
 

 

5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

 คําอธิบาย 

สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให เกิด

ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ 

ประหยัดเวลา บุคลากรและ งบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษากับ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 

การประเมิน 

1. สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน 

2. มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บ

และใชขอมูล 

3. มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา 

4. มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศกึษา 

5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 

การตรวจสอบขอมูล 

1. ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน 

2. ผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บ

และใชขอมูล 

3. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงานภายในสถานศกึษา 

4. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

5. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 

  



 

 

เกณฑการประเมิน 

นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4   4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3   3 ด ี

มีผลการประเมินตามขอ 1,2, 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

หมายเหตุ : ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband  Internet) หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอร

ที่เชื่อมโยงเขากับเครือขายคอมพิวเตอรทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหเกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยน

ขอมูลที่เปนสื่อประสมและมีรายละเอียดสูงไดอยางรวดเร็ว โดยมีความเร็วไมนอยกวา 100 Mbps (เม

กะบิทตอวินาที) 

ผูรับผิดชอบตวับงชี้  

  นายเกียรติศักดิ ์       คนธสิงห 

ทีมงานผูรับผิดชอบตวับงชี ้

  1.นายกานต          อะตามา 

  2.นายชนตรนนท    ภีระคํา 

  3.นายวุฒินันท       อินจา 

  



 

 

สรุปผลตัวบงชี้ที่ 5.4 

ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1. ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน มี  

2. ผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความ

ปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล 

ม ี

3. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงานภายในสถานศกึษา ม ี

4. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ม ี

5. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา ม ี

มีผลการประเมิน 5 ขอ  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  คาคะแนน 5 

ผลสัมฤทธิ์  

ระบบอนิเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ดานการบริหารจัดการ 

เชิงปริมาณ  :  ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพ้ืนที่ใชงานและสถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ ใชงานดาน

สารสนเทศภายในสถานศึกษา  

ผลสะทอน   :  ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือการใชงานดาน

สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

  



 

 

ระบบอนิเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ดานการบริหารจัดการ 

เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพื้นท่ีใชงานและสถานศึกษา 

โดยมีระบบการจัดการปริมาณการเขาถึงอินเตอรเน็ท(Internet Server) ระบบจัดจาย

หมายเลขไอพี(Dynamic Host Configuration Protocol) และระบบระบุตัวตน(Authentication) 

ของผูใชบริการอินเตอรเน็ทภายในวิทยาลัย ซึ่งภายนอกไดเปลี่ยนผูใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง

จาก บรอดแบนด 3bb Leased Line Fiber Optic 50/20 Gbps เปน True Leased Line Fiber 

Optic 100/100 Gbps เพ่ือใหผูเรียนมีสิทธิ์ในการเขาถึงอินเตอรเน็ทความเร็วสูงไดทั่วทุกพ้ืนท่ีการ

เรียนการสอน โดยจะไดรับรหัสในการเขาถึงระบบอินเตอรเน็ทคนละ 2 อุปกรณ มีอุปกรณกระจาย

สัญญาณอินเตอรเน็ทไรสาย(Wireless LAN) ทั้งหมดในวิทยาลัย เดิม จํานวน 19 ตัว เพ่ิมเติม อีก 20 

ตัว แบงเปน  

อาคาร Shop  จํานวน 2 ตัว เพ่ิม 2 ตัว 

อาคาร A  จํานวน 10 ตัว เพ่ิม 5 ตัว 

อัฒจันทรและโรงอาหาร   เพ่ิม 3 ตัว 

อาคาร B จํานวน 7 ตัว  เพ่ิม 5 ตัว 

อาคารหอพักนักศึกษา   เพ่ิม 5 ตัว 

 

เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบอนิเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการ ใชงานดาน

สารสนเทศภายในสถานศึกษา  

ตารางผลประเมินการเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2562 

ขอท่ี หัวขอการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 ระบบเครือขายครอบคลุมท่ัวถึงทั้งวิทยาลัย 4.67 ดีมาก 

2 ความสะดวก รวดเร็วในการเขาถึงขอมูลผานระบบเครือขาย 4.63 ดีมาก 

3 ระบบเครือขายชวยอํานวยความสะดวกตอการทํางานได 4.67 ดีมาก 

4 ความทันสมัยของระบบเครือขาย 4.62 ดีมาก 

5 ความประทับใจตอการใชงานระบบเครือขาย 4.70 ดีมาก 

รวม 4.66 ดีมาก 

จากการวิเคราะหคาเฉลี่ยเกี่ยวกับผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศพบวา คาเฉลี่ยมีผลรวมเทากับ 4.66 เมื่อไดนํามารวมกันแลวระดับคุณภาพเทากับ ดีมาก 

 



 

 

 ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอนิเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการใชงาน 

ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

ผูเรียนมีสิทธิ์ในการเขาถึงอินเตอรเน็ทความเร็วสูงไดทั่วทุกพ้ืนที่การเรียนการสอน ท้ังใน

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและหองเรียน โดยจะมีอุปกรณกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ทไรสาย

(Wireless LAN) ทั่วทุกพ้ืนที่ในวิทยาลัย รวมถึงพ้ืนที่สาธารณะโรงอาหาร อัฒจันทร และลานพักผอน

ตางๆ โดยมีการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของผูเรียนอยูในระดับดี

มาก 

 

 

จุดเดน 

1. มมีีการกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ท ที่ครอบคลุมพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอน ทุกหองเรียน

และหองปฏิบัติการ รวมถึงพ้ืนที่บริการสาธารณะ 

2. มีการจัดระบบการเขาถึงอินเตอรเน็ทความเร็วสูงแยกกันระหวางสําหรับครูบุคลากรและผูเรียน 

จุดควรพัฒนา 

เพ่ือเปนการรองรับระบบสารสนเทศการเรียนการสอนในอนาคต ควรแยกสัญญาณบริการระบบ

สารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน กับสัญญาณบริการระบบอินเตอรเน็ตเพ่ือสารสนเทศทั่วไป 

ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 

1. ควรเริ่มพัฒนาความเสถียรภาพของระบบเครือขายสําหรับบุคลากร ในการใชงานระบบชวงที่มี

การใชงานหนาแนนเชน การใชโปรแกรมการเงิน การใชโปรแกรมออกผลการเรียน 


