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ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสือสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/

ขาวจากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจออนไลน ฉบับประจำวันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 หนา มูลคาขาว 180,000.-

มศว ผนึกหัวเว่ย เปดพืนทีต้นแบบระดับโลก
ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

“ยุคดิจิทัลดิสรัปชัน” การเปลียนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทุก
ภาคส่วน ไม่ว่าจะเปน ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการศึกษา
ต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลียนแปลงดังกล่าว

ม ห า วิท ย าลัย ศ รีน ค ริน ท ร วิโ รฒ (ม ศ ว) ได้ป ระ ก าศ ก ร อบ แ ผ น ยุท ธ ศ า ส ต ร ์ 20 ป
มหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2565-2580 ซึ งให้ความสํา คัญ กับการพัฒนามหาวิ ทยาลัย
ให้เปนมหาวิท ยาลัยแห่งองค์กรแห่งการเรียนรู ้ วิจัย และนวัต กรรม เพือขับเคลื อนมหาวิท ยาลัย
เปนองค์กรที มีส มรรถนะสูง และมีธ รรมาภิบ าล ขับ เคลื อนเปนมหาวิท ยาลัย อัจ ฉริย ะ (Smart
university) และเปนมหาวิทยาลัยทีรับผิดชอบต่อสังคม”
วันนี (21 ก.ย.2565)มศว จับมือกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด เปดตัว
พื นที ต้น แบบระดับ โลกในประเทศไทย นํ า เสนอนวัต กรรมด้า นการศึก ษาชั นนํ า รวมถึงความ
ร่วมมือในการวางรากฐาน ระบบ การแลกเปลียนเรียนรู ้ สู่การเปนมหาวิทยาลัยทีมีความทันสมัย
ผสานกับเทคโนโลยีระดับโลก จาก หัวเว่ย
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รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒ นากุล อธิการบดีมศว กล่า วว่า มหาวิทยาลัยกับทางหัวเว่ย ได้มี
ความร่วมมือมาตั งแต่ป 2018 ในการพัฒนาระบบและโครงสร้างพืนฐาน ซึงมหาวิท ยาลัยได้ให้
ความสํ า คัญ กับ การพัฒ นาโครงสร้า งพื นฐานด้า นไอซีท ี โดยเฉพาะเทคโนโลยี นวัต กรรมที
ทัน สมัย เพื อก้า วสู่ม หาวิท ยาลัย แห่ง นวัต กรรมควบคู่ไปกับ การปรับ ปรุง คุณ ภาพการเรีย นการ
สอน การศึก ษาให้เท่า ทัน กับ การเปลี ยนแปลงของเทคโนโลยี และเพิ มเติม ทัก ษะด้านดิจิต อล
ทักษะในศตวรรษที 21 ให้แก่นิสิตและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
มศว พืนทีต้นแบบก้าวสู่ มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม
ทังนี การพัฒนาและการประยุกต์เทคโนโลยีด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเปนสิงสําคัญทีม
ศว เล็งเห็น โดยเฉพาะนวัตกรรมดิจิทัล อาทิ 5G, ปญญาประดิษฐ์ (AI) และคลาวด์ ซึงได้เข้ามามี
บทบาทอย่างมากในระบบการศึกษาของไทย ยกระดับประสิทธิภาพการเชือมต่ออินเทอร์เน็ต
ระหว่างคณะต่าง ๆ รวมถึงมีการกําหนด 7 Smart เพือเปาหมาย Smart University ของ
มหาวิทยาลัย ทังส่วนกลางและวิทยาเขตองค์รักษ์ นครนายก อีกทังมีการประยุกต์เทคโนโลยีกับ
กระบวนการเรียนการสอน เพือส่งเสริมการเรียนรู ้ให้แก่นิสิต คณาจารย์ และความเปนเลิศสู่
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะความร่วมมือในการเปดพืนทีต้นแบบระดับโลกและความร่วมมือต่างๆ เปน
การส่งเสริมภาพลักษณ์การเปนผู้นําด้านการศึกษา และเปนมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมของม
ศว รวมทังเพือเปนการสร้างเกณฑ์มาตรฐานด้านการทรานสฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัลให้แก
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ และภูมิภาค
พื นที ต้น แบบด้า นการศึก ษา จะตั งอยู ่ใ นมศว ประสานมิต ร โดยจัด แสดงประสบการณ์
ความสํ า เร็จ ของมหาวิท ยาลัย ในการพลิก โฉมระบบการศึก ษาด้ว ยโซลูช ัน Campus Network
อัจ ฉริย ะของหัว เว่ย ที จัด หาเทคโนโลยี Wifi 6 กระจายสัญ ญาณอิน เทอร์เน็ต ให้ค รอบคลุม ทั วทั ง
วิทยาเขต การเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้ส าย ได้ทุกที ทุกเวลา พร้อมด้วย Data Center สเตอเรจ และ
ระบบคลาวด์ ทีปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงาน
"หัวเว่ย" หนุนโซลูชันขันสูง สร้างเน็ตเวิร์คด้านการศึกษา
โดยบริษัท หัว เว่ย ได้ติด ตั งทรัพ ยากรคุณ ภาพสูงเพื อรองรับ การทํ า งานที มั นคงของพื นที
ต้น แบบ ประกอบด้ว ย ห้อ งประชุม ดาต้า เซนเตอร์ ศูน ย์O&M และห้อ งเรีย นอัจ ฉริย ะ (Smart
Classroom) และพัฒนาขึนเพือเชิญชวน กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ทั งในประเทศ และภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก ทั งผู ้เชี ยวชาญด้านการศึก ษา อาจารย์มหาวิทยาลัย หรือเจ้าหน้าที รัฐได้มาเยียมชมพื นที
การสาธิตการให้บริการ รวมถึงการแลกเปลียนต่างๆ
วินเซนต์ หลิว ประธานฝานการตลาดเน็ต เวิร์คเอ็นเตอร์ไพรส์และจัดจําหน่ายโซลูชันระดับ
โลก ของหัวเว่ย กล่าวว่า โซลูชัน Intelligent Multi-Service Network สําหรับการศึกษาขั นสูงของ
หัว เว่ย เปนโซลูช ัน ที เหมาะกับ การสร้า งเน็ต เวิร ์ค ด้า นการศึก ษาและการวิจ ัย สํ า หรับ มศว และ
มหาวิทยาลัยต่างๆ เน็ตเวิร์ครุ ่นใหม่นี สามารถตอบโจทย์ความต้องการเครือข่ายที ซับซ้อนของมศว
ได้เปนอย่างดี สร้างการเชือมโยงเครือข่ายครอบคลุมทัวมหาวิทยาลัย
อีกทั ง ผนวกรวมเครือข่ายแบบมัล ติเน็ตเวิร์คเข้าด้วยกัน และมีความเร็วสูงในการเชือมโยง
กัน ระหว่างเครือ ข่า ย ทํ าให้มศว ได้รับประโยชน์ม ากมาย ทั งด้านการแชร์ข้อ มูล ระบบริการเสมือน
และการควบคุมการใช้งานได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ ทํา ให้ส ามารถัดหาบริการข้อมูล ด้านคุณภาพสูง
ให้แก่คณาจารย์และนิสิตได้
“พื นที ต้น แบบระดับ โลก” เริ มขึ นเมื อเดือ นพ.ค.2561 โดยหัวเว่ย และมศว ได้ล งนามใน
บัน ทึก ความร่วมมือ เพือกระดับ โครงสร้างพื นฐานด้า นไอซีที และรองรับ การใช้แอปพลิเคชั นด้าน
การศึกษาในศูนย์การเรียนรู ้ทังประสานมิตร และองครักษ์
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โดยโซลูช ัน Huawei Cloud Campus Network และiMaster NCE Campus ที ติด ตั งแล้ว
เสร็จ ทํางานได้อย่างสมบูรณ์ได้ช่วยให้นิสิต และคณาจารย์ของมหาวาลัย สามารถใช้ทํางาน เรียนรู ้
ผ่าน wifi ได้ทุกที รวมถึงมีการนําเทคโนโลยีล่าสุด เช่น การจําลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (VR)
อินเทอร์เน็ตในทุกสิง (IoT) และบิกดาต้ามาใช้ เปนต้น
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