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            ขขาวประชาสัมพันธาวประชาสัมพันธ  
 
 
 
กระทรวงวิทยฯ พรอมสงมอบโครงการ SchoolNet  
สูกระทรวงเสมา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

     2 กันยายน 2546 ฯพณฯ นายพินิจ จารุสมบัติ  
               รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดสงมอบ 
           โครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือโรงเรียนไทย หรือ SchoolNet  
        Thailand ใหแกกระทรวงศึกษาธิการ โดย ฯพณฯ นายปองพล อดิเรกสาร  
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนผูรับมอบภารกิจในการดําเนินงานขยาย 
เครือขายนี้ เพ่ือใหเปนเครือขายคอมพิวเตอรที่เช่ือมโยงทุกโรงเรียนท่ัวประเทศไทยตอไป 

ตามท่ีศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
ไดดําเนินโครงการ SchoolNet โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเปนการต้ังตนใหกับประเทศไทย ท่ีจะ 
สงเสริมใหเกิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยยกระดับและคุณภาพการศึกษาของเยาวชน 
  ไทย พรอมกับลดชองวางและความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาระหวางเด็กนักเรียนในเมืองและ 
    ชนบท อันเปนการเปดโอกาสใหโรงเรียนท่ัวประเทศสามารถเขาถึงและไดใชประโยชน 
      จากเครือขายอินเทอรเน็ต ในการศึกษาหาความรูอยางเทาเทียมกัน และยังชวย 
          สงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองจากแหลงความรูตางๆ ท่ีมีอยูในโลก 
              และเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือส่ือสารแลกเปล่ียนความรูระหวางโรงเรียน  
                  ครูกับครู ครูกับนักเรียน และนักเรียนดวยกันเอง 
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นายพิ นิ จ  จา รุส มบั ติ  รัฐมนต รี วาก า ร
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดกลาวถึง
บทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โดย เนคเทค/สวทช. ท่ีเขามาดําเนินงานโครงการ 
SchoolNet วา �ในปพ.ศ. 2538 รัฐบาลประกาศให
เปนปแหง เทคโนโลยีสารสนเทศไทย และตอมา 
ในปพ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีไดใหการเห็นชอบ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (ไอที 
2000) และบรรจุเขาไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 8 มาตรการสําคัญอันหนึ่งที่
ระบุไวคือ การพัฒนากําลังคนที่มีความรูความ
สามารถทางดานเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตรฯ 
ในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบงานทางดานการพัฒนา
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีของของประเทศ จึง
มอบหมายใหเนคเทค/สวทช. ซ่ึงเปนฝายเลขานุการ
ของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ 
จัดทําโครงการนํารองเพื่อใหเกิดรูปธรรมของการนํา
นโยบายในการพัฒนาบุคคล ากรท างด าน ไอที 
ไปสูภาคปฏิบัติ จึง เกิดเปน โครงการเครือขาย
คอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย หรือ SchoolNet เพ่ือ
เร่ิมนํารองพัฒนาบุคลากรในระดับโรงเรียนใหมี
ความรูความสามารถทางดานไอที ดวยเล็งเห็นความ
สําคัญที่วานักเรียนซ่ึงถือเปนเยาวชนของชาติ ที่จะ
เป น อน าค ต ในการพัฒน าวิ ท ยาศ าสต รแล ะ
เทคโนโลยีของประเทศใหเจ ริญยิ่งๆ  ขึ้นไปได 
ในภายภาคหนา�  

 

นอกจากน้ี นายพินิจ จารุสมบัติ ยังได
กลาวเสริมอีกวา �ในสวนของการดําเนินงานโครง
การ SchoolNet ตลอดระยะเวลากวา 8 ปที่ผานมา 
ไดชวยผลักดันใหโรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา จํานวน
กวา 4,787 โรงเรียน ไดมีโอกาสเขาถึง  และไดใช
ประโยชนจากอินเทอรเน็ตในการเรียนการสอน 
ไดจุดประกายใหโรงเรียนเกิดความตื่นตัวที่จะเรียนรู 
และใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเปนส่ือในการเผย
แพร ประชาสัมพันธขาวสารความรูตางๆ โดยมีโรง
เรียนที่ไดพัฒนาเว็บไซตของโรงเรียนเปนจํานวน 
1,377 โรงเรียน ซ่ึงผมรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่โครง
การ SchoolNet มีนัยสําคัญในเร่ืองความเสมอภาค
ทางโอกาสซ่ึงเปนเจตนารมณของกฎหมายลําดับรอง 
ของ รัฐธรรมนูญ มาตรา 78 ที่กลาววา �รัฐจะ
ตอ ง ...พัฒน าเศ รษฐ กิจ ท อ ง ถ่ิน  และ ระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้ง โครง
สรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถ่ินใหทั่วถึงและเทา
เทียมกันทั่วประเทศ...�  อีกทั้งยังเปนกลไกอยาง
เปนรูปธรรมใหเห็นถึงการปฏิรูปการศึกษาไทยตาม
แนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ . 
2542  หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซ่ึง
เทคโนโลยีจะเปนเคร่ืองมือ และวิธีการเรียนรู ที่จะ
ทําใหผูเรียนมีโอกาสเขาถึงแหลงความรูที่กวางขวาง 
สนับสนุนการเรียนรูที่มีผูเรียนเปนศูนยกลาง การ
เรียนรูตลอดชีวิต  และคนหาศักยภาพของตนเอง
อยางตอเนื่องตามความตองการ” 
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นายไพรัช ธัชยพงษ ผู อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดกลาวถึงความเปนมา ของการดําเนิน
โครงการ SchoolNet วา  �เน คเทค/สวทช . ไดดําเนินงานโค รงการ SchoolNet อยาง
ตอเนื่อ ง เปนร ะยะเวลา 8 ป  (พ .ศ . 2538 � 2546) โดยมี พัฒน าการของ  SchoolNet
สามารถแบงเปน 4 ยุค กลาวคือ 

ในป พ.ศ. 2538 เปนการขยายเครือขายไทยสารท่ีเนคเทคดําเนินการ
อยูแลวใหครอบคลุมไปถึงการเช่ือมตอกับโรงเรียนมัธยมศึกษาเร่ิมตนท่ี 10  
โรงเรียน แลวขยายเปาห มายในป พ .ศ 2539 เป น 50 โรงเรียน  และใน 
ป พ.ศ. 2540 เปน 120 โรงเรียนท่ัวประเทศ เนคเทคไดจัด ต้ังเคร่ืองให
บริการอินเทอรเน็ตช่ือ k12.nectec.or.th (เรียกส้ันๆ  วา  เคร่ือง k12) ไดจัด
สรรบัญชีผูใชใหโรงเรียนละ 2 บัญชี และมีพ้ืนท่ีใหโรงเรียนขนาด 5 MB เพ่ือ
ใชสําหรับพัฒนาเว็บไซตและตูจดหมายอิเล็กทรอนิกสของโรงเรียน ตลอดจน
จัดอบรมหลักสูตรการใชอินเทอรเน็ตและสรางเว็บเพจแกโรงเรียน ใหเช่ือมตอ 
อินเทอรเน็ตแบบหมุนโทรศัพท โดยมีเลขหมายโทรศัพทรองรับการให 
บริการ 39 เลขหมาย และขยายเปน 120 เลขหมายในเวลาตอมา 

ปญหาสําคัญท่ีพบในการดําเนินโครงการยุคน้ีคือ โรงเรียนตางจังหวัด
จะตองเสียคาโทรศัพทในอัตราคาโทรทางไกลมายังกรุงเทพฯ จึงเปนอุปสรรค
อยางใหญหลวงตอการนําอินเทอรเน็ตมาใชในการศึกษา เพราะเกิดความไม
เทาเทียมกันระหวางโรงเรียนท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
โรงเรียนในตางจังหวัด นอกจากน้ัน บางโรงเรียนยังขาดคอมพิวเตอร อุปกรณ
โมเด็ม และสายโทรศัพท ตลอดจนขอมูลขาวสารบนเครือขายอินเทอรเน็ตท่ี
เปนภาษาอังกฤษ ทําใหครูและนักเรียนยังใชประโยชนไดไมเต็มท่ี 

ยุคท่ี 1 (พ.ศ. 2538 - 2540) :  
ยุคบุกเบิกเทคโนโลยีสารสนเทศลงสูโรงเรียน 
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ในเดือนกุมภาพันธ 2541 โครงการ SchoolNet ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ
จาก สมเด็ จพระเทพรัตนราช สุดาฯ  สยา มบ รมราชกุมารี  พระราชทา น 
พระราชานุญาตใหใชระบบเครือขายกาญจนาภิเษก ซ่ึงมีศูนยบริการท่ัวประเทศ
เพ่ือใหโรงเรียนเช่ือมตอเขา สู เครือขาย SchoolNet ประกอบกับ ได รับ การ
สนับสนุนคาเชาวงจรส่ือสารทางไกลในประเทศ และคาวงจรอินเทอรเน็ตระหวาง
ประเทศ จากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) และการส่ือสารแหง
ประเทศไทย (กสท.) ทําใหโรงเรียนในโครงการ SchoolNet ท่ัวประเทศสามารถ
เช่ือมตออินเทอรเน็ต ดวยการหมุนโทรศัพทผานเลขหมายพระราชทาน 1509 
เสียเพียงคาโทรศัพทในอัตรา 3 บาทตอคร้ังเทาน้ัน  จึงถือเปนการเริ่มมิติใหม
ของโครงการ SchoolNet@1509  ซ่ึงมีเปาหมายท่ีจะใหบริการอินเทอรเน็ต 
ครอบคลุมโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา 1,500 โรงเรียนท่ัวประเทศ 
ผลการดําเนินงาน พบวามีปญหาและอุปสรรคบางประการท่ีทําใหการใช 

อินเทอรเน็ตในโรงเรียนมิไดเกิดข้ึนตามแผนงาน และเปาหมายท่ีวางไว หลาย
ปญหาไมอาจแกไขไดโดยเนคเทคแตเพียงลําพัง ดังน้ันเนคเทคจึงสรางความ
รวมมือกับหลายๆ  หนวยงาน จนเกิดเปนความรวมมือระหวาง 3 กระทรวงไดแก  
                      1. กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม :  

            โดยเนคเทคเปนผูรับ ผิดชอบดูแลทางดานเครือขายอินเทอรเน็ต 
                       2. กระทรวงคมนาคม : โดย  ทศท. และกสท. จัด ระบ บ 
                           อินเทอรเน็ตราคาถูกใหแกโรงเรียน  

                3. กระทรวงศึกษาธิการ : คัดเลือกโรงเรียนท่ีมีความพรอม 
         และจัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในเร่ืองการใชงานอินเทอรเน็ตเบื้องตน
การดําเนินงานในยุคน้ีสามารถแกไขปญหาอุปสรรคสําคัญอันหน่ึงของในยุคแรก
คือ ความไมเทาเทียมกันระหวางโรงเรียนท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑล 
และโรงเรียนในตางจังหวัด ทําใหโรงเรียนท่ัวประเทศสามารถเขาถึงเครือขาย 
อินเทอรเน็ตโดยไมตองเสียคาโทรศัพททางไกลอีกตอไป เปดโอกาสใหนักเรียน 
     และครูไดใชประโยชนจากเครือขาย SchoolNet อยางกวางขวาง 
 

ยุคท่ี 2 (พ.ศ. 2541- 2543) : มิติใหม “SchoolNet@1509”  
 ให 1,500 โรงเรียนมัธยมท่ัวประเทศไดเช่ือมตออินเทอรเน็ต คร้ังละ 3 บาท 
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ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2542 ไดใหความเห็น 
        ชอบโครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือโรงเรียนไทย (SchoolNet)  
                        เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองใน 
                         วโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 
                           ครบ  6 รอบ  5 ธันวาคม 2542 ใหขยายเครือขายให 
                                   ครอบคลุมโรงเรียนท้ังในระดับประถมศึกษา  
                                มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา รวมท้ังส้ิน 5,000  
                                โรงเรียนท่ัวประเทศไดภายในป 2545  
             ในยุคน้ีเร่ิมมีเอกชนใหบริการการเช่ือมตอเครือขายอินเทอรเน็ต 
              จํานวนมาก ในราคาถูกลง ดังน้ันโครงการ SchoolNet ไดปรับ 
            ลดการใหความสําคัญของการพัฒนาเครือขาย มาใหความสําคัญ 
กับการพัฒนาเน้ือหาความรูบนเครือขายมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมพูนแหลงขอมูล 
ความรูท่ีเปนภาษาไทย ใหนักเรียนและครูไดมีส่ือสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 
ท่ีเปนภาษาไทยเพียงพอและไดใชประโยชนจากเครือขายเพ่ือการเรียนรู 
           อยางจริงจัง โดยเนคเทคไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
              และสสวท. พัฒนาตนแบบของหองสมุดอิเล็กทรอนิกส หรือ  
            Digital Library ข้ึน โดยครอบคลุมเน้ือหาใน 7 หมวดวิชา  มี
เน้ือหาท่ีมีประโยชนทางการศึกษาเผยแพรกวา 1,000 เร่ือง 

ยุคท่ี 3 (พ.ศ. 2544 – 2545) :  
ขยายเปาหมายเปน 5,000 โรงเรียน ครอบคลุมถึงกลุมโรงเรียนประถมศึกษา  
มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย 
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ยุคท่ี 4 (พ.ศ. 2545 – 2546) :  
พัฒนาขีดความสามารถของโรงเรียนดานการใชซอฟตแวร Open Source  
พรอมเตรียมการเพ่ือสงมอบโครงการ SchoolNet ใหแกกระทรวงศึกษาธิการ 

ตลอดระยะเวลากวา 8 ปท่ีผานมา ถือเปนชวงท่ีเนคเทคไดทําหนาท่ีนํารองโครงการ 
SchoolNet เพ่ือเปดโอกาสใหโรงเรียนไดใชเครือขายอินเทอรเน็ตในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาใหแกเด็กนักเรียน ตามท่ีได รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรียบรอยแลว 
ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเปนหนวยงานหลักดูแลดานการศึกษา จะไดขยายเครือ
ขายใหครอบคลุมทุกโรงเรียนท่ัวประเทศจํานวนกวา  38,000 โรงเรียน โดยเนคเทคจะ
ดําเนินโครงการ SchoolNet จนถึงส้ินปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2546 (30 กันยายน 
2546) และจะสงมอบภารกิจใหแกกระทรวงศึกษาธิการต้ังแต 1 ตุลาคม 2546 เปนตนไป 

ในการถายโอนโครงการ  SchoolNet Thailand จากกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีใหแกกระทรวงศึกษาธิการนั้น เนคเทคจะโอนภารกิจของโครงการท้ังหมดท่ีได
ดําเนินงานในลักษณะนํารองใหแกกระทรวงศึกษ าธิการ ไดแก การบริหารเว็บไซต 
SchoolNet (http://school.net.th/) และกิจกรรมภายใต ช่ือโดเมน school.net.th การให
บริการและบริหารเครือขาย SchoolNet@1509 การใหบริการเน้ือท่ีบนเคร่ืองแมขายแก 
โรงเรียน และจะมอบช่ือ  SchoolNet Thailand และช่ือโดเมน school.net.th ใหแกกระทรวง
ศึกษาธิ การ ต้ังแตวัน ท่ี 1 ตุลาคม 2546 เป นตนไป   ท้ังน้ี ก ารให บ ริการเครือข าย 
SchoolNet@1509  แกโรงเรียนจํานวน 4,787 แหงจะดําเนินการจนถึงส้ินปงบประมาณ 
2546 เทา น้ัน โดยกระทรวงศึกษาธิการจะรับโอนยายโรงเรียนจํานวน 3,660 แหงมายัง
เครือขายของกระทรวงศึกษาธิการ สวนโรงเรียนท่ีเหลืออีกจํานวน 1,127 แหง จะยังไม
สามารถโอนยายได  ซ่ึงเนคเทคไดมอบหมายใหสํา นักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 
(สบทร.) เปนผูใหบ ริการเครือขายอินเทอรเน็ตแกโรงเรียนดังกลาวจํานวน 720 โรงเรียน 
(ยกเวนโรงเรียนสังกัด สช. จํานวน 407 โรงเรียน) โดยไมคิดคาใชจายจากโรงเรียน โรง
เรียนจึงมีคาใชจายเพียงแตคาโทรศัพทคร้ังละ 3 บาท เชนเดิม จนส้ินสุดปงบประมาณ 
2547 
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นายพินิจ จารุสมบัติ กลาวสรุปในตอนทายวา �ในวาระท่ีการ
ดําเนินโครงการ SchoolNet ในระยะนํารองไดส้ินสุดลงแลว ผมในนาม
ของกระทรวงวิทยาศาสตและเทคโนโลยี จึงมีความยินดีท่ีจะสงมอบโครง
การเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือโรงเรียนไทย หรือ SchoolNet Thailand  
                 ใหแกกระทรวงศึกษาธิการท่ีเปนหนวยงานหลักท่ีดูแลรับ 
                 ผิดชอบดานการศึกษาจะขยายตอไปเปนโครงการระดับ 
              ประเทศ ท่ีครอบ ค ลุมโรงเรียนท่ัวป ระเทศก วา  38,000  
                 โรงเรียนท้ังน้ี เนคเทคไดมอบหมายใหสถาบันภายนอกคือ  
                          มูลนิธิสงเสริมนโยบายศึกษา โดยมี ศ.ดร.ชัยอนันต  
                               สมุทวณิช เป น ท่ีป รึก ษ า  เพ่ือ ทํา กา รศึก ษ า 
                                ประเมินผลกระทบ ของโครงก าร SchoolNet 
                            ในชวง 8 ปท่ีผานมาเพ่ือเรียนรูถึงผลท่ีไดรับ  
                              ตลอดจนปญหา อุปสรรคท่ีพบ  เพ่ือเสนอแนว 
                              ทางในการปรับปรุง ซ่ึงขณะน้ี ผลการศึกษาใกล 
                                 เสร็จสมบูรณ ผมยินดีท่ีจะมอบผลการศึกษา 
                                ประเมินผลกระทบ โครงก าร SchoolNet ให 
                   กระทรวงศึกษาธิการดวยเชนกันและหวังเปนอยางย่ิงวา 
ผลการศึกษาน้ีเปนขอมูลประกอบการวางนโยบายและมาตราการท่ีเหมาะ
สมเพ่ือใหการใชอินเทอรเน็ตในโรงเรียนเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา
การลงทุนตอไป� 
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สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับ ท่ี 8  
และ ฉบับท่ี  9 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายปฏิรูปการศึกษา ให
เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และได
ปรับเป ล่ียนโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการธิการใหม  เม่ือวันท่ี 7 
กรกฎาคม  2546  เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเปนนโยบายท่ีสําคัญท่ี
กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการศึกษา 
                โดยมีเปาหมายท่ีใหสถานศึกษาและหนวยงานทุกแหง 
                จํานวนกวา 38,000 แหง ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                สามารถเขาถึงอินเตอรเน็ตและแหลงเรียนรูอยางท่ัวถึง 
                และเทา เทียมกั น ภายในป  2547  ดัง น้ัน โครงกา ร 
               SchoolNet จึงเปนโครงการนํารองท่ีมีประโยชนตอการ 
                 ศึกษาอยางย่ิง  ท่ีไดสรางประสบการณและประโยชน 
                ในการใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย  
                   

 

นายปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวถึงการเขามารับ
หนาที่ในการขยายผลโครงการ  SchoolNet ให
ครอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศวา ความกาวหนา
โครงการ SchoolNet ซ่ึงเปนโครงการนํารองท่ีเปด
โอกาสใหโรงเรียนไดใชเครือขายอินเตอรเน็ตใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาใหแกนักเรียนเกิด
ประโยชนอยางย่ิงตอการพัฒนาการศึกษาและ
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เม่ือโครงการนํารองท่ีกําลังจะยุติบทบาทลง  ทําใหกระทรวง
ศึกษาธิการซ่ึงเปนผูไดประโยชนจากโครงการดังกลาวเห็นวาควร
ตอ งสานตอ โครงการและขยายผลโครงการน้ี ให ครอบ คลุม 
โรงเรียนและสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศอยางทัดเทียมและท่ัวถึง
สามารถนําแนวทางท่ีโครงการ SchoolNet วางไวไปศึกษ าแ ละ
ดําเนินการตอไป  โดยไดรวมโครงการ SchoolNet ไวในเครือขาย
เพ่ือการศึกษาแหงชาติ (EdNet) ซ่ึงจะเปนเครือขายในการให
บริการดานการศึกษาและเปนแหลงความรู ท่ีสามารถรองรับการ
ศึกษาท้ังในโรงเรียน นอกโรงเรียน การเรียนรูตามอัธยาศัย และการ
เรียนรูตลอดชีวิต   ซ่ึงเปนนโยบายของรัฐบาลท่ีตองการใหสถาน
ศึกษาทุกแหงสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ตไดภายใน 2547 น้ี และ
หวังวา เครือขาย SchoolNet จะเปนเครือขายการศึกษาท่ีสําคัญย่ิง
ตอการพัฒนาการศึกษาไทยในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา 
ขอใหทุกฝายรวมมือกันในการสรางเครือขายการศึกษาน้ี ขจัด
ปญหาและอุปสรรคตางๆ  ท่ีอาจจะเกิดข้ึน และผลักดันใหเป น 
เครือขายการศึกษาท่ีทรงคุณคาตอไป 
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