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1. สรุปความเปนมา ระบบอินเทอรเน็ตเปนเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่ครอบคลุมเชื่อม
ตอคอมพิวเตอรจํานวนรอยลานระบบทั่วโลกจนมีหลายคนเรียกวาเปน “เครือขายของเครือขาย”
ระบบอินเทอรเน็ตเกิดจากความตองการในดานการสื่อสารของนักวิจัยในสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย
หลายแหงของสหรัฐอเมริกาที่ไดรับทุนวิจัยทางทหารของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา นักวิจัย
เหลานี้เห็นความจําเปนที่จะตองสามารถแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ เอกสาร และขอมูล
ระหวางกันไดอยางรวดเร็วมากยิ่งกวาระบบไปรษณียปกติ นักวิจัยเหลานี้จึงไดเสนอความเห็นไปยัง
สํานักงานสนับสนุนงานวิจัยของกระทรวงกลาโหมสหรัฐใหลงทุนเชื่อมตอคอมพิวเตอรของแตละ
สถาบันเขาดวยกันเพื่อใหนักวิจัยใชเครือขายที่สรางขึ้นนี้ในการสื่อสารสงขอมูลถึงกัน
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาตอบรับดวยการใหทุนดําเนินการสรางเครือขายคอมพิวเตอร
ขนาดใหญชื่อ Arpanet ขึ้นเมื่อประมาณสี่สิบปมาแลว การเชื่อมตอนี้ใชระบบโทรคมนาคมความเร็ว
สูงซึ่งรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ เปนผูลงทุนให ตอมาระบบนี้ไดรับการปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นอีกเมื่อราว
ยี่สิบกวาปมานี้
ระบบ Arpanet เปนระบบสําหรับใชในกิจการวิจัยดานการทหาร แตก็อนุญาตใหอาจารย
มหาวิทยาลัยซึ่งรวมงานวิจัยใชไดดวย หลังจากนั้นการใชก็ขยายตัวออกไปมากขึ้นแมแตอาจารยและ
นักวิจัยอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชนก็สนใจใชระบบอินเทอรเน็ตดวย เมื่อมีความตองการใช
งานเครือขายมากขึ้น ทางกระทรวงกลาโหมจึงตัดสินใจใหแยกเครือขายออกเปนสองสวน สวนหนึ่ง
สําหรับทางกองทัพใช และอีกสวนหนึ่งใหสถาบันการศึกษาใช สวนหลังนี้เองก็คือระบบอินเทอรเน็ต
ที่เรารูจักกันทุกวันนี้
ในชวงแรกการใชระบบอินเทอรเน็ตมีเงื่อนไขใหใชเพื่อการศึกษาและวิจัยเทานั้น หามไมให
สมาชิกใชในการคา หรือการโฆษณาประชาสัมพันธสินคา แตเมื่อการใชคอมพิวเตอรและระบบอิน
เทอรเน็ตไดขยายตัวออกไปกวางขวางมากขึ้นก็ตองยอมใหสมาชิกระบบอินเทอรเน็ตใชเครือขายนี้เพื่อ
การคาไดดังที่เราไดเห็นระบบอินเทอรเน็ตกลายเปนชองทางการคาแบบใหมอยูในขณะนี้
ผูที่จะใชอินเทอรเน็ตไดจะตองมีคอมพิวเตอรที่บาน หรือ ที่สํานักงาน และจะตองมีอุปกรณ
สําหรับเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับระบบโทรศัพทซึ่งอาจจะเปนโทรศัพทพื้นฐาน โทรศัพทเคลื่อนที่
หรืออาจจะเปนโทรศัพทที่เชาคูสายพิเศษ (leased line) เพื่อใชกับงานอินเทอรเน็ตโดยตรงเลยก็ได

นอกจากนั้นก็จะตองมีโปรแกรมสําหรับใชสั่งใหคอมพิวเตอรเรียกหรือเชื่อมเขาสูระบบอินเทอรเน็ตได
ดวย โปรแกรมนี้ปกติผูใหบริการอินเทอรเน็ตจะมีให
เราสามารถใชอินเทอรเน็ตไดโดยการเสียเงินคาสมาชิกแกผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet
Service Provider หรือ ISP) ปจจุบันนี้ประเทศไทยมีผูใหบริการอินเทอรเน็ตมากกวาสิบราย หลาย
รายมีบริการไปทั่วประเทศ การเปนสมาชิกมีสองแบบคือแบบสวนบุคคล หรือ แบบองคการ การเปน
สมาชิกแบบสวนบุคคลนั้นเสียเงินคาสมาชิกรายเดือนในอัตรายอมเยา และใชวิธีเชื่อมตอเขาสูระบบอิน
เทอรเน็ตดวยการโทรศัพทเขาไปยังศูนยบริการอินเทอรเน็ตของผูใหบริการที่เราเปนสมาชิกอยู
สําหรับสมาชิกประเภทองคการนั้นจะตองเสียคาสมาชิกในราคาสูงกวาสมาชิกประเภทบุคคล แต
สามารถกําหนดใหบุคลากรขององคการใชอินเทอรเน็ตไดเปนจํานวนมาก แตทั้งนี้ก็ยังขึ้นอยูกับความจุ
ของเสนทางโทรคมนาคมที่จะใชดวย หากใชเสนทางที่มีความจุนอยก็ใหบริการแกบุคลากรไดนอยคน
มิฉะนั้นจะทําใหการใชอินเทอรเน็ตคอนขางชาจนเกิดความเบื่อหนาย
นอกจากการเปนสมาชิกอินเทอรเน็ตโดยวิธีสมัครกับผูใหบริการขางตนนี้แลว ปจจุบันนี้ผูให
บริการหลายรายยังไดขายบริการการใชอินเทอรเน็ตเปนรายชั่วโมงแกผูตองการใชดวย โดยจัดทํา
โปรแกรมพรอมกําหนดรหัสสําหรับเชื่อมตอเขาสูระบบอินเทอรเน็ตออกจําหนาย เมื่อผูซื้อไดใชครบ
จํานวนชั่วโมงที่กําหนดไวแลวก็ไมสามารถใชอินเทอรเน็ตไดอีก ตองไปซื้อชุดใหมมาใช
สถาบันการศึกษาที่สนใจใชอินเทอรเน็ตควรสมัครเปนสมาชิกแบบองคการ การเปนสมาชิก
แบบนี้จะตองเสียเงินคาบริการมากขึ้นกวาการเปนสมาชิกสวนบุคคล เพราะสถาบันที่เปนสมาชิกแบบนี้
สามารถจัดสรรหมายเลขอินเทอรเน็ตใหแกอาจารย และนักเรียนนักศึกษาในสถาบันไดเอง อยางไรก็
ตามสถาบันจําเปนตองเชาคูสายโทรศัพทที่มีความจุสําหรับสื่อสารมากพอที่จะใหบริการแกอาจารยและ
นักเรียนนักศึกษามิฉะนั้นการใชอินเทอรเน็ตจะนาเบื่อหนายเพราะการสื่อสารที่ชา
2. บริการในระบบอินเทอรเน็ต การที่ระบบอินเทอรเน็ตไดรับความนิยมสนใจอยางกวาง
ขวางทั่วโลกนั้น เปนเพราะระบบอินเทอรเน็ตไดปฏิวัติแนวคิดและวิธีปฏิบัติงานหลาย ๆ เรื่องดวยกัน
ที่สําคัญก็คือ
• พนักงานองคการไมจําเปนตองไปนั่งทํางานที่สํานักงาน อาจนั่งทํางานที่บานได หรือใน
กรณีที่เดินทางไปตางจังหวัดหรือตางประเทศก็ยังอาจนั่งทํางาน ณ ที่พักไดราวกับนั่ง
ทํางานในสํานักงาน แนวคิดนี้เรียกวา telecommuting วิธีการทํางานในลักษณะนี้ก็คือ
พนักงานจะตองเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขาสูระบบอินเทอรเน็ต แลวเรียกตรงเขาสูเครือขาย
คอมพิวเตอรภายในขององคการ จากนั้นก็อาจจะตรวจสอบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเพื่อ

ตรวจสอบวา พนักงานอื่น ๆ ไดติดตอสื่อสารสิ่งใดมาใหพิจารณาหรือไม จากนั้นเขาก็
อาจจะสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือทํางานอื่น ๆ แลวสงงานกลับไปใหผูเกี่ยวของผาน
ระบบอินเทอรเน็ต ปจจุบันนี้ผูบริหารของหนวยงานหลายแหงเดินทางไปตางประเทศ
เพื่อติดตอธุรกิจและยังสามารถติดตอ สั่งการ และบริหารงานของหนวยงานไดราวกับนั่ง
ทํางานอยูในสํานักงานเอง
• สถาบันการศึกษาหลายแหง ไดกําหนดใหอาจารยผูสอนวิชาตาง ๆ เริ่มนําคําบรรยายของ
ตนลงจัดเก็บไวในเว็บไซต (Web site) ของอาจารยเอง หรือ ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต
เปนที่เก็บโฮมเพจ (Homepage) และ เว็บเพจ (Webpage) ซึ่งก็คือหนาประชาสัมพันธ เผย
แพรเอกสารและขอมูล ที่เจาของเว็บไซตจัดทําขึ้น คําบรรยายนั้นอาจจะเปนเพียงคํา
บรรยายอยางยอที่จัดทําขึ้นสําหรับฉายบนจอใหนักศึกษาเห็นในชั้นเรียน หรืออาจจะเปน
คําบรรยายอยางยาว หรือ อาจจะเปนโปรแกรมบทเรียนที่จัดทําขึ้นเปนพิเศษก็ได เมื่อนํา
คําบรรยายเก็บไวในเว็บไซตแลว นักศึกษาก็อาจจะเขามาอานและศึกษาคําบรรยายเหลานี้
ไดเมื่อตองการ นักศึกษาที่มาเขาชั้นตามปกติก็อาจจะไดอานคําบรรยายเพื่อทบทวนเนื้อ
หา หรือนักศึกษาบางคนที่มีความจําเปนไมอาจเขาเรียนในชั้นไดก็อาจจะศึกษาบทเรียน
นั้นไดดวยตัวเอง ในลักษณะนี้ระบบอินเทอรเน็ตไดทําใหเกิดการเรียนรูแบบที่เรียกวา
เรียนเมื่อใดก็ได ที่ไหนก็ได (Anytime Anywhere) หรืออีกนัยหนึ่งเปนการสอนแบบอสม
วาร (Asynchronous)
• นักวิจัยไดเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานไปจากเดิม เมื่อกอนนี้นักวิจัยอาศัยหองสมุดเปน
แหลงคนควาสําคัญ เมื่อตองการคนหาขอมูลหรือเอกสารอางอิงนักวิจัยก็ตองเดินไปคนใน
หองสมุด แตทุกวันนี้ไดมีผูรวบรวมบทความวิชาการไวในฐานขอมูล และใหบริการคน
หาบทความเหลานี้ผานทางหองสมุดตาง ๆ โดยคิดคาบริการคนหาเปนรายชิ้นหรือเปนราย
หนาสุดแทแตตกลงกัน หองสมุดสถาบันตาง ๆ ก็จัดทําเว็บไซตและจัดบริการใหสมาชิก
ของสถาบันคนหาเอกสารหรือบทความวิชาการตาง ๆ ได ดังนั้นนักวิจัยจึงไมจําเปนตอง
เดินไปยังหองสมุดอีกตอไป แตสามารถคนหาไดจากโตะทํางานของตนเอง หรือหากติด
ขัดของใจเรื่องใดในตอนกลางคืนก็อาจคนหาเอกสารหรือบทความจากที่บานก็ได
• การปฏิบัติงานหลายอยางไดอาศัยระบบอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือแทนวิธีการทํางานแบบ
เดิม อาทิ มหาวิทยาลัยหลายแหงไดจัดระบบใหนักศึกษาลงทะเบียนผานระบบอินเทอร
เน็ตได การใชวิธีนี้ทําใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนไดโดยไมตองเดินทางมายัง
มหาวิทยาลัย แตกตางไปจากในอดีตซึ่งนักศึกษาบางสถาบันจะตองมาเขาคิวเพื่อรอคอย

ลงทะเบียน มิฉะนั้นชั้นเรียนอาจจะเต็มเสียกอน นอกจากการลงทะเบียนแลว นักศึกษา
ยังอาจติดตอสอบถามหรือตรวจคะแนนสอบ หรือขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาผาน
ระบบอินเทอรเน็ตได
พฤติกรรมของผูคนและวิธีการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเกิดจากบริการตาง ๆ ที่มีใหใชใน
ระบบอินเทอรเน็ต ที่สําคัญก็คือ
• ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรืออีเมล เปนบริการพื้นฐานที่ไดรับความนิยมมากที่สุด
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสนั้นเดิมทีเปนแตเพียงระบบสําหรับสงจดหมายระหวางผูเปน
สมาชิกระบบอินเทอรเน็ตเทานั้น ตอมาเมื่อคอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาใหกาวหนามาก
ขึ้น ก็มีการใชอีเมลในการสงแฟมแนบไปกับจดหมายดวย แฟมที่วานี้ อาจจะเปนแฟม
เอกสาร แฟมขอมูล แฟมโปรแกรม แฟมเสียง แฟมภาพ หรือ แฟมวีดิทัศนก็ได การสง
อีเมลนั้นมีขอดีตรงที่สงไดรวดเร็ว และอาจสงจากโตะทํางานของผูสงไปยังโตะทํางาน
ของผูรับไดเลยโดยไมตองผานคนกลาง ในการใชอีเมลนั้นผูใชจะตองเปนสมาชิกของ
ระบบอินเทอรเน็ตและขอเปดหมายเลขอีเมลกับผูใหบริการอินเทอรเน็ต หรือขอเปดกับ
หนวยงานที่ตนสังกัดอยู อีกวิธีหนึ่งก็คือขอเปนสมาชิกกับผูใหบริการอีเมลผานระบบ
เวิลด ไวด เว็บ วิธีหลังนี้มีขอดีตรงที่สามารถเปดอานจดหมายและแฟมไดตลอดเวลา ไมวา
จะไปใชเครื่องคอมพิวเตอรเชื่อมตออินเทอรเน็ต ณ ที่ใดในโลก ระบบไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสนั้นตอมาไดเปดทางไปสูบริการใหม ๆ อีกหลายอยาง เชน บริการคุย (chat)
ระหวางสมาชิกดวยกัน เปนบริการที่สมาชิกสื่อสารผานระบบอินเทอรเน็ตเหมือนการคุย
กันตามปกติ เพียงแตใชแปนพิมพในการพิมพขอความแทนการพูดคุยเทานั้น อีกบริการ
หนึ่งก็คือการโทรศัพทผานระบบอินเทอรเน็ต เปนการใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเปนตัว
กลางสําหรับโทรศัพทพูดคุยกันแทนการใชโทรศัพทธรรมดา หากเปนการโทรศัพททาง
ไกลแลว การโทรศัพทผานระบบอินเทอรเน็ตจะมีราคายอมเยากวามาก
• การสนทนากลุม บริการนี้เปนการจัดพื้นที่ใหสมาชิกระบบอินเทอรเน็ตเขามาแลกเปลี่ยน
ทัศนะและความเห็นในเรื่องตาง ๆ กันอยางอิสระ บริการแบบหนึ่งเรียกวา กลุมขาว
(Newsgroup) เปนบริการที่มีผูจัดทําขึ้นเพื่อเสนอขาวหรือประเด็นตาง ๆ แลวใหผูใชอิน
เทอรเน็ตเขามาแสดงความเห็นตอขาวหรือประเด็นนั้น ๆ ได ยกตัวอยางเชน …. หนวย
งานหรือองคการตาง ๆ อาจสนใจจัดบริการแบบเดียวกันใหแกผูที่สนใจเปดอานประชา
สัมพันธของบริษัทก็ได บริการแบบนี้นิยมเรียกวา เว็บบอรด (Web Board)

• การเชื่อมตอคอมพิวเตอรทางไกล บริการนี้จัดไวใหแกสมาชิกระบบอินเทอรเน็ตที่
ตองการใชบริการคอมพิวเตอรของหนวยงานอื่นเพื่อการอานแฟมขอมูล การคนหาฐานขอ
มูล หรือ การสงขาวใหแกผูอื่น การเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับคอมพิวเตอรเครื่องอื่นโดย
ทําใหเครื่องของตนเองกลายเปนเครื่องปลายทางของคอมพิวเตอรเครื่องอื่นนั้น เรียกกันวา
เปนบริการเทลเน็ต (Telnet) ปจจุบันมีองคกรหลายแหงที่ยินยอมใหผูใชอินเทอรเน็ตเชื่อม
ตอคอมพิวเตอรเขามาใชงานคอมพิวเตอรของตนได อยางไรก็ตามผูเชื่อมตอจะตองรูที่อยู
ของเจาของเครื่อง และ จะตองปอนขอมูลเขาสูระบบตามที่ไดเห็นรายละเอียดปรากฏบน
จอภาพ หากไมทําเชนนี้ก็จะใชเครื่องขององคกรนั้นไมได
• การถายโอนแฟมขอมูล บริการนี้มีไวเพื่อใหผูใชระบบอินเทอรเน็ตสามารถถายโอนแฟม
จากคอมพิวเตอรเครื่องอื่นที่อยูในระบบอินเทอรเน็ตมาไวที่เครื่องของตนได ในการ
เคลื่อนยายแฟมแบบนี้จําเปนจะตองใชเกณฑวิธีที่เรียกวา เกณฑวิธีถายโอนแฟม (File
Transfer Protocol หรือ FTP) ปจจุบันนี้มีผูจัดทําแฟมเพลง เกม และ วีดิทัศนไวใหถาย
โอนมาใชงานไดโดยไมคิดเงิน
• เวิลด ไวด เว็บ (World Wide Web) ระบบเวิลด ไวด เว็บ เปนบริการสําหรับใหขาวสาร
แกผูใชระบบอินเทอรเน็ต โดยที่ขาวสารนั้นจัดอยูในรูปแบบพิเศษที่เรียกวา ขอความ
หลายมิติ (Hypertext) ขาวสารในลักษณะนี้ไดจัดไวใหสามารถเชื่อมโยงไปยังขาวสาร
หรือเอกสารอื่น ๆ ได วิธีการก็คือ ณ จุดที่ตองการเชื่อมโยงนั้นใหระบุคําสั่งกํากับการ
เชื่อมที่ระบุตําแหนงที่เก็บของเอกสารที่จะเชื่อมโยงไปถึง เวลาเราอานขาวสารเราจะไม
เห็นคําสั่งกํากับการเชื่อมแตจะเห็นเครื่องหมายที่แสดงวามีการเชื่อมโยง เชน แสดงเปนสี
ที่แตกตางไปจากตอนอื่น ๆ หรือมีการขีดเสนใต เมื่อเราใชเมาสชี้และคลิกที่จุดซึ่งเปน
สัญลักษณแสดงการเชื่อมนั้น คอมพิวเตอรก็จะนําเอกสารที่เชื่อมไปนั้นมาแสดงบนจอ
แทนขอความเดิม การสืบคนและแสดงขอความหรือเอกสารที่เปนขอความหลายมิตินั้นจํา
เปนจะตองใชโปรแกรมพิเศษที่เรียกวา เบราเซอร (Browser) อยางเชน Netscape และ
Microsoft Internet Explorer ปจจุบันนี้หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไดจัดทําขอ
ความหลายมิติเพื่อประชาสัมพันธตัวเอง ตลอดจนใหขอมูลขาวสารตาง ๆ แกผูสนใจ โดย
จัดทําเว็บไซต (website) สําหรับจัดเก็บขอมูลหลายมิติเหลานั้น
3. การประยุกตอินเทอรเน็ตในการบริหารการศึกษา โดยที่ระบบอินเทอรเน็ตมีบริการที่
กวางขวางหลายประเภท และแตละประเภทก็เหมาะสมที่จะนํามาใชในงานการศึกษา ดังนั้นจึงจําเปน

อยางยิ่งที่สถานศึกษาตั้งแตระดับตนจนถึงระดับอุดมศึกษาจะตองประยุกตอินเทอรเน็ตทั้งในดานการ
ศึกษา และในดานการบริหารการศึกษา งานประยุกตที่ควรพิจารณาดําเนินการ มีดังนี้
• ปจจุบันนี้กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย ไดใหบริการอินเทอรเน็ตแก
มหาวิทยาลัยของรัฐ และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนค
เทค) ซึ่งเคยใหบริการอินเทอรเน็ตแกสถาบันอุดมศึกษามากอน ก็ไดเปลี่ยนมาใหบริการ
อินเทอรเน็ตแกโรงเรียนระดับมัธยมทั่วประเทศตามโครงการ SchoolNet อยางไรก็ตาม
บริการที่ทางรัฐจัดใหนั้นไมพอเพียงตอความตองการของสถานศึกษา ดังนั้นผูบริหาร
สถานศึกษาควรพิจารณาวางแผน และ จัดหางบประมาณเพื่อสมัครเขาเปนสมาชิกผูให
บริการอินเทอรเน็ตรายอื่น ๆ เพิ่มเติมดวย เราจําเปนตองยอมรับวาอินเทอรเน็ตมี
ประโยชนตอการศึกษามาก และสถานศึกษาควรจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร และ ระบบ
อินเทอรเน็ตใหพอเพียงแกอาจารย พนักงาน และ นักเรียนนักศึกษา (ขณะที่เขียนเรื่องนี้
ทางเนคเทคซึ่งเปนผูดูแล SchoolNet กําลังพิจารณาที่จะสงมอบระบบนี้ใหแกทาง
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดทําเปนระบบ EdNet ตอไป)
• วางแผนการจัดสรางเว็บไซตของสถานศึกษาใหนาสนใจและเปนประโยชนตออาจารยและ
นักเรียนนักศึกษามากที่สุด เริ่มตนสุดควรจดทะเบียนชื่อโดเมน (Domain name) เพื่อใหผู
อื่นเรียกเขามาอานและใชประโยชนจากเว็บไซตของสถานศึกษาได ตอจากนั้นใหออก
แบบโฮมเพจ และ เว็บเพจ ใหสวยงามนาสนใจ แลวจัดหาขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับสถาน
ศึกษามาบรรจุลงในเว็บ ขอมูลทั่วไปไดแก ประวัติความเปนมา วิสัยทัศน นโยบาย เปา
หมาย การจัดองคกร ชื่อผูบริหาร ขาวสาร เรื่องนาสนใจ หลักสูตร วิชาการ ฯลฯ ขอ
มูลเหลานี้สมควรปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอเพื่อใหมีผูติดตามอานเปนประจํา
• พิจารณาจัดใหอาจารยและนักศึกษามีเนื้อที่บนจานแมเหล็กสําหรับจัดทําเว็บไซตของตน
เอง เว็บไซตของอาจารยนั้นสมควรสงเสริมใหจัดเก็บคําบรรยาย ขอเขียนทางวิชาการ
และขอมูลอื่น ๆ ที่อาจารยสนใจ สวนนักเรียนและนักศึกษานั้นการจัดทําเว็บไซตเปนการ
ฝกการใชระบบอินเทอรเน็ต และอาจใชเปนเครื่องมือสําหรับใหอาจารยติดตามความกาว
หนาในดานการเรียนไดดวย
• พิจารณาจัดสรางงานประยุกตที่ใชอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือการใหบริการตาง ๆ ได เชน
จัดทําแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสสําหรับใหนักเรียนนักศึกษาเรียกดูแลวใชคําสั่งพิมพ
แบบฟอรมออกมาทางเครื่องพิมพเพื่อนําไปกรอกเอง หรือ ถาจะใหดีก็จัดทําเปนระบบที่มี
แบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสสําหรับใหนักเรียนนักศึกษาบันทึกขอมูลเขาสูระบบไดในตัว

•

•

•

•

•

งานประยุกตที่อาจใชอินเทอรเน็ตไดนั้นมีอยูมากดวยกัน สถานศึกษาอาจจะตองคอย ๆ
พัฒนาตามความจําเปนในการใช
พิจารณาใชระบบอินเทอรเน็ตในการปฏิบัติงานบางอยางของสถานศึกษา เชน ใชในระบบ
การประมูลซื้อสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ตซึ่งเรียกวา E-Procurement ระบบนี้
กําหนดใหสถานศึกษาประกาศวาตองการซื้อสินคาอะไรบาง จากนั้นใหบริษัทผูสนใจ
แสดงความจํานงและเสนอราคาผานระบบอินเทอรเน็ตมายังสถานศึกษาภายในเวลาที่
กําหนด เทาที่ผานมาหนวยงานที่ใชระบบ E-Procurement แลว ไดสรุปวาสามารถ
ประหยัดเงินงบประมาณในการจัดซื้อสินคาและบริการไปไดหลายสิบเปอรเซนต ขณะนี้
ทางคณะรัฐมนตรีไดกําหนดใหหนวยงานระดับกรมทุกแหงตองดําเนินการจัดซื้อสินคา
และบริการอยางนอยหนึ่งอยางในเดือนมิถุนายน 2546 นี้ และตอไปจะใหดําเนินการผาน
ระบบนี้เปนประจํา
จัดระบบควบคุมการใชระบบอินเทอรเน็ตใหมีความปลอดภัย เชนมีระบบปองกันไมใหผู
ใชอินเทอรเน็ตเปดเขาไปดูเว็บไซตที่ไมเหมาะสม มีระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอร มี
ระบบปองกันไมใหนักเรียนนักศึกษาแอบแกขอมูลคะแนนสอบ
จัดสรางคลังโปรแกรมบทเรียน (Courseware) โดยรวบรวมบทเรียนวิชาตาง ๆ ที่จัดทําไว
ในระบบคอมพิวเตอร หรือระบบอินเทอรเน็ต มารวบรวมไวในที่เดียวกันเพื่อใหนักเรียน
นักศึกษาเรียกไปอานหรือศึกษาได การจัดทําคลังโปรแกรมในสวนนี้อาจจะทําเปนหมวด
หมูใหเหมือนกับเปนสมุดหนาเหลืองหรือสมุดโทรศัพท (Directory) ก็ได สวนโปรแกรม
บทเรียนนั้นอาจจะมีทั้งสวนที่อาจารยในสถานศึกษาสรางขึ้นเอง หรือที่ไดรวบรวมมาจาก
ที่อื่นดวยก็ได
จัดสรางระบบอีเลิรนนิง (E-Learning) เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาใชระบบอินเทอรเน็ตเขา
มาเรียนวิชาที่กําหนดขึ้นไดโดยไมตองเขาเรียนในชั้น เพราะ อีเลิรนนิงนั้นจําลองชั้นเรียน
ใหนักเรียนนักศึกษามีโอกาสศึกษาที่บานหรือที่ไหนและเวลาใดก็ได ปจจุบันสถานศึกษา
หลายแหงเริ่มสนใจจัดระบบอีเลิรนนิงขึ้นแลว แตการใชงานยังไมแพรหลาย และอาจจะ
ตองรอจนกวาทั้งอาจารยเจาของวิชาและผูเรียนจะมีประสบการณมากขึ้นกอน
จัดสรางระบบสื่อสารทางอีเมลกับผูปกครองของนักเรียนนักศึกษาที่มีอุปกรณคอมพิวเตอร
และมีระบบอินเทอรเน็ตใชงาน ทั้งนี้เพื่อการรายงานผลการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา
หรือใชในการติดตอสอบถามรายละเอียดตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อใหสถานศึกษาสามารถโอบ
อุมสนับสนุนใหนักเรียนนักศึกษามีความกาวหนาในดานการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น แนวคิด

และความเห็นที่ไดรับจากผูปกครองอาจชวยใหสถานศึกษาปรับปรุงระบบการเรียนการ
สอนและการบริหารใหดียิ่งขึ้นได
• จัดสรางกระบวนการและแนวทางสนับสนุนใหอาจารยไดรับการศึกษาเพิ่มเติมจากสถาน
ศึกษาอื่น ๆ ผานระบบอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะการเรียนรูหลักการ แนวคิด และทฤษฎีใหม
ๆ จากสถานศึกษาระดับสูงเพื่อนําไปใชปรับปรุงวิชาของตนใหมีความกาวหนาและทัน
สมัยมากขึ้น
กลาวโดยสรุป ระบบอินเทอรเน็ตในปจจุบันไดกลายเปนเครื่องมือที่จําเปนอยางยิ่งตอสถาน
ศึกษาทุกแหง ผูบริหารสถานศึกษาทุกแหงจะตองรีบเรงคิดหาวิธีที่จะประยุกตอินเทอรเน็ตใหเปน
ประโยชนตอนักเรียนนักศึกษาและผูปกครอง อาจารย พนักงาน และผูบริหารทุกคน สถานศึกษาใดที่
ยังเพิกเฉยไมสนใจในเรื่องนี้จะไมสามารถกาวตามโลกและจะกลายเปนตัวหนวงใหการศึกษาไทยลา
หลังไปในที่สุด
______________________________

