
 
 
ที่ ศธ 04005/ว1206      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300 

      29   ธันวาคม  ๒๕60 

เรื่อง  แนวทางในการด าเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ข้อแนะน าในการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา  จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายงดใช้อินเทอร์เน็ตเครือข่าย MOENet  
ตามท่ีได้แจ้งในการประชุมทางไกล ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐8:00 - ๐9:00 น. นั้น 

 ขอเรียนให้ทราบว่าส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งยกเลิกการใช้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต MOENet ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ดังนั้นจึงให้ท่านแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด
ด าเนินการดังนี้ 
 1. กรณีที่โรงเรียนมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ Uninet ให้ใช้เครือข่าย Uninet ต่อไป  
แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องใช้เพ่ิมเติม สามารถด าเนินการเช่าจากผู้ให้บริการได้ตามเหตุผลและความจ าเป็น
ตลอดจนงบประมาณของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ถ้าสามารถเปลี่ยน Router เป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง  
จะสามารถเพ่ิมความเร็วจาก 100 Mbps ได้ถึง 1 Gigabyte 
 2. กรณีโรงเรียนที่ไม่มีเครือข่าย Uninet ให้เช่าสัญญานกับผู้ให้บริการในพ้ืนที่ โดยเลือกใช้
ความเร็วตามความจ าเป็นที่ต้องใช้ตามจ านวนนักเรียน และความพร้อมด้านงบประมาณ 
 3. กรณีที่โรงเรียนไม่มีเครือข่าย Internet ทั้งของ Uninet และผู้ให้บริการอ่ืนใดในพ้ืนที่  
ให้แจ้งเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบปัญหา เพ่ือที่จะได้ด าเนินการประสานผู้ให้บริการในพ้ืนที่เปิดให้บริการ  
ในที่ตั้งของโรงเรียนนั้น หรือเลือกใช้อุปกรณ์ที่ เหมาะสมที่จะสามารถใช้งานอินเทอร์เ น็ตได้ เช่น  
ใช้ Router ที่สามารถใส่ซิมโทรศัพท์ได้ (กรณีมีสัญญาณ 3 g หรือ 4 g) 
 ในกรณีจัดหาผู้ให้บริการตามข้อ ๑ และ ๒ ให้น าข้อแนะน าที่ส่งมาด้วย เป็นแนวทาง 
ในการจัดหา เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการตามข้อแนะได้ทั้งหมด ให้พิจารณาตาม
ความเหมาะสมและควรมีข้อตกลงที่ผู้ให้บริการนั้น ๆ จะต้องด าเนินการตามข้อแนะน าโดยเร็วที่สุด 
 ๔. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจช่วยเหลือสนับสนุน 
ให้โรงเรียนสามารถมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทุกโรงเรียนโดยเร็วที่สุด 
 ๕. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวบรวมข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของทุกโรงเรียน
หลังจากที่งดการใช้อินเทอร์เน็ตเครือข่าย MOENet เช่น โรงเรียนใช้อินเทอร์เน็ตเครือข่ายใด ความเร็วเท่าไร 
ถ้าเช่าของเอกชนเช่าราคาเท่าไหร่ ต้องการสนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง ความจ าเป็ นในการ
ขอรับสนับสนุนงบประมาณ เป็นต้น โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะจัดท าแบบ
รายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อด าเนินการรายงานดังกล่าว 
 

/๖. การบริหาร ... 
 
 

ด่วนที่สุด 



– ๒ – 
 
 ๖. การบริหารจัดการให้โรงเรียนมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ส าคัญ จึงขอความกรุณาท่านได้ให้ความส าคัญและมีข้อมูล  
ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันโดยตลอด 
 ๗. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะลงพ้ืนที่ติดตามสภาพความพร้อมในการใช้อินเทอร์เน็ต  
ที่โรงเรียนทุกครั้งที่มีโอกาสลงพ้ืนที่ หรือมีโอกาสที่จะลงติดตามโดยเฉพาะ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 
เป็นต้นไป จึงขอแจ้งท่านผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกท่าน เตรียมข้อมูลและเร่งรัดการจัด
ให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ทุกโรงเรียนในสังกัดที่ท่านรับผิดชอบ 
 ๘. ส าหรับการใช้งานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประสานกับ Uninet ในการแจก IP ให้กับระบบ GFMIS แล้ว 
ซึ่งจะท าการเปลี่ยนผ่านเครือข่ายในต้นเดือนมกราคม 2561 ให้เรียบร้อย ขอให้ท่านมอบเจ้าหน้าที่  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประสานอย่างใกล้ชิดกับส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  
เบอร์โทรศัพท์ 0 2288 ๕๙06 และ ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๑๘ 
 ๙. ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวบรวมปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ส่งมายัง
ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนเพื่อเป็นภาพรวมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
โทร 0 2288 ๕๙06   
โทรสาร 0 2280 3804 
 
 
 
 
 
 



 
 
ข้อแนะน าในการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา 
 
ขนาดหน่วยงานและ

สถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

ความเร็วอินเทอร์เน็ต 
สื่ออินเทอร์เน็ต 

จ านวน IP Address 
(Public IP) 

ขนาดเล็ก (S) 1 < 500 คน ขั้นต่ า 30 Mbps อย่างน้อย 1 IP 
ขนาดเล็ก (M) 501 < 1,500 คน ขั้นต่ า 50 Mbps อย่างน้อย 2 IP 

ขนาดเล็ก (L) 1,501 < 2,500 คน ขั้นต่ า 100 Mbps อย่างน้อย 4 IP 
ขนาดเล็ก (XL) 2,500 คน ขึ้นไป ขั้นต่ า 200 Mbps อย่างน้อย 8 IP 

 
เงื่อนไขในการให้บริการ 
 ๑. เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตพร้อมบริการอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย (Router) และบริการอุปกรณ์
กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Access Point)  ที่รองรองรับการใช้งาน มากกว่า 50 User อย่างน้อย 1 จุด 
 ๒. ผู้ให้บริการต้องมีระบบจัดเก็บ Log File การใช้งานอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานและสถานศึกษา 
 ๓. ผู้ให้บริการต้องมีระบบป้องกันการใช้งานเว็บไซต์ไม่เหมาะสม และบริการ Web Filtering  
 ๔ ผู้ให้บริการต้องรับประกันการแก้ไขปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายใน ๑๒ ชั่วโมง  
หลังจากได้รับแจ้งจากผู้รับบริการ 
 ๕. ผู้ให้บริการต้องส่งรายงานผลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานและสถานศึกษา 
แบบรายวัน รายเดือน รายปี ให้กับผู้รับบริการ 
 ๖. ผู้ให้บริการต้องมีการ Fixed IP Address 
 ๗. ผู้ให้บริการต้องบริการตู้จัดเก็บอุปกรณ์ (Rack) 
 ๘. ผู้ให้บริการต้องจัดส่งรายงานชุดหมายเลข IP Address ที่ให้บริการหน่วยงานและสถานศึกษา
ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือประโยชน์ด้านกฎหมายและความม่ันคงและกฎหมายละเมิด 
 ๙. ผู้ให้บริการต้องมีแผนการเชื่อมต่อกับศูนย์ให้บริการอินเทอร์เน็ต (POP) ของระบบเครือข่าย 
Uninet ในอนาคต 


