
 

 

ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 คําอธิบาย 

สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือสงเสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียน       

การสอน การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ  

การประเมิน 

รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน

เทียบกับจํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 

การคํานวณ 

จํานวนหองเรียน หองปฎิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

จํานวนหองเรียน หองปฎิบัติการท่ีใชในการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 

การตรวจสอบขอมูล 

1. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา  

2. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

เกณฑการประเมิน 

นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน  ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 

รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00-69.99 3 ด ี

รอยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้  

  นายเกียรติศักดิ์      คนธสิงห 

ทีมงานผูรับผิดชอบตวับงชี ้

  1.นายกานต         อะตามา 

  2.นายชนตรนนท   ภีระคํา 

  3.นายวุฒินันท      อินจา 

 

 

 

 

รอยละ= X 100 



 

 

สรุปผลตัวบงชี้ที่ 5.5 

จํานวนหองเรียน

ทั้งหมด 

จํานวนหองเรียนท่ีมีระบบ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

60 หอง 60 หอง รอยละ 100 

 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 

ผลสัมฤทธิ์  

การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ดานการจัดการเรียน

การสอนอาชีวศกึษา 

เชิงปริมาณ   :  จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการ

จัดการเรียนการสอน         

เชิงคณุภาพ  :  รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการ

จัดการเรียนการสอน 

ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับตอคุณภาพ

การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 

การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ดานการจัดการ

เรียนการสอนอาชีวศึกษา 

เชิงปริมาณ   :  จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการ

เรียนการสอน         

1. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา        

มีทั้งหมด 60 หอง  

โดยแยกเปนอาคารเรียน และอาคารปฏิบัติการ จํานวน 4 หลังประกอบดวย 

1.1. อาคาร Shop มีหองเรียน จํานวน 2 หอง หองปฏิบัติการ จํานวน 11 หอง 

1.2. อาคาร A มีหองเรียน จํานวน 21 หอง หองปฏิบัติการ จํานวน 2 หอง 

1.3. อาคาร B มีหองเรียน จํานวน 14 หอง หองปฏิบัติการ จํานวน 10 หอง 

2. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน     

มีระบบ LAN ทั้งหมด 6 หอง และมีระบบ WIRELESS LAN ทั้งหมด 60 หอง 

 



 

 

จํานวนหองเรียน

ทั้งหมด 

จํานวนหองเรียนท่ีมีระบบ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

60 หอง 60 หอง รอยละ 100 

 

เชิงคุณภาพ  :  รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการ

จัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีระบบการจัดการปริมาณการเขาถึงอินเตอรเน็ท

(Internet Server) ระบบจัดจายหมายเลขไอพี(Dynamic Host Configuration Protocol)         

และระบบระบุตัวตน(Authentication) ของผูใชบริการอินเตอรเน็ทภายในวิทยาลัย ซึ่งภายนอกได

เปลี่ยนผูใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง บรอดแบนด 3bb Leased Line Fiber Optic เปนTrue 

Leased Line Fiber Optic ใหผูเรียนมีสิทธิ์ในการเขาถึงอินเตอรเน็ทความเร็วสูงไดทั่วทุกพ้ืนที่การ

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 

จํานวนหองเรียน

ทั้งหมด 

จํานวนหองเรียนท่ีมีระบบ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

60 หอง 60 หอง รอยละ 100 

 

ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอคุณภาพการเข

าถึงระบบอนิเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ไดเขารวมโครงการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงโดย

บริษัท True Internet ติดตั้งระบบ True WIFI และ TrueMove H WIFI รวมถึง True School 

Free WIFI พัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือสงเสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการ

สอน การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอาชีวะศึกษาในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ 

  



 

 

จุดเดน 

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีการจัดทําแผนพัฒนาและดูแลสถานศึกษา

และดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน 

และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงาน ซึ่งรวมถึงการ

มุงเนนการใชงานระบบสารสนเทศ อินเตอรเน็ทความเร็วสูง ใหพรอมและเพียงพอตอ

การใชในกิจกรรมการเรียนการสอน 

จุดควรพัฒนา 

1. เพ่ือเปนการรองรับระบบสารสนเทศการเรียนการสอนในอนาคต ควรแยกสัญญาณ

บริการระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน กับสัญญาณบริการระบบอินเตอรเน็ตเพ่ือ

สารสนเทศท่ัวไป 

ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 

1. ควรเริ่มพัฒนาอุปกรณระบบแมขาย(Server) และหองบริหารจัดการแมขาย(Server 

Room) ใหเปนจุดศูนยรวมขอมูลระบบสารสนเทศ เพ่ืองายตอดูแลและการบํารุงรักษา 

 


