหรับสมาชิก SchoolNet (SchoolNet Webboard) และ
กระดานขาวไขปญหา จะยังคงมีหรือไม อยางไรครับ ?
: เนื่อ งด วยขณะนี้ (กั นยายน 2546) เนคเทคไดห ารือ ภารกิ จดา นการใหบ ริก ารเครื อ
ขา ยอิ นเทอรเ น็ต เรี ยบรอ ยแล ว ตามรายละเอีย ดที่ แ จง ตามข อต างๆ ขา งต น สํ าหรั บ
ภารกิจอื่น ได แก การบริห ารเว็บไซต SchoolNet (http://school.net.th/) กิจกรรมภาย
ใตชื่อโดเมน school.net.th เช นอีเมล ของโรงเรียน การใหบ ริการเนื้อที่บ นเครื่องแมขา ย
แกโรงเรียนเพื่ อจัดทํา เว็บไซตของโรงเรียน และอีเ มลของโรงเรีย น ทางเนคเทคจะยังคง
ให บริ ก ารภารกิ จดั ง กล าวตอ ไปจนกว าจะดํ าเนิน การประสานงานสง มอบภารกิจ แก
กระทรวงศึก ษาธิ การเป นที่เรี ยบรอ ย ซึ่งคาดวา จะเป นภายในประมาณวันที่ 31 ตุ ลาคม
2546 ทั้ง นี้ เนคเทคและกระทรวงศึ ก ษาธิก ารจะห าแนวทางให เกิ ด ผลกระทบ ต อ
โรงเรียนนอยที่สุดคะ

SchoolNet News

14

ฉ บั บ ส ง ท า ย

: เว็ บ ไซต Digital Library (http://www.school.net.th/library/) ผลงานของครู แ ละ
นักเรี ยนที่เ ขารว มสรา งเนื้อ หาในหองสมุดดิ จิทัลดวยเครื่องมือ Digital Library Toolkit
และผลงานนั กเรี ยนที่ สง เขาร วมในโครงการเยาวชนสรางสรรคความรู สําหรับ หองสมุ ด
ดิจิทัล และกิจกรรมตอบคําถามรายสัปดาห จะเปนอยางไรครับ ?
: เนคเทคจะยังคงใหบริการเว็บไซต Digital Library ตลอดจนผลงานของครูและนัก
เรียนที่เขารว มสรางเนื้อหาในหองสมุ ดดิจิทัลดวยเครื่องมือ Digital Library Toolkit
และผลงานนักเรียนที่สงเขาร วมในโครงการเยาวชนสรางสรรคความรูสําหรับหองสมุด
ดิจิทัล ใหเปนประโยชนตอไปคะ โดยจะเปลี่ ยน URL จากเดิม
http://www.school.net.th/library/ เปน
http://www.nectec.or.th/SchoolNetDigitalLibrary/
ตั้งแต วันที่ 15 ตุ ลาคม 2546 เปนตนไป

: แลวเนคเทคยังคงพัฒนาระบบปฏิบัติการลินุกซ (Linux SIS และ Linux TLE)
ตลอดจนซอฟตแวรโอเพนซอร ส (Open Source) ตอไปอีกหรือไม
: เนื่องดวยการพั ฒนาระบบปฏิ บัติก ารลินุ กซ (Linux SIS และ Linux TLE) ตลอดจน
ซอฟตแวรโอเพนซอรส เปนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งเปนภารกิจหลักของ
เนคเทคอยู แ ลว ดั งนั้ น เนคเทคยัง คงพั ฒ นาระบบปฏิบั ติ ก ารลิ นุก ซ แ ละซอฟต แ วร
โอเพนซอรสตอไป และเนคเทคจะยังคงสง เสริม ให หนว ยงานตา งๆในประเทศไทย ทั้ ง
ภาครั ฐ ภาคเอกชน ตลอดจนโรงเรี ย นไดนํ า ระบบปฏิ บั ติก ารลิ นุก ซ และซอฟตแ วร
โอเพนซอรสอื่นๆ ไปใชงานตอไปคะ

