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

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

หั ว เว่ย เขย่ า ตลาดห อ
้ งเรีย นอั ฉ ริย ะ จั บ มือ มศว โชว์
ระบบชว่ ยครูโฟกัสเรียนออนไลน์-ออนไซต์ได ้พร ้อมกัน

หัวเว่ย (Huawei) และมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (มศว) จับมือกันเปิ ดตัวเดโมไซต์หรื อพืนทีต้นแบบ เพือ
โชว์เทคโนโลยีดา้ นการศึกษาระดับโลกในประเทศไทย มันใจโครงการความร่ วมมือกับหัวเว่ยจะช่วยเสริ มความแข็งแกร่ งของ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒในฐานะ “มหาวิทยาลัยแห่ งนวัตกรรม” ยํานักศึกษาไม่ตอ้ งจ่ายค่าเทอมเพิมเพราะเป็ นการลงทุน
ของมหาวิทยาลัยเพือยกระดับการเรี ยนการสอน ชีเฟสใหม่พร้อมลงลึกถึงคณะ คู่กบั การทรานสฟอร์ มผูส้ อนให้สามารถโฟกัส
นักเรี ยนทีเรี ยนออนไลน์และออฟไลน์ได้ในเวลาเดียวกัน
นายแอรอน หวัง รองประธาน กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ หัวเว่ย เอเชียแปซิ ฟิค กล่าวว่าความร่ วมมือครังนี แสดงให้
เห็นถึงวิสัยทัศน์ของ มศว ในการธํารงไว้ซึงการเป็ นต้นแบบในการเปลียนผ่านสู่ ดิจิทลั ของมหาวิทยาลัยทังในประเทศไทยและ
ในภูมิภาค โดยจุดประสงค์ของการสร้างห้องเรี ยนอัจฉริ ยะนันมี 2 ด้าน คือด้านของนักศึกษาทีจะทําสามารถเรี ยนแบบไฮบริ ด
จากไหนก็ได้ และด้านของอาจารย์ผสู ้ อนทีจะต้องยกระดับการตอบโต้
“ด้วยความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เราได้สร้างพืนทีสาธิตอันลําสมัยทีมุ่งสนับสนุนด้านการศึกษา
ทีจะนํามาซึ งผลลัพธ์ทีเป็ นประโยชน์แก่ทงสองฝ่
ั
ายในระยะยาว”
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ประโยชน์ของหัวเว่ยคือโอกาสขยายตลาดให้โซลูชนั Intelligent Multi-Service Network สําหรับ
ภาคการศึ ก ษา โดยหัว เว่ยยําว่านี คื อ โซลูชัน ที เหมาะกับ การสร้างเน็ ตเวิร์ค ด้านการศึก ษาและการวิ จัย สําหรั บ อนาคตของ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นวิโรฒเป็ นอย่างยิง เน็ตเวิร์ครุ่ นใหม่นีสามารถตอบโจทย์ความต้องการเครื อข่ายทีซับซ้อนของ มศว ได้เป็ น
อย่างดี สร้างการเชือมโยงเครื อข่ายครอบคลุมทัวทังมหาวิทยาลัย สามารถผนวกรวมเครื อข่ายแบบมัลติเน็ตเวิร์คเข้าด้วยกัน และ
มีความเร็ วสู งในการเชื อมโยงกันระหว่างเครื อข่าย ทําให้มศว ได้ป ระโยชน์มากมาย ทังในด้านการแชร์ ขอ้ มู ล ระบบบริ การ
เสมือน และการควบคุมการใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทําให้สามารถจัดหาบริ การข้อมูลคุณภาพสู งให้แก่คณาจารย์และ
นิสิตได้ดี
การเปิ ดตัวพืนทีต้นแบบระดับโลกแห่ งแรกในประเทศไทยที มศว นีเป็ นผลจากการทํางานต่อเนื องตังแต่ 4 ปี ทีแล้ว
เป็ นโครงการความร่ วมมื อที มี จุด มุ่ ง หมายเพื อส่ ง เสริ ม ภาพลัก ษณ์ ค วามเป็ นผู ้นํา ด้านการศึ ก ษา และ "มหาวิท ยาลัย แห่ ง
นวัตกรรม" ของมศว ตลอดจนเพือสร้างเกณฑ์มาตรฐานด้านการทรานสฟอร์ ม องค์กรสู่ ดิจิทลั ให้กับมหาวิท ยาลัยต่าง ๆ ใน
ประเทศและภูมิภาค
สําหรับพืนทีต้นแบบด้านการศึกษาทีเพิงเปิ ดตัวขึนนี ตังอยู่ทีมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร จัดแสดง
ประสบการณ์ความสําเร็ จของมหาวิท ยาลัยในการพลิกโฉมระบบการศึกษาด้วยโซลูชนั Campus Network อัจฉริ ยะ
ของหัวเว่ย ทีจัดหาเทคโนโลยี Wi-Fi 6 กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทัวทังวิทยาเขต การเข้าถึงเครื อข่ายแบบ
ไร้สาย "ทุกที ทุกเวลา” พร้อมด้วยดาต้าเซ็นเตอร์ สตอเรจ และระบบคลาวด์ทีปลอดภัย มีประสิ ทธิภาพ และประหยัดพลังงาน
หัวเว่ยยอมรับว่าโครงการนี ติดตังเฉพาะฮาร์ ดแวร์ และโครงการยังไม่มีเป้ าหมายขยายผลไปถึงซอฟต์แวร์ โซลูชัน ที
ผ่านมาได้ติดตังทรัพยากรคุณ ภาพสู งเพือรองรับ การทํางานทีมันคงของพืนที ต้น แบบ ซึ งจะใช้เป็ นเกณฑ์มาตรฐานเพือช่วย
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการปรับเปลียนองค์กรสู่ดิจิทลั
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พื นที สาธิ ต แห่ งนี ประกอบไปด้วยห้ องประชุม ดาต้าเซ็ นเตอร์ ศูน ย์ O&M และห้ องเรี ยนอัจฉริ ย ะ (Smart
Classroom) และพัฒนาขึนเพือเชิญชวนลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายคือ สถาบันอุดมศึกษา ทังในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชี ย
แปซิ ฟิ ก ทังผูเ้ ชี ยวชาญด้านการศึ ก ษา อาจารย์ม หาวิท ยาลัย หรื อเจ้าหน้า ที รัฐ ได้ม าเยียมชมพื นที การสาธิ ตการให้ บ ริ ก าร
ตลอดจนการแลกเปลียนกับเพือนร่ วมธุรกิจ ณ พืนทีต้นแบบนี

ตามประวัติ ความร่ วมมือระหว่างหัวเว่ย ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เริ มขึนเมือเดือนพฤษภาคม
2561 โดยทังสองฝ่ ายได้ลงนามในบัน ทึกความร่ วมมือ เพือยกระดับโครงสร้างพืนฐานด้านไอซี ทีข องมหาวิทยาลัย เพื อ
รองรั บ การใช้แอปพลิ เคชัน ด้านการศึ กษาในศูน ย์ก ารเรี ยนทังสองแห่ ง ซึ งได้แก่ ประสานมิต รและองครัก ษ์ ทังนี โซลู ชัน
Huawei Cloud Campus Network และ iMaster NCE Campus ที ติ ด ตังแล้ว เสร็ จ และทํางานได้
อย่างสมบูรณ์แบบ ได้ช่วยให้นกั ศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย สามารถใช้ Wi-Fi ได้ทุกทีทุกเวลาภายในวิทยาเขตทัง
สองแห่ ง รวมถึ งเทคโนโลยีดิ จิท ัล ล่า สุ ด อาทิ เช่ น ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (AI), การจําลองสภาพแวดล้อ มเสมื อนจริ ง (VR),
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ ง (IoT) และบิกดาต้า
***มหาวิทยาลัยไทยพร้ อม
รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สั นติวัฒนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ กล่ าวว่ าคณะผู้บ ริหารและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่างมีความยินดีเป็ นอย่ างยิงทีได้ต้อนรับพืนทีสาธิตระดับโลกของหัวเว่ ย ณ วิทยา
เขตประสานมิตร ทีผ่ านมา มหาวิทยาลัยให้ ความสํ าคัญกับการพัฒนาโครงสร้ างพืนฐานด้ านไอซี ที เพือก้ าวสู่ 'มหาวิทยาลัย
แห่ งนวัตกรรม' ควบคู่ไปกับการปรับปรุ งคุณภาพการศึกษา ซึงเป็ นส่ วนหนึงของแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย โดยการทํางาน
ร่ วมกับหัวเว่ยนันช่ วยให้ นิสิตและคณาจารย์ ของ มศว สามารถใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ และได้ รับประโยชน์ จากวิธีการเรียนการ
สอนแบบใหม่ สําหรับประสบการณ์ การศึกษาทีลําสมัย
"แม้อาจารย์จะมีสือการสอนอย่างพาวเวอร์พอ้ ยต์ แต่ก็ยงั คงต้องการเขียนกระดาน ขณะเดี ยวกัน การเรี ยนการสอน
ช่วงโควิด-19 แสดงว่าการสลับระบบเขียนมาเป็ นระบบถ่ายทอดนันถือเป็ นเรื องทียากลําบาก ตรงนี หัวเว่ยสามารถมอบไวท์
บอร์ดทีใช้งานได้ตอบโจทย์ ให้นกั ศึกษาใช้คิวอาร์โค้ดไปโหลดหน้ากระดานทีเขียนไว้ได้เลย สะดวกและง่ายมาก"
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หั ว เว่ ย ระบุ ว่ าตังเป้ า ที จะช่ ว ยเร่ ง กระบวนการก้า วสู่ ดิ จิ ท ัล ของภาคการศึ ก ษาให้ ร วดเร็ ว ขึ น โดยร่ ว มมื อ กับ
สถาบันอุดมศึ กษาผ่านแนวทางและทรัพยากรทีเป็ นนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ งจะช่วยให้เกิด การผนวกรวมการเรี ยนการสอนกับ
เทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างลําลึก ทังนี การยกระดับอุตสาหกรรมการศึกษาสู่ ดิจิทลั จะเป็ นเครื องมือสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
เปี ยมความสามารถเพือระบบนิเวศดิจิทลั ทีก้าวหน้าทังในประเทศไทยและในภูมิภาค
***ออนไลน์ -ออนไซต์ โฟกัสได้ในเวลาเดียวกัน
สําหรับ ระบบไอทีข องหัวเว่ยในห้องเรี ยนอัจฮริ ยะที ติดตังแล้วที มศว มีจุดเด่น ที อาจารย์จะสามารถใช้วิธี การสอน
ดังเดิม โดยเพิมความมีส่วนร่ วมในการเเรี ยนการสอนออนไลน์และออนไซต์ (การเรี ยนออนไลน์และการเรี ยนในห้อง) ซึ งทีผ่าน
มา การเขียนบนจอภาพนันทําไม่ได้ และการเขียนบนกระดานไวท์บอร์ดกลับทําให้นกั ศึกษาในออนไลน์มองไม่เห็นเนื อหาบน
กระดาน หัวเว่ยจึงพัฒนากระดานไวท์บอร์ดทีกดปุ่ มเดียว ลายมือของอาจารย์ทีปรากฏบนไวท์บอร์ ดจะแสดงบนจอภาพทันที
ในกรณีทีอาจารย์ตอ้ งการโชว์สือการสอนอืน ไวท์บอร์ดนีจะติดตังระบบกล้องแนบมา เพือให้สามารถถ่ายภาพขึนจอ
โดยภาพทีได้จะสามารถพลิกหรื อแก้ไขได้ง่าย ขณะเดียวกัน หัวเว่ยมีการทําระบบเพือรองรับการอภิปรายกลุ่ม ทําให้นร.ในห้อง
ซึ งนังอยู่ไกลจากจอหลักหน้าห้อง จะสามารถมองเห็ น จอย่อย ขณะที หน้าจอย่อยจะถ่ ายทอดบนหน้าจอหลักได้ ทําให้ นร
ออนไลน์เห็นกิจกรรมทีทําในห้องได้ครบ
ทังหมดนี อาจารย์สามารถสร้างแผนการสอน ทังสื อการสอน แบบฝึ กหัด และแบบทดสอบ โดยสามารถติดตามผล
การประเมินได้รายวิชาจากหน้าจอเดียว นอกจากนี ยังมีฟีเจอร์ ระบบสุ่ มเรี ยกนักศึกษาตอบคําถาม และมี ระบบรหัส ลงชื อเข้า
เรี ยนออนไลน์ทีสรุ ปจํานวนคนและเวลาการเข้าเรี ยนได้ พร้อมกับมีระบบสแกนใบหน้า ทีสามารถจับความผิดปกติได้
นอกจากวิทยาเชตประสานมิตร มศว ได้วางแผนพัฒนาวิทยาเขตองครักษ์ จังหวักนครนายก โดยมีแผนในเฟส 3 ที
จะอัปเกรดจากมหาวิทยาลัยอะนาลอค มาเป็ นมหาวิทยาลัยอัจฉริ ยะ โดยจะมีการใช้โซลูชนั ตรวจจับใบหน้า ระบบตรวจจับรถที
เข้ามาใวิทยาเขต ทังหมดเป็ นเพียงแผแงานทียังไม่ติดตัง
เบื องต้น หัว เว่ย และ มศว ยําว่าจะยังต้องหารื อ ต่ อ เพื อศึ ก ษาวิธี ก ารเก็ บ ข้อ มูล นักศึ ก ษา เช่ น เดี ยวกับ การใช้งาน
ห้อ งเรี ยนสมาร์ ท คลาสที ยังอยู่ระหว่างการหารื อในด้านซอฟต์แ วร์ เพือให้เกิ ด ประโยชน์ ต่อนัก ศึ กษา และการปรับ ตัวของ
อาจารย์ผสู ้ อนและเจ้าหน้าทีทุกคน
ในมุมของ มศว ความท้าทายในการผลักดันมหาวิทยาลัยนวัตกรรมคือการเปลียนรู ปแบบการสอนของเหล่าคนาจารย์
โดยจะต้องพยายามปรับทัศนคติผสู้ อนเพือให้ตอบโจทย์ผเู ้ รี ยนได้ในยุคเทคโนโลยี ทีผ่านมา การสนับสนุนเรื องเทคโนโลยีใน
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มหาวิทยาลัยเป็ นแนวโน้มใหญ่ขึนหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ทําให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถทําการเรี ยนการสอนแบบ
แอคทีฟเลิร์นนิ งในห้องเรี ยน โดยต้องทําบนออนไลน์ ซึ งการมีโครงสร้างพืนฐานไอทีทีดี ย่อมจะทําให้โอกาสการทํากิจกรรม
บนออนไลน์มีศกั ยภาพดีตามไปด้วย
สําหรับความท้าทายของหัวเว่ยในการผลักดันมหาวิทยาลัยไทย คือนโยบายของสถาบันการศึกษา ซึ งไม่แค่ซือสิ นค้า
จากหัวเว่ย แต่จะต้องมีการปรับโปรแกรมให้เข้ากับแต่ละคน ทําให้หัวเว่นต้องปรับการจัดอบรมและการให้ความรู ้ที เหมาะสม
ในส่ วนเหตุผลทีทําให้โครงการนี ต้องเป็ น มศว ผูบ้ ริ หารหัวเว่ยยําว่าการเป็ นมหาวิท ยาลัยสําคัญที ให้การอบรมครู ในประเทศ
ไทย ทําให้หวั เว่ยต้องการร่ วมมือ มศว เพือให้มีสะพานไปสู่ มหาวิทยาลัยอืน
งบประมาณหลักที มศว จะใช้พฒั นาระบบไอทีในวิทยาเชตนันผสมผสานระหว่างงบสนับสนุน จากรัฐ และงบจาก
มหาวิทยาลัยเอง จุดนี นัก ศึก ษาจะจ่ ายชําระเงิน ค่าเล่าเรี ยนในอัตราเท่าเดิ ม เพราะทุ กโครงการเป็ นการลงทุน เพื อให้เกิ ดการ
สนับสนุ นการเรี ยนทีมี ประสิ ท ธิ ภาพสู งสุ ด และจะไม่มี ผลใดๆต่อนัก ศึกษา แต่จะเพิมประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนการสอนได้
ชัดเจน.
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