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มหาวิทยาลัยมหิดล ก้าวสู่การเป็น Digital Convergence University
วั น ที่ 28 มี น าคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บ รรจง มไหสวริ ย ะ รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายวศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสผู้บริหารสูงสุด Corporate Banking
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ ธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในการผลักดันให้เกิดโครงการ Smart University ที่จะร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลง ด้าน
เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และด้านอื่นๆ ที่สาคัญในมหาวิทยาลัยมหิ ดล เพื่อก้าวสู่ความเป็นต้นแบบแห่ง “Digital
Convergence University” มุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาระดับโลก ขานรับนโยบาย “Digital Thailand 4.0”
โดยในภาคบ่าย มีการสัมมนาเรื่องสังคมดิจิตอล โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เรื่อง
Global Economy Today โดย คุณพชรพจน์ นันทรามาศ ผู้อานวยการเศรษฐกิจมหภาค Investment 4.0 โดย
คุณสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCBAM และ Data X: the fifty shade of data scientist โดย คุณ
กษิ ดิ์ เดช พู ล สุ ข สมบั ติ Senior Data Scientist, SCB Abacus ณ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ม หิ ด ล มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ศาลายา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า
มหาวิท ยาลั ย มหิ ดลมี ยุ ทธศาสตร์ ที่จ ะมุ่งไปสู่ การเป็น World Class University ซึ่งการที่ จะทาให้ ยุทธศาสตร์นั้ น
ประสบความส าเร็จ จะต้ องมีการพัฒ นาอาจารย์ บุคลากร รวมทั้งนักศึกษาที่มีความรู้รอบด้าน พร้อมสู่ การเป็ น
Global Citizen ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งพั ฒ นาระบบที่ จ ะรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ให้ เป็ น
มหาวิทยาลัย 4.0 จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ขึ้น
เพื่อผลักดันให้เกิดโครงการ Smart University ที่จะร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลง ด้านเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม
และด้านอื่นๆ ที่สาคัญในมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่ง “Digital Convergence University”
ซึ่งจะนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาระดับโลก
สาหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จะร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยตลอด 5 ปีต่อจากนี้ ในด้านต่างๆ ได้แก่
1. การปรับโฉมหอสมุดเป็นหอสมุดอัจ ฉริยะ สามารถค้นหาสิ่งใหม่ มี Co-working space และมีระบบ
การค้นหาหนังสือและความรู้ผ่านระบบดิจิทัล มีระบบการยืม -คืน เป็นหอสมุดที่เปิดให้บริการ 24 ชม.
ซึ่งจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพราะมหาวิทยาลัยวางแผนจะสร้างหอสมุดแห่งใหม่ขึ้นบริเวณด้านข้างหอพัก
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2. การเชื่อมโยงระหว่างวิทยาเขต ด้วยการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต 100% เพื่อรองรับการเรียนการสอน
เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนออนไลน์ สร้างระบบห้องเรียนอัจฉริยะ Virtual Class room และการ
ประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาและลดปริมาณเอกสาร

3. การสนับสนุนให้คาปรึกษาในด้านการเงิ นการลงทุน มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายที่จะช่วยเหลือและให้
คาปรึ ก ษาแก่ นั กศึ ก ษาที่ มี ปั ญ หาทางการเงิน ลดภาระหนี้ จากการศึ ก ษา โดยจะจั ดตั้ ง Financial
Service เป็นศูนย์ที่จะสอนเรื่องการวางแผนทางการเงิน สนับสนุนการทา Start up การทาโครงการที่
ต้ อ งใช้ เ งิ น ลงทุ น เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาร่ ว มฝึ ก อบรมกั บ ธนาคารด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
สาหรับบุคลากรสามารถใช้บริการวางแผนทางการเงินด้านต่างๆ ซึ่งจะจัดให้เป็นสวัสดิการที่จะช่วยปลด
ล็อคเรื่องการเป็นหนี้นอกระบบ
4. ด้านการศึกษา จะดาเนินการสนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ได้รับทราบเทคนิคการสอนโดย
ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกควบคู่กับการศึกษาดูงานระหว่างประเทศ
5. การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล รองรั บ การใช้ ง านภายในมหาวิ ท ยาลั ย (MU Big Data Infrastructure and
System) Big data จะมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ เป็นข้อมูลสาหรับใช้
ในการบริหารงานที่ต้องมี การตัดสินใจที่ถูกต้อง การสร้าง MU Application เพื่อรองรับการใช้งานด้าน
ต่างๆ มีการใช้ Smart Card ในการเข้าใช้งานด้านต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
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