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แนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ การเรียนการสอนและการท างาน  
ในสภาวะฉุกเฉิน ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

จากการระบาดของโรค Covid-19 
 

1. ความเป็นมาและมาตรการระยะสั้น 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีประกาศ เร่ือง มาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง
สุขอนามัยการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของคณะหรืออาจารย์ผู้สอน
ใหใ้ช้เทคโนโลยีดิจิทัลและพิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้กับนิสิตตามความเหมาะสม เช่น 
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ หรือ การมอบหมายงาน โดยไม่จ าเป็นต้องมีการเข้าชั้นเรียน 
เพ่ือลดการชุมนุมรวมกลุ่มของนิสิตแล้วนั้น 

ในระยะเร่งด่วนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก าหนด
แนวนโยบายร่วมกับผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร์ โดยใหจั้ดท าแนวทางในการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยในการเรียนการสอน การสอบ การประชุม และกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ KU 
Workandlearn@Home หรือ KU-WLH โดยเลือกเคร่ืองมืดิจิทัลต่างๆ โดยรูปท่ี 1 แสดงกรอบการ
ท างานและการใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม  นอกจากนั้นทางส านักบริการคอมพิวเตอร์ยังได้ เตรียมการ
เร่ือง โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ว่าจะเป็น อาคารสถานท่ี ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมเร่ือง
ซอฟต์แวร์ และ เตรียมการเร่ืองโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือ
พร้อมให้บริการกับนิสิต อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
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รูปที่ 1 แนวทางมาตรฐานการใช้เครื่องมือดิจิทัลที่เหมาะสม ในการท างานที่บ้าน Work From Home 
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รูปที่ 2 แสดงการเทียบเคียงความสามารถของเครื่องมือต่างๆ ทางดิจิทัลที่สามารถน ามาใช้ได้  

 

รูปที่ 3 เครื่องมือดิจิทัลที่แนะน าส าหรับ รูปแบบการท างานต่างๆ ในการท างานที่บ้านและนอกสถานที่  
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2. มาตรการ น าเทคโนโลยีดิจิทัลที่มาช่วยใน การเรียนการสอน การสอบ การประชุม และ
กิจกรรม แบบออนไลน์ ในระยะต่างๆ  

เพ่ือให้รองรับสภาวะฉุกเฉินและสร้างโอกาสในระยะยาวในการเปลี่ยนแปลง การเรียน การ
สอนและการท างานให้เป็นดิจิทัลตามแนวนโยบาย Digital University ทางส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
ได้เตรียมมาตรการ ท่ีจะน าน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการเรียนการสอน การสอบ การประชุม และ
กิจกรรม แบบออนไลน์  โดยได้แบ่งมาตรการออกเป็นระยะต่างๆ ดังต่อไปนี ้

 

ระยะเร่งด่วน (2 สัปดาห์) 

1. จัดท าแนวทางในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการเรียนการสอน การสอบ การประชุม และ
กิจกรรมต่าง ๆ  โดยมีเครื่องมือดิจิทัลท่ีแนะน าส าหรับ รูปแบบการท างานต่างๆ ในการท างานท่ี
บ้านและนอกสถานท่ี  

2. ท าเว็บไซต์ www.ku.ac.th/wlh เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ แนวทาง 
กิจกรรม ท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการท างาน การเรียนการสอน และกิจกรรม
ต่างๆ แบบออนไลน์ (KU Work and learn @ home) 

3. ประเมินและเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน server และ เครือข่าย ให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม 

1) ระบบเครือข่ายของ มก. บางเขน ไม่มีปัญหา ท้ังเครือข่ายมีสายและไร้สายเพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

2) ระบบเครือข่ายของวิทยาเขตก าแพงแสน เครือข่ายของ Uninet ท่ีเช่ือมกับ มก. บางเขน 
ไม่สามารถใช้งานได้ เหลือเครือข่ายส ารองขนาด   3Gbps เท่านั้น 

3) ระบบเครือข่ายของวิทยาเขตศรีราชา  ใช้งานได้ตามปกติ 
4) ระบบเครือข่ายของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร ใช้งานได้ตามปกติ 
5) ระบบเครือข่ายของวิทยาเขตสุพรรณบุรี เครือข่ายของ Uninet ท่ีเช่ือมกับ มก. บางเขน 

ไม่สามารถใช้งานได้ เหลือเครือข่ายส ารองขนาด   1Gbps เท่านั้น 
4. บริการตอบค าถามและแก้ไขปัญหาต่างๆ ผ่านระบบ Helpdesk ท่ีส านักบริการคอมพิวเตอร์และ

แบบออนไลน์ 
5. ทดสอบประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือต่างๆ พร้อมทดลองใช้จริง 

1) การสอบ กับกลุ่มตัวอย่าง 
2) การประชุมออนไลน์ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
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6. จัดท าคลิปวิดีโอและสื่อต่างๆ ส าหรับแนะน าเครื่องมือและวิธีการใช้งาน โดยความร่วมมือ ระหว่าง
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ และภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้แก ่

1) แนะน า บัญชีผู้ใช้ ของอาจารย์ และนิสิต ของ มก.  
2) แนะน าการใช้ EduFarm (มุมของนิสิต)  
3) แนะน าการใช้ EduFarm (มุมของอาจารย์) 
4) แนะน าการใช้ Google Classroom 
5) แนะน าการใช้ Google Meet 
6) แนะน าการใช้ Loom 
7) แนะน าการใช้ Webex Meetings 
8) แนะน าการใช้ Microsoft Teams 
9) แนะน าการใช้ Zoom 

7. ประสานผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Cisco, MS, Google, Huawei) เพ่ือขอสนับสนุนเคร่ืองมือและ
โปรแกรมต่างๆ เพิ่มเติม 

8. แนะน าและจดัอบรมการใช้เครื่องมือต่างๆ แบบออนไลน์  
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แนะน าการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับใช้ในการเรียนการสอน การ

สอบ การประชุม และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันอังคารท่ี 17 มีนาคม 2563  เวลา 13.00-
16.00 น. 

a) แนะน าการใช้ และฝึกปฏิบัติ เครื่องมือ KU Cisco Webex Mettings    
b) แนะน าการใช้ และฝึกปฏิบัติ เครื่องมือ Microsoft Teams 
c) แนะน าการใช้ และฝึกปฏิบัติ เครื่องมือ Google Meet, Google Classroom 

(ku.th: G Suit for education) และ LOOM 
** โดยมีถ่ายทอดสดผ่านเว็บ  Nonitri Live (live.ku.ac.th) ** 

2) เตรียมจัดบรรยาย และอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ เครื่องมือ Microsoft Teams เพ่ือการ
เรียนการสอน ในวันอังคารท่ี 24 มีนาคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น. ให้แก่อาจารย์จาก
คณะต่างๆ  คณะละ 3-5 คน เพื่อได้ทดลองสร้างบทเรียนออนไลน์ ส าหรับการเรียนการ
สอน (ยกเลิก เนื่องจากมีประกาศงดการรวมกลุ่มจ านวนมาก) 
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3) จัด Virtual Classroom และ ถ่ายทอดสดผ่าน Nonitri Live 
a) Teach & Learn from home ช่วง covid-19 โดย ครูกิ๊ก เวลา 10-12 น. ทุก

วัน อังคาร และ พฤหัส เริ่ม 26 มี.ค.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) คุย it กับ พี่เป็ด พี่ต๋อย ช่วง covid-19 เวลา 14-15 น. ทุกวัน อังคาร และ 
พฤหัส เริ่ม 26 มี.ค.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 7 
 

 

ระยะสั้น (1-3 เดือน) 
1. เตรียมเคร่ืองมือ และ ซอฟต์แวร์ ท่ีเหมาะสมในการท า กิจกรรมต่างๆ ท่ีชัดเจน 
2. เตรียมและปรับแผน crisis management ด้าน IT เพื่อให้บริการต่อเนื่อง  เตรียมบุคลากรที่ท า

หน้าท่ีดูแลโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศ ให้ประจ าการอยู่ท่ี สบค.ตลอด 24 ชั่วโมง 
3. จัดสรรบุคลากรส าหรับดูแลโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศให้สามารถให้บริการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
1) ติดตามและตรวจสอบสถานะโครงสร้างพื้นฐาน  หากระบบล้มเหลว ไม่สามารถให้บริการ

ได้ ให้ใช้ 4G แทน 
2) ประสานหาเคร่ืองมือสนับสนุนเพิ่มเติม Zoom, WebEx เพ่ือเป็นทางเลือกหากเคร่ืองมือ

ใด เครื่องมือหนึ่งมีปัญหาจากปริมาณการใช้งานท่ีมาก 
4. ทดสอบ ปรับข้อก าหนด และ ประเด็นปัญหาทางเทคนิค ในการใช้เคร่ืองมือต่างๆ ให้สามารถ

รองรับการใช้งานอย่าง ในการเรียนการสอน การสอบ การประชุมประสานงานต่างๆ   
5. ทดสอบประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสอบจากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ในกรณีท่ี

คณะหรือผู้จัดสอบร้องขอ 
6. สนับสนุนให้อาจารย์ นิสิต และบุคลากร ให้สามารถ Work and learn @ home โดยใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมหาวิทยาลัยน าเสนอ ได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการ และรูปแบบต่างๆ เช่น 
บรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างคู่มือและสื่อออนไลน์ เป็นต้น 

7. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น Uninet และบริษัท ด้านการสื่อสาร เช่น True AIS 
DTAC เพ่ือให้นิสิต อาจารย์ บุคลากร  มีเครือข่ายและเคร่ืองมือท่ี เหมาะสมและเร็วพอ สามารถ
เข้าถึง และใช้งานระบบสารสนเทศ และระบบประชุมทางไกลออนไลน์ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังเตรียมการ เข้าถึงระบบส าคัญเช่น ERP อย่างมั่นคงปลอดภัย 

8. ขับเคล่ือนให้มีโครงสร้างตัวแทนอาจารย์แต่ละคณะ เพื่อเป็นแนวหน้าในการจัดท าบทเรียน
ออนไลน์ต้นแบบ และพร้อมขยายผลไปสู่การเรียน ออนไลน์เต็มรูปแบบโดยประสานกับส านัก
บริหารการศึกษา ในการขับเคลื่อนร่วมกัน 

9. ขับเคล่ือนให้การประชุมออนไลน์ เป็นรูปแบบการประชุมหลักแทนการประชุมแบบ face to face 
ท้ังผู้บริหาร และ บุคลากร โดยเร่ิมต้นจาก การประชุมส าหรับผู้บริหาร และการประชุมระหว่าง
กองต่างๆ ณ ส านักงานอธิการบดี หรือ หน่วยงานต่างๆ ท่ีมีความพร้อม เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการแพร่ขยาย ของ covid-19 ท าให้สามารถรองรับการท างานจากบ้าน
ภายใต้วิกฤตตามนโยบายรัฐบาล และ ช่วยประหยัดเวลาและกานเดินทางในระยะยาว  
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ระยะกลาง (3-6 เดือน) 
1. ขับเคล่ือนใหม้ีการเรียนการสอนออนไลน ์

1) ทุกคณะรายวิชา เท่าท่ีเป็นไปได้  โดยเร่ิมจากภาควิชาละ 2-3 วิชา เป็นอย่างน้อย  
2. สนับสนุนการผลิตสื่อออนไลน์ โดย มีหน่วยงานต่างๆ ช่วยสนับสนุน ได้แก่ ส านักบริการ

คอมพิวเตอร์ ส านักบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และส านักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นต้น 
3. ติดตาม และประเมินการขับเคล่ือน KU Work and learn @ home ด้วย Dash Board 
 

ระยะยาว (1-2 ป)ี 
1. ออกแบบวางแผนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส าหรับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรต์ ในภาพรวมทุก

วิทยาเขต 
2. คัดเลือกเครืองมือท่ีเหมาะสมส าหรับรองรับภารกิจฉุกเฉิน 
3. เปลี่ยนผ่านการประชุมประสานงาน เป็นการใช้ระบบการประชุมออนไลน์ทั้งหมดยกเว้นกรณีท่ีมี

ความจ าเป็น   
4. ทดแทน ระบบ Video Conference เดิมท่ีใช้ในการประชุมระหว่างวิทยาเขต การประชุม กบม. 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ด้วยเทคโนโลยีการประชุมทางซอฟต์แวร์ท่ีมี ราคาถูกกว่า มีความ
ทันสมัยยืดหยุ่นกว่า และ มีคุณภาพสูง ง่ายต่อการใช้งาน 

5. ขับเคล่ือนให้มี Platform สื่อการเรียนการสอนกลาง ของมหาวิทยาลัย และก าหนดรูปแบบการ
เรียนการสอนออนไลน์ที่สอดคล้องกัน ในภาพรวม  

6. ขับเคล่ือนการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ทั้งหมด (Online First) ให้ครบวงจร โดยร่วมมือกับ
ส านักบริหารการศึกษา ตั้งแต่การลงทะเบียน การท าสื่อการสอน การสอบ การวัดผล การทดลอง 
การติดต่อประสานงานระหว่างนิสิต อาจารย์ ท้ังนี้รวมถึงการสอบ วิทยานิพนธ์ระดับ ปริญญาโท 
เอก การท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังในและนอกประเทศ  

7. ขับเคล่ือนให้มีการสอบ การประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ ให้มากท่ีสุดยกเว้นกรณีท่ีมี
ความจ าเป็น  

8. ขับเคล่ือนให้มีมี Class online catalogue เพ่ือบริการท้ัง ภายใน/ภายนอก มก. ท าให้สามารถ 
สอนหลักสูตร Non-degree ให้กับคนภายนอกจ านวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สังคม
เข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 


