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ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสือสารองค์กร ได้จด
ั ระบบข่าวสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/
ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐออนไลน์ ฉบับประจําวันที 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 หน้า มูลค่าข่าว 180,000.-

"หัวเวย" มุงยกระดับการพัฒนาอุตฯการศึกษาไทยดวยนวัตกรรมดิจิทัล

ในชวงทศวรรษที่ผานมา การศึกษาไดรับการออกแบบใหมีความเฉพาะตัวและมีรูปแบบที่ผสมผสานกันมากขึ้น
ดวยโมเดลดานดิจิทัลใหมๆ ที่เกิดขึ้นอยางแพรหลาย ไมวาจะเปนในหองเรียน หองปฏิบัติการวิจัย และสำนักงานธุรการ
ความอัจฉริยะและระบบคลาวดมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก โดยไดรับการสนับสนุนจากนวัตกรรมใหมๆ จากฝง
ขอมูลไอซีทที ี่กำลังเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมการศึกษา โดยขอมูลจากผลสำรวจการใชชีวิตดิจิทัลในประเทศไทยชวงป พ.ศ.
2563 และป พ.ศ.2564 พบวาการใชงานอีคอมเมิรซของคนไทยเพิ่มขึ้นจาก 37% เปน 76% และอัตราสวนของผูที่ทำงาน
ทางไกลเพิ่มขึ้นจาก 17% เปน 30% ในขณะเดียวกัน บริษัทไทยตางก็ยอมรับระบบคลาวดเพิ่มขึ้นจาก 26% เปน 70%
และคาดวาภายในป พ.ศ. 2573 จีดีพีรวมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยจะมีสดั สวนมากถึง 30%
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บทบาทดานดิจิทัลของการศึกษามีรับความสำคัญมากยิ่งขึ้นในชวงการเกิดโรคระบาดโควิด-19 อยางกระทันหัน
ตลอดชวงหนึ่งปที่ผานมามีนักเรียนประมาณกวา 1,500 ลานคนไมสามารถเขาเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยของ
ตนเองไดในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งคิดเปน 90% ของนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัยทั่วโลก
ความจำเปนเรงดวนในการเขาถึงดานการศึกษาอยางเทาเทียมและมีคณ
ุ ภาพจึงกลายเปนปญหาระดับโลกในขณะนี้
เนื่องจากประเทศไทยไดมุงหนาสูการเปนศูนยกลางดานดิจิทัลแหงอาเซียน ชวงเวลาแหงความทาทายในตอนนี้
จึงกลายเปน ดั่งช วงเวลาแหงการเปลี่ ยนผานของประเทศ ดั งที่ศาสตราจารย ดร.สุพจน เตชวรสิน สกุล คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดกลาวเนนยํ้าในงาน Huawei CLOUD & CONNECT 2022 (HCC) วา “ทุก
วันนี้โลกจริงและโลกไซเบอรถูกหลอมรวมเขาดวยกัน เราตองทำงานรวมกับหัวเวยและพันธมิตรตางๆ ในการผนวกโลกดิ
จิทัลเขากับทุกแงมมุ ความรูเพื่อตอบโจทยทั้งกลุมอาจารยและนักศึกษา เพื่อใหเราสามารถเขาถึงองคความรูตางๆ ไดอยาง
ลึกซึ้ง ซึ่งเรื่องนี้เปนสิ่งที่ไมอาจเลี่ยงได”
ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา รองอธิบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง เนนยํ้าถึงประเด็นดังกลาวเพิ่มเติมในงาน HCC วา “โควิดไดเรงกระบวนการเปลี่ยนแปลง หากเรายังคิด
แบบเดิม อีก 10 ป เราอาจจะไมสามารถรักษามหาวิทยาลัยของเราไวได เราจึงตองพึ่งพาเทคโนโลยีที่เปนนวัตกรรมจาก
บริษัทชั้นนำอยางหัวเวย เพื่อทลายขนบเดิมๆ ของเรา”
ความมุ  ง มั ่ น ของหั ว เว ย ในการเปลี ่ ย นผ า นอุ ต สาหกรรมการศึ ก ษาของประเทศไทยให เ ข า สู  ย ุ ค ดิ จ ิ ท ั ล
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น และการลงทุนดานไอซีทีก็เพิ่มขึ้นเปนอยางมาก ในฐานะ
พันธมิตรดานไอซีทีที่มคี วามมุงมั่น และเปนผูสนับสนุนคุณคาทางสังคม หัวเวยจึงไดเปดตัวโครงการ "Seeds for Future"
ในประเทศไทยเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2551 ความพยายามและการสรางความรวมมือมากวา 13 ป ทำใหมีจำนวน
นักศึกษามากกวา 215 คนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยไดเขารวมโครงการดังกลาว โดยในป พ.ศ. 2562 หัวเวยไดจัดตั้ง
สถาบัน Huawei ASEAN Academy ของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนกลยุทธ Thailand 4.0 ซึ่งปจจุบันไดจัดการฝกอบรม
เพื่อสงเสริมทักษะและยกระดับทักษะดานไอซีทีในประเทศไทยไปแลวกวา 41,000 คน และ SMEs อีกกวา 1,300 ราย
นอกเหนือจากการสนับสนุนอีโคซิสเต็มดานการบมเพาะทักษะดานดิจทิ ัลซึ่งกำลังเติบโต หัวเวยยังไดสงมอบ
โซลูชันซึ่งเกิดจากความรวมมือกันอีกมากมาย เชน มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ หองเรียนอัจฉริยะ และโซลูชันการศึกษา
ออนไลน ให กั บ สถาบั น การศึ ก ษาและมหาวิ ท ยาลั ย ชั ้ น นำและมี ช ื ่ อ เสี ย งทั ่ ว ไทยกว า 10
แห ง อาทิ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (KMUTT) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง (KMITL) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU) เปนตน ดวยโซลูชันเหลานี้ทำใหมั่นใจได
วาการเรียนรูจะไมมีวันสิ้นสุด แมแตในชวงที่มีการระบาดของโควิด-19 ก็ตาม
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ทัง้ นี้ งการอัปเกรดโครงขายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU) ไดดำเนินการเสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยใน
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2562 ที่ผานมา โดยหัวเวยไดเปนผูจัดหาเครือขายที่มคี วามเร็วในการสงผานขอมูลสูงและความหนวง
ตํ่าใหกับมหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงดานความครอบคลุมของเครือขายไรสายและความปลอดภัย ถือเปนการสงเสริมกา
พัฒนาดิจิทัลในระดับโครงสรางพื้นฐาน และกำหนดเกณฑมาตรฐานใหมใหแกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
โดยภายในงาน Huawei HCC 2022 ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหารและ
ผู บริห ารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลาธนบุรี ไดรวมมือกับหัวเวย เพื ่อทำให
โครงการ “KMUTT4Life” สำเร็จลุลวง โดย ดร.ประเสริฐ ไดกลาววา ดวยการสนับสนุนของหัวเวย ทำใหมหาวิทยาลัย
สามารถสรางหองปฏิบัติการที่มีชีวิตเพื่อรองรับการเรียนรูที่ไมรูจบ รองรับการใชงานไมไดจำกัดแคในหมูโรงเรียน แต
รองรับการใชงานของคนทุกคน โดยนายสัญญา เศรษฐพิทยากุล ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงและผูชวยรอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ไดกลาวเพิ่มเติมวาความเชี่ยวชาญของหัวเวยทำใหสามารถสรางแพลตฟอรมที่ มี
ความสำคัญตอการธำรงรักษาการศึกษาในรูปแบบหองเรียนวิดีโอออนไลน ซึ่งชวยสรางศักยภาพการเรียนการสอนที่ยั่งยืน
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตามที่ นายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเวย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ไดเนนยํ้าเรื่อ
การสงเสริมความรวมมือเชิงรุกกับสถาบัน การศึกษาชั้นนำของประเทศ หัวเวยจึงไดสนับ สนุนการสรางอีโคซิสเต็มของ
ทักษะดานดิจิทัลที่จะเปนประโยชนตอความเจริญกาวหนาของประเทศไทย ในการมุงสูประเทศไทย 4.0 ดาน ดร.พัฒน
ศักดิ์ มงคลวัฒน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดแสดงความชื่นชมตอกลยุทธ
ดังกลาวของหัวเวย โดยไดกลาววา “หัวเวยไดเพิ่มองคความรูและแนวปฏิบัติดานไอซีทีที่ใชงานไดจริงใหแกคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซึ่งผมเชื่อวาสิ่งนี้จะชวยเพิ่มขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษา เพื่อใหสามารถ
นำไปใชในสถานการณจริงได”
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ทั้งนี้ดว ยการขับเคลื่อนการศึกษาดานดิจิทัลและการพัฒนาทักษะ ICT ใหแกบุคลากรในประเทศไทย หัวเวย ประเทศไทย
จึงมุงมั่นวางมาตรฐานสำหรับการศึกษาที่ประยุกตใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน เสริมความถนัดทางเทคนิคและทักษะ
ใหมากขึ้น เพื่อเทคโนโลยีที่กาวลํ้ายิ่งขึ้น และสนับสนุนดานนวัตกรรมและดานผูประกอบการที่มากขึ้น เพื่อขับเคลื่อ
ประเทศไทยอัจฉริยะที่เชื่อมโยงถึงกันอยางสมบูรณแบบ
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