ดวยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํา นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหนาที่
ตามกฎกระทรวง ในการพัฒ นาระบบคลังขอมูลและฐานขอมูลสารสนเทศ รวมทั้ง เครือขา ยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเปนศูนยกลางขอ มูลของกระทรวง และตามนโยบายของรัฐบาลที่กํา หนดใหส ถานศึกษาทุกแหงตอ งใชระบบ
อินเทอรเน็ตได
ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดรว มกันพิจารณาทบทวน
การจําแนกรายการองคความรูของทุกกระบวนการหลัก และคัดเลือกองคความรูที่สนับสนุนการดําเนินงาน มาจัดทํา
แผนการจัด การความรู โดยองคความรูที่จํา เปน คือ “เทคนิ คการกํา หนดขอบเขตการพัฒ นาและใหบ ริการระบบ
เครือขาย กระบวนการการพัฒ นาและใหบริการระบบเครือขาย เนื่องจากปจจุบันบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในสวนงาน
มีจํานวนนอย และยังขาดความรูความชํานาญ อีกทั้งมีบุคลากรที่ใกลเกษียณอายุราชการ จึงจําเปนตองเรงใหเกิดการ
เรียนรู และถายถอดองคความรูดังกลาวใหกับผูปฏิบัติงานใหสามารถปฏิบัติงานดานการพัฒนาและใหบ ริการระบบ
เครือขา ยไดอยา งมีประสิทธิภาพ และจากแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) คณะทํางานไดรวมกัน บงชี้ความรู
สรางและแสวงหาความรู จัดกิจกรรม การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู จนไดมีการประมวลผลและกลั่นกรองความรู เพื่อหา
วิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด ดังนี้
 รูสภาพปจจุบัน
การใหบริการเครือขายกับสถานศึกษา ปจจุบันไดมีการแบงภูมิภาคในการรับผิดชอบ โดยในแตละภาค
จะพบปญหาในการดําเนินการในลักษณะเดียวกัน คือ ปญหา สื่อ โรงเรียนที่ใชจานดาวเทียม ตองการความเร็วที่เพิ่มขึ้น
แตไมมีระบบที่เขาถึง เมื่อตองการเปลี่ยนสื่อจะทําเรื่องเพื่อขอปรับเปลี่ยนสื่อใหดีกวาเดิม แตโครงการ OBEC Channel
ที่ สพฐ. ทํากับ TOT ไมสามารถยกเลิกได จึงมีการทํา Backup Link อีก 1 คูสายเพื่อใหใชงานได ซึ่งสื่อที่มีอยูใชงานได
ไมเต็มประสิทธิภาพ เพราะเป นจานดาวเทียมและสามารถใหบ ริการได 1 – 2 เครื่อ ง ซึ่งมีขีดจํา กัด ดินฟา อากาศ
มีสว นทําใหใชงานไมได รวมถึงโครงสรางพื้นฐานของประเทศที่ไมครอบคลุมทั่วประเทศ
ป ญหาการใช IP ที่ตองซื้อ และมีความสํา คัญ ในการออก Internet ซึ่ งตองเป น IP จริง เดิมเปน IPV4
ปจจุบันเปน IPV6 การบริหารจัดการคือ นํา IP จริงให โรงเรียนใช 30,000 กวาโรงเรียน ปญ หาที่พบคือ มี Hacker
ไปสราง page ปลอม โดยมากคือ ใหทํา การ Block IP ซึ่งจะมีผูรับผิดชอบในการติดตอและแจงใหทุกภาคทราบ และ
ตองดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จภายใน 1 วัน และยังมีหนวยงาน ThaiCERT ที่เขามาชวยดําเนินการในสวนนี้ โดยสง
e-mail มาใหวามีการรบกวน IP อยางไร เปนตน
จากปญ หาที่พ บ การใชสื่อที่เปนจานดาวเทียม ที่ มีขอจํ ากัด การทํา งานที่ดอยประสิท ธิภาพลง และ
โรงเรียนตองการเปลี่ยนหรือเพิ่มประสิทธิภาพ แตอยูในพื้นที่หางไกลและผูใหบ ริการแกไขไมได ซึ่งเหนือการควบคุม
หลังป 2548 งบประมาณไดถูกจัดสรรใหแตองคกรหลักแลว ในการเปลี่ยนสื่อ จึงแกไขไมได ตองใชแบบเดิมจนกวาครบ
กําหนดระยะเวลาโครงการ OBEC Chanel (หลังเดือน ก.พ. ) จึงทําใหสื่อการเรียน เชน e-Learning ดอยลงไปดว ย
เปนตน

 การพัฒนาเครือขาย
การปรับ ปรุงและพั ฒ นาเครือขาย MOENet กํา หนดเป าหมายและวิธีปรั บปรุง โดย “ตองไมหยุด นิ่ง”
เพราะหากไมมีการพัฒนาทุกอยางจะดอยประสิทธิภาพหรือยุติลง ไมสามารถเติบโตตอไปได ซึ่งเครือขายไดมีการพัฒนา
ตั้งแตความเร็ว 128kbps ซึ่งมีความเร็วนอยมาก ปจจุบันมีการพัฒ นาพอสมควรเปน 15 GB อีกอย างคือ “ต องเปน
นักคิด” จึงจะพัฒนาได และตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร
โดยการพัฒนาเริ่มจาก การสราง Node 6 Node เพื่อใหมีเปนของตนเอง มี Backbone กลางของตนเอง
สื่อที่ใชตองดูวา เหมาะสมหรือไม มีการทดสอบ/กําหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจน และมีการพัฒนาใหตอเนื่อง แตปญหา
ที่ พ บคื อ ช อ งทางที่ อ อกต า งประเทศ หลั งจากปรับ ความเร็ว ของโรงเรีย นแลว ของต า งประเทศต อ งปรั บ ด ว ยแต
ดําเนินการภายใตงบประมาณเทาเดิม ซึ่งตองแกปญหาเทากับเปนการพัฒนาไปดวย
ดังนั้น บุคลากรในกลุมเครือขายจําเปนตองรูเรื่อง Router นักวิชาการคอมพิวเตอรตองเขี ยนโปรแกรมเป น
ตองมีก ารพั ฒนาบุคลากรของ สป. ทํา อยา งไรจึงจะพั ฒนาบุค ลากรใหเกงขึ้น การพัฒ นาเครือขา ยจึงตองให องคกร
เราพัฒนาและอยูได
การบูรณาการเครือขายของ ศธ. ใหเปนเครือขายเดียว มีมุมมองวาหากจะพัฒนาโครงสรางตองคิดกอน
หรือขอคําปรึกษาจากผูรู การบูรณาการหาก UniNet เชื่อมกับ MOENet ไดถือวาสมบูรณแบบ หากสามารถบูรณาการ
ไดจะเปลี่ยน Network ของกระทรวงใหมีเสถียรภาพขึ้น
จากนโยบาย Digital Economy ของรัฐบาลสงผลกระทบตอ MOENet เพราะมี Broadband แหงชาติ
รวมเครือขายเขาสูสวนกลาง จึงมีผลกระทบ เพราะหากไมมี Node 6 Node จะถูกรวมไปดวย แตผลดีคือ หากสามารถ
ทําไดจ ะลดความซ้ําซอน ไมเสีย คา ใชจายมากและไมตองดูแลเอง ระบบ Network ของประเทศจะดีขึ้น ในอนาคต
ศทก. จะตองปรับตัวใหเขากับ DE อยางไรและพัฒนาคนใหรองรับอะไรบาง เปนตน
 สิ่งที่ควรรู
1.ตองมีความเขาใจ มีความรูเรื่อง Network พื้นฐานกอน เพราะหากเปน Network ใหญจะมีความ
ซับซอนยุงยากมากยิ่งขึ้น
2. เรียนรูในหลักการของการเชื่อมตอ Network ซึ่งมีทฤษฎีตางๆ รองรับอยูแลว โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ
ของ ศทก. เชน มี switch ตรงไหน ทําอยางไร ดูตรงไหน มี layer เทาไหร เมื่อศึกษาจากหนวยงานเรียนรูจากสิ่งใกลตัว
แลวจึงขยายออกไปดู Network ที่ใหญขึ้น เชน ของ TOT เปนอยางไรดาวเทียมรับสงอยางไร ใชอุปกรณอะไรบาง เปนตน

