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 หัวเว่ยเขย่าตลาดหอ้งเรียนอัฉริยะ จับมือ มศว โชว์
ระบบชว่ยครูโฟกสัเรยีนออนไลน-์ออนไซตไ์ดพ้รอ้มกนั 
  

 
 
 

 หัวเว่ย (Huawei) และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จบัมือกนัเปิดตวัเดโมไซตห์รือพืนทีตน้แบบ เพือ

โชวเ์ทคโนโลยีดา้นการศึกษาระดบัโลกในประเทศไทย มนัใจโครงการความร่วมมือกบัหัวเวย่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะ “มหาวิทยาลยัแห่งนวตักรรม” ยาํนกัศึกษาไม่ตอ้งจ่ายค่าเทอมเพิมเพราะเป็นการลงทุน

ของมหาวิทยาลยัเพือยกระดบัการเรียนการสอน ชีเฟสใหม่พร้อมลงลึกถึงคณะ คู่กบัการทรานสฟอร์มผูส้อนให้สามารถโฟกสั

นกัเรียนทีเรียนออนไลน์และออฟไลน์ไดใ้นเวลาเดียวกนั 
 นายแอรอน หวงั รองประธาน กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ หัวเว่ย เอเชียแปซิฟิค กล่าวว่าความร่วมมือครังนีแสดงให้

เห็นถึงวิสัยทศัน์ของ มศว ในการธาํรงไวซึ้งการเป็นตน้แบบในการเปลียนผา่นสู่ดิจิทลัของมหาวิทยาลยัทงัในประเทศไทยและ

ในภูมิภาค โดยจุดประสงคข์องการสร้างห้องเรียนอจัฉริยะนันมี 2 ดา้น คือดา้นของนกัศึกษาทีจะทาํสามารถเรียนแบบไฮบริด

จากไหนก็ได ้และดา้นของอาจารยผ์ูส้อนทีจะตอ้งยกระดบัการตอบโต ้
 “ดว้ยความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เราไดส้ร้างพืนทีสาธิตอนัลาํสมยัทีมุ่งสนับสนุนดา้นการศึกษา 

ทีจะนาํมาซึงผลลพัธ์ทีเป็นประโยชน์แก่ทงัสองฝ่ายในระยะยาว” 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองคก์ร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 
ขาวจากหนังสือพิมพผจูัดการออนไลน ฉบับประจำวันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 หนา มูลคาขาว 180,000.- 
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 (จากซ้ายไปขวา) รองศาสตราจารย ์ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผูอ้าํนวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รองศาสตราจารย ์ดร. สมชาย สันติวฒันากุล อธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ นายแอรอน หวงั รองประธาน กลุ่มธุรกิจเอน็เตอร์ไพรส์ หัวเว่ย เอเชียแปซิฟิค นายวินเซนต์ หลิว ประธาน ฝ่ายการตลาดเน็ตเวิร์คเอ็นเตอร์ไพรส์และจดัจาํหน่ายโซลูชนัระดบัโลก ของหัวเวย่ 
 
 ประโยชน์ของหัวเว่ยคือโอกาสขยายตลาดใหโ้ซลูชนั Intelligent Multi-Service Network สําหรับ

ภาคการศึกษา โดยหัวเว่ยยาํว่านีคือโซลูชันทีเหมาะกับการสร้างเน็ตเวิร์คด้านการศึกษาและการวิจัยสําหรับอนาคตของ

มหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒเป็นอยา่งยิง เน็ตเวิร์ครุ่นใหม่นีสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการเครือข่ายทีซบัซอ้นของ มศว ไดเ้ป็น

อยา่งดี สร้างการเชือมโยงเครือข่ายครอบคลุมทวัทงัมหาวิทยาลยั สามารถผนวกรวมเครือข่ายแบบมลัติเน็ตเวร์ิคเขา้ดว้ยกนั และ

มีความเร็วสูงในการเชือมโยงกนัระหว่างเครือข่าย ทาํให้มศว ได้ประโยชน์มากมาย ทงัในด้านการแชร์ขอ้มูล ระบบบริการ

เสมือน และการควบคุมการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้สามารถจดัหาบริการขอ้มูลคุณภาพสูงให้แก่คณาจารยแ์ละ

นิสิตไดดี้ 
 การเปิดตวัพืนทีตน้แบบระดบัโลกแห่งแรกในประเทศไทยที มศว นีเป็นผลจากการทาํงานต่อเนืองตงัแต่ 4 ปีทีแลว้ 

เป็นโครงการความร่วมมือทีมีจุดมุ่งหมายเพือส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นผู ้นําด้านการศึกษา และ "มหาวิทยาลัยแห่ง

นวตักรรม" ของมศว ตลอดจนเพือสร้างเกณฑ์มาตรฐานด้านการทรานสฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทลัให้กับมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ใน

ประเทศและภมูิภาค 
 สําหรับพืนทีตน้แบบดา้นการศึกษาทีเพิงเปิดตวัขึนนีตงัอยู่ทีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จดัแสดง

ประสบการณ์ความสําเร็จของมหาวิทยาลยัในการพลิกโฉมระบบการศึกษาดว้ยโซลูชนั Campus Network อจัฉริยะ

ของหัวเวย่ ทีจดัหาเทคโนโลยี Wi-Fi 6 กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทวัทงัวิทยาเขต การเขา้ถึงเครือข่ายแบบ

ไร้สาย "ทุกที ทุกเวลา” พร้อมดว้ยดาตา้เซ็นเตอร์ สตอเรจ และระบบคลาวดท์ีปลอดภยั มีประสิทธิภาพ และประหยดัพลงังาน 
 หัวเว่ยยอมรับว่าโครงการนีติดตงัเฉพาะฮาร์ดแวร์ และโครงการยงัไม่มีเป้าหมายขยายผลไปถึงซอฟตแ์วร์โซลูชัน ที

ผ่านมาได้ติดตงัทรัพยากรคุณภาพสูงเพือรองรับการทาํงานทีมนัคงของพืนทีตน้แบบ ซึงจะใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานเพือช่วย

มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ในการปรับเปลียนองคก์รสู่ดิจิทลั 
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 พืนทีสาธิตแห่งนีประกอบไปด้วยห้องประชุม ดาต้าเซ็นเตอร์ ศูนย ์O&M และห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart 
Classroom) และพฒันาขึนเพือเชิญชวนลูกคา้กลุ่มเป้าหมายคือ สถาบนัอุดมศึกษา ทงัในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิก ทงัผูเ้ชียวชาญด้านการศึกษา อาจารยม์หาวิทยาลัย หรือเจ้าหน้าทีรัฐ ได้มาเยียมชมพืนที การสาธิตการให้บริการ 

ตลอดจนการแลกเปลียนกบัเพอืนร่วมธุรกิจ ณ พืนทีตน้แบบนี 

 
 
 ตามประวตัิ ความร่วมมือระหว่างหัวเว่ย ประเทศไทย และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ เริมขึนเมือเดือนพฤษภาคม 

2561 โดยทงัสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ เพือยกระดับโครงสร้างพืนฐานด้านไอซีทีของมหาวิทยาลยั เพือ

รองรับการใช้แอปพลิเคชันด้านการศึกษาในศูนยก์ารเรียนทงัสองแห่ง ซึงได้แก่ ประสานมิตรและองครักษ์ ทังนี โซลูชัน 

Huawei Cloud Campus Network และ iMaster NCE Campus ทีติดตงัแล้วเสร็จและทํางานได้

อยา่งสมบูรณ์แบบ ไดช่้วยให้นกัศึกษาและคณาจารยข์องมหาวิทยาลยั สามารถใช ้Wi-Fi ไดทุ้กทีทุกเวลาภายในวิทยาเขตทงั

สองแห่ง รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลล่าสุด อาทิเช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), การจาํลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (VR), 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิง (IoT) และบิกดาตา้ 
 
***มหาวิทยาลยัไทยพร้อม 
 รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สันติวัฒนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่าคณะผู้บริหารและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่างมีความยินดีเป็นอย่างยิงทีได้ต้อนรับพืนทีสาธิตระดับโลกของหัวเว่ย ณ วิทยา

เขตประสานมิตร ทีผ่านมา มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านไอซีที เพือก้าวสู่ 'มหาวิทยาลัย

แห่งนวัตกรรม' ควบคู่ไปกับการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ซึงเป็นส่วนหนึงของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยการทํางาน

ร่วมกบัหัวเว่ยนนัช่วยให้นิสิตและคณาจารย์ของ มศว สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ และได้รับประโยชน์จากวิธีการเรียนการ

สอนแบบใหม่สําหรับประสบการณ์การศึกษาทีลาํสมัย 
 "แมอ้าจารยจ์ะมีสือการสอนอย่างพาวเวอร์พอ้ยต์ แต่ก็ยงัคงตอ้งการเขียนกระดาน ขณะเดียวกนั การเรียนการสอน

ช่วงโควิด-19 แสดงว่าการสลบัระบบเขียนมาเป็นระบบถ่ายทอดนนัถือเป็นเรืองทียากลาํบาก ตรงนีหัวเว่ยสามารถมอบไวท์

บอร์ดทีใชง้านไดต้อบโจทย ์ให้นกัศึกษาใช้คิวอาร์โคด้ไปโหลดหนา้กระดานทีเขียนไวไ้ดเ้ลย สะดวกและง่ายมาก" 
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 หัวเว่ย ระบุว่าตังเป้าทีจะช่วยเร่งกระบวนการก้าวสู่ดิจิทัลของภาคการศึกษาให้รวดเร็วขึน โดยร่วมมือกับ

สถาบนัอุดมศึกษาผ่านแนวทางและทรัพยากรทีเป็นนวตักรรมใหม่ ๆ ซึงจะช่วยให้เกิดการผนวกรวมการเรียนการสอนกับ

เทคโนโลยเีขา้ดว้ยกนัอยา่งลาํลึก ทงันี การยกระดบัอุตสาหกรรมการศึกษาสู่ดิจิทลัจะเป็นเครืองมือสําคญัในการพฒันาบุคลากร

เปียมความสามารถเพือระบบนิเวศดิจิทลัทีกา้วหนา้ทงัในประเทศไทยและในภูมิภาค 
  
***ออนไลน์-ออนไซต์ โฟกสัได้ในเวลาเดียวกนั 
 สําหรับระบบไอทีของหัวเว่ยในห้องเรียนอัจฮริยะทีติดตงัแลว้ที มศว มีจุดเด่นทีอาจารยจ์ะสามารถใช้วิธีการสอน

ดงัเดิม โดยเพิมความมีส่วนร่วมในการเเรียนการสอนออนไลน์และออนไซต ์(การเรียนออนไลน์และการเรียนในหอ้ง) ซึงทีผา่น

มา การเขียนบนจอภาพนนัทาํไม่ได ้และการเขียนบนกระดานไวทบ์อร์ดกลบัทาํให้นกัศึกษาในออนไลน์มองไม่เห็นเนือหาบน

กระดาน หวัเวย่จึงพฒันากระดานไวทบ์อร์ดทีกดปุ่ มเดียว ลายมือของอาจารยท์ีปรากฏบนไวทบ์อร์ดจะแสดงบนจอภาพทนัที 
 ในกรณีทีอาจารยต์อ้งการโชวสื์อการสอนอืน ไวทบ์อร์ดนีจะติดตงัระบบกลอ้งแนบมา เพือให้สามารถถ่ายภาพขึนจอ 

โดยภาพทไีดจ้ะสามารถพลิกหรือแกไ้ขไดง่้าย ขณะเดียวกนั หวัเว่ยมีการทาํระบบเพือรองรับการอภิปรายกลุ่ม ทาํใหน้ร.ในห้อง

ซึงนังอยู่ไกลจากจอหลกัหน้าห้อง จะสามารถมองเห็นจอย่อย ขณะทีหน้าจอย่อยจะถ่ายทอดบนหน้าจอหลกัได้ ทาํให้ นร 

ออนไลน์เห็นกิจกรรมทีทาํในหอ้งไดค้รบ 
 ทงัหมดนี อาจารยส์ามารถสร้างแผนการสอน ทงัสือการสอน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ โดยสามารถติดตามผล

การประเมินไดร้ายวิชาจากหน้าจอเดียว นอกจากนียงัมีฟีเจอร์ระบบสุ่มเรียกนักศึกษาตอบคาํถาม และมีระบบรหัสลงชือเขา้

เรียนออนไลน์ทีสรุปจาํนวนคนและเวลาการเขา้เรียนได ้พร้อมกบัมีระบบสแกนใบหนา้ ทีสามารถจบัความผิดปกติได ้
 นอกจากวิทยาเชตประสานมิตร มศว ไดว้างแผนพฒันาวิทยาเขตองครักษ ์จงัหวกันครนายก โดยมีแผนในเฟส 3 ที

จะอปัเกรดจากมหาวิทยาลยัอะนาลอค มาเป็นมหาวิทยาลยัอจัฉริยะ โดยจะมีการใชโ้ซลูชนัตรวจจบัใบหนา้ ระบบตรวจจบัรถที

เขา้มาใวิทยาเขต ทงัหมดเป็นเพียงแผแงานทียงัไม่ติดตงั 
 เบืองต้น หัวเว่ย และ มศว ยาํว่าจะยงัต้องหารือต่อเพือศึกษาวิธีการเก็บข้อมูลนักศึกษา เช่นเดียวกับการใช้งาน

ห้องเรียนสมาร์ทคลาสทียงัอยู่ระหว่างการหารือในด้านซอฟต์แวร์ เพือให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา และการปรับตวัของ

อาจารยผ์ูส้อนและเจา้หนา้ทีทุกคน 
 ในมุมของ มศว ความทา้ทายในการผลกัดนัมหาวิทยาลยันวตักรรมคือการเปลียนรูปแบบการสอนของเหล่าคนาจารย ์

โดยจะตอ้งพยายามปรับทศันคติผูส้อนเพือให้ตอบโจทยผู์เ้รียนไดใ้นยุคเทคโนโลยี ทีผ่านมา การสนบัสนุนเรืองเทคโนโลยีใน
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มหาวิทยาลยัเป็นแนวโน้มใหญ่ขึนหลงัจากสถานการณ์โควิด-19 ทาํให้มหาวิทยาลยัไม่สามารถทาํการเรียนการสอนแบบ

แอคทีฟเลิร์นนิงในห้องเรียน โดยตอ้งทาํบนออนไลน์ ซึงการมีโครงสร้างพืนฐานไอทีทีดี ย่อมจะทาํให้โอกาสการทาํกิจกรรม

บนออนไลน์มีศกัยภาพดีตามไปดว้ย  
 สาํหรับความทา้ทายของหัวเวย่ในการผลกัดนัมหาวิทยาลยัไทย คือนโยบายของสถาบนัการศึกษา ซึงไม่แค่ซือสินคา้

จากหัวเวย่ แต่จะตอ้งมีการปรับโปรแกรมให้เขา้กบัแต่ละคน ทาํให้หัวเว่นตอ้งปรับการจดัอบรมและการให้ความรู้ทีเหมาะสม 

ในส่วนเหตุผลทีทาํให้โครงการนีตอ้งเป็น มศว ผูบ้ริหารหัวเว่ยยาํว่าการเป็นมหาวิทยาลยัสําคญัทีให้การอบรมครูในประเทศ

ไทย ทาํให้หวัเวย่ตอ้งการร่วมมือ มศว เพือใหม้ีสะพานไปสู่มหาวิทยาลยัอืน 
 งบประมาณหลกัที มศว จะใชพ้ฒันาระบบไอทีในวิทยาเชตนันผสมผสานระหว่างงบสนับสนุนจากรัฐ และงบจาก

มหาวิทยาลัยเอง จุดนีนักศึกษาจะจ่ายชาํระเงินค่าเล่าเรียนในอตัราเท่าเดิม เพราะทุกโครงการเป็นการลงทุนเพือให้เกิดการ

สนับสนุนการเรียนทีมีประสิทธิภาพสูงสุด และจะไม่มีผลใดๆต่อนักศึกษา แต่จะเพิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้

ชดัเจน. 
 


