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1. ความเปนมา
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายแกปญหาการใชอินเทอรเน็ตของ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยจะพัฒนาระบบเครือขาย UNINet ใหเปนระบบหลักของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยยกเลิกการใหบริการในระบบ MOENet ตั้งแตวันที่ ๑ มกรากคม 2561 และให
ผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูจัดหาและเลือกใชเครือขายอินเทอรเน็ตที่สามารถสงเสริมการจัดการเรียนรูได
อยางเหมาะสมกับสถานศึกษา
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทุกแหงดําเนินการ ดังนี้
1. สรางความเขาใจในเหตุผลการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหโรงเรียนมีอํานาจในฐานะผูใชบริการ
โดยตรงกับผูใหบริการ และใหผูรับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. สรางความเขาใจในเปาหมายของการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหสามารถใชอินเทอรเน็ต
มากกวาการใชงานธุรการ การสื่อสารและการบริหาร เปาหมายสูงสุดคือใชเพื่อการเรียนการสอนและการศึกษา
คนควาของนักเรียนและครูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางไรขีดจํากัด
3. การใชบริการของทุกโรงเรียนสามารถใชเงินงบประมาณจากเงินอุดหนุนนักเรียนได
โดยตรง สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนที่มีภารกิจในการใชอินเทอรเน็ตมากๆ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจะสนับสนุนงบประมาณตามสัดสวนที่เหมาะสมกับขนาดโรงเรียน จํานวนนักเรียน และ
เหตุผลในการใชงาน
4. สําหรับโรงเรียนที่ไมมเี ครือขายของผูใหบริการใดๆ หลังยกเลิก MOENet ใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสํารวจและประสานผูใหบริการทั้งของรัฐวิสาหกิจและเอกชนทราบขอมูล กรณีที่สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สามารถนําอุปกรณใดๆ มาใชรับสัญญาณเพื่อใหโรงเรียนใชอินเทอรเน็ตได ขอใหดําเนินการ
ชวยเหลือโดยเรงดวน กรณีไมสามารถดําเนินการไดใหรายงานขอมูลและประสานโดยตรงกับผูอํานวยการสํานัก
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบความถูกตอง และรายงานขอมูลทางออนไลน
ตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
และแจงประสานใหทราบทุกวันจนกวา
โรงเรียนจะมีอินเทอรเน็ตครบทุกโรงเรียน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ทั้งนี้ ในการดําเนินงานใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูจัดหาและเลือกใชเครือขาย
อินเทอรเน็ตที่สามารถสงเสริมการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมกับสถานศึกษา
1. กรณีโรงเรียนที่เครือขายอินเทอรเน็ตของ UniNet ใหใชเครือขาย UniNet ตอไป แตถา
มีความจําเปนตองใชเพิ่มเติม สามารถดําเนินการเชาจากผูใหบริการไดตามเหตุผลและความจําเปน ตลอดจน
งบประมาณของแตละโรงเรียน ทั้งนี้ถาสามารถเปลี่ยน Router เปนรุนที่มีประสิทธิภาพสูง จะสามารถเพิ่ม
ความเร็วจาก 100 Mbps ไดถึง 1 Gbps
2. กรณีโรงเรียนที่ไมมีเครือขาย UniNet ใหเชาสัญญาณกับผูใหบริการในพื้นที่ โดยเลือกใช
ความเร็วตามความจําเปนที่ตองใชตามจํานวนนักเรียน และความพรอมดานงบประมาณ
3. กรณีโรงเรียนที่ไมมีผูใหบริการอื่นใดในพื้นที่
ใหแจงเขตพื้นที่การศึกษาทราบปญหา
เพื่อที่จะไดดําเนินการประสานผูใหบริการในพื้นที่เปดใหบริการในที่ตั้งของโรงเรียนนั้น หรือเลือกใชอุปกรณที่
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เหมาะสมที่จะสามารถใชงานอินเทอรเน็ตได เชน ใช Router ที่สามารถใส SIM โทรศัพทได (กรณีมีสัญญาณ 3G
หรือ 4G)
** ในกรณีจัดหาผูใหบริการตามขอ 1 และ 2 ใหใชขอแนะนําที่สงมาดวย เปนแนวทางในการจัดหา เวนแต
กรณีที่มีความจําเปนไมสามารถดําเนินการตามขอแนะนําไดทั้งหมด ใหพิจารณาตามความเหมาะสมและควรมี
ขอตกลงที่ผูใหบริการนั้นๆ จะตองดําเนินการตามขอแนะนําโดยเร็วที่สุด
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2. ขอมูลพื้นฐาน
ตารางแสดงจํานวนโรงเรียน – จําแนกตามขนาดโรงเรียน
ขนาด
โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไมเกิน 120 คน)
โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียนตั้งแต 121-600 คน)
โรงเรียนขนาดใหญ (นักเรียนตั้งแต 601-1,500 คน)
โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ (นักเรียนตั้งแต 1,500 คนขึ้นไป)
รวม – โรงเรียนจัดการเรียนการสอน
เรียนรวม/ยุบ
ไมมีนักเรียน/รอยุบ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
84 โรงเรียน
56 โรงเรียน
2 โรงเรียน
1 โรงเรียน
143 โรงเรียน
5 โรงเรียน
6 โรงเรียน
154 โรงเรียน
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3. ขอมูลการใชอินเทอรเน็ต – เดิม
ตารางขอมูลการใชอินเทอรเน็ต – จําแนกตามระบบการใหบริการ
ระบบ

ความเร็วสูงสุด
4096/512 Kbps
4 Mbps.
2048/1024 Kbps
4 Mbps
2048/1024 Kbps
4096/512 Kbps

DSL VPN
IP Star CAT
IP Star SAMART
IP VPN
TOT Satellite
TOT Wi-net
รวม
เรียนรวม/ยุบ
ไมมีนักเรียน/รอยุบ
รวม

จํานวน
43 โรงเรียน
1 โรงเรียน
51 โรงเรียน
4 โรงเรียน
43 โรงเรียน
1 โรงเรียน
143 โรงเรียน
5 โรงเรียน
6 โรงเรียน
154 โรงเรียน
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4. ขอมูลการใชอินเทอรเน็ต – หลังการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย
ตารางขอมูลการใชอินเทอรเน็ต – จําแนกตามผูใหบริการและคาใชจายรายเดือน
ผูใหบริการ
จํานวน
คาใชจายรายเดือน
UniNet
29 โรงเรียน
0 บาท
TOT
96 โรงเรียน
182,040 บาท
3BB
11 โรงเรียน
6,952 บาท
CAT
3 โรงเรียน
3,800 บาท
TRUE
2 โรงเรียน
1,749 บาท
AIS
2 โรงเรียน
1,798 บาท
รวม
143 โรงเรียน
196,339 บาท
ไปเรียนรวม/ยุบ
5 โรงเรียน
ไมมีนักเรียน/รอยุบ
6 โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น
154 โรงเรียน
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5. ขอมูลการติดตั้ง/ใชอินเทอรเน็ตของสถานศึกษาในสังกัด – รายโรงเรียน
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6. แนวทางการดําเนินงาน
6.1. สํารวจ/เตรียมการ
1) โรงเรียนมี UniNet ใหใช UniNet อยางเดียว – หากตองการเชาสัญญาณเพิ่ม สถานศึกษาตองใช
งบประมาณจายเอง
2) โรงเรียนไมมี UniNet สวนกลางยกเลิกโครงการ MOENet ทําใหใช internet ไมไดตั้งแต 1
มกราคม 2561
- โรงเรียนในเขตบริการ TOT ติดตอ TOT
- โรงเรียนในเขตบริการ 3BB ติดตอ 3BB
- โรงเรียนในเขตบริการ CAT ติดตอ CAT
- ที่เหลือเขตจะหางบประมาณซื้อ Router ใช internet จาก SIM โทรศัพท TRUE, AIS ตามที่
มีใหบริการในพื้นที่นั้น
3) แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานดานการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดไดครอบคลุมทุกแหงในสังกัด
4) สํารวจ/รวบรวมขอมูลตามแบบรายงานสถานะการใชงาน internet โรงเรียนในสังกัด สพป.เลย 1
5) สพป.เลย 1 รายงาน/เสนอของบประมาณ สพฐ.
6.2.

6.3.

การดําเนินการระยะที่ 1
1) โรงเรียนทําโครงการใชเงินอุดหนุนเพื่อเชาสัญญาณ internet จากผูใหบริการในพื้นที่
2) รายงานคาเชารายเดือน/ความเร็ว/อุปกรณที่ติดตั้ง มาที่กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLICT)
เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณไปที่ สพฐ.
3) เมื่อโรงเรียนไดรับจัดสรรใหสงคืนเงินอุดหนุนตอไป

การดําเนินการระยะที่ 2
1) การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยใชเครือขายวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อพัฒนาความรูการออกแบบและพัฒนา
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network System) ภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
สามารถสงเสริมการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมกับสถานศึกษา
2) การพัฒนาระบบเครือขายภายในสถานศึกษา
- ในระยะเริ่มตนสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาที่มีความพรอมดานงบประมาณ ติดตั้งและใช
งานระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network System)
- สถานศึกษาที่ไมมีงบประมาณเพียงพอ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออกแบบและพัฒนา
รูปแบบนําเสนอของบประมาณไปยัง สพฐ.
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6.4.

การดําเนินการระยะที่ 3
1) การพัฒนาระบบประชุมทางไกลตรงถึงหองเรียน – ผานอุปกรณการจัดการศึกษาทางไกลผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning for Information Technology : DLIT)
2) การพัฒนาหองเรียนเสมือน – ดวยโครงขายเทคโนโลยี Google for Education
3) การพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning : DL)
*************

