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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)
หรือวิทยาเขตอัจฉริยะ (Smart Campus) แนวคิดมหาวิทยาลัยอัจฉริยะเกิดมาจากกระบวนทัศน์ของเมืองอัจฉริยะ
(Smart Cities) ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือ การทาให้เมืองเป็นสถานที่อยู่ อาศัยที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว เป็นสถานที่ซึ่ง
พลเมืองเป็นศูนย์กลาง จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย พบว่า มหาวิทยาลัยอัจฉริยะมีการดาเนินการหลาย ๆ
ด้านโดยมีการดาเนินการหลักอยู่ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคนและการใช้ชีวิตอัจฉริยะ (Smart People & Living) ด้าน
เศรษฐกิจอัจฉริย ะ (Smart Economy) ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart
Environment) ด้านการสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) ในส่วนของการดาเนินงานมหาวิทยาลัยอัจฉริยะจะช่วย
ให้การใช้ชีวิตของคนในมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นบุคลากร อาจารย์และนักศึกษา รวมไปถึงคนที่พิการให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้สะดวกสบายมากขึ้น ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายขององค์กร การเฝ้า
สังเกตสภาพแวดล้อมเพื่อให้ทราบอุณหภูมิ ความชื้น แสง เสียงรบกวน และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เป็นต้น การเดินทางภายในมหาวิทยาลัย การระบุตาแหน่งปัจจุบัน การค้นหาสถานที่
ปลายทาง การนาทางสาหรับคนทั่วไปและคนพิการ การขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์ให้ความช่วยเหลือเหตุฉุกเฉิน
โดยในปัจจุบันได้มีการผลิตเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน เช่น ตัวเซ็นเซอร์ (Sensors) เซ็นเซอร์วัด
อุณหภูมิ ความชื้น แสง แสง เสียงรบกวน และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และไนโตรเจนไดออกไซด์ เซ็นเซอร์การใช้
พลั ง งานไฟฟ้ า ตั ว ควบคุ ม การเปิ ด ปิ ด ไฟฟ้ า บอร์ ด คอมพิ ว เตอร์ ข นาดเล็ ก ได้ แ ก่ Raspberry Pi, Arduino,
NodeMCU, Microbit อุปกรณ์สนับสนุนอื่น ๆ เช่ น ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก (GPS) การระบุสิ่งต่าง ๆ ด้วย
คลื่นวิทยุ (RFID Tags) และการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) โดยต้องนาอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้
มาสร้างเป็นระบบเพื่อใช้งานสาหรับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านต่าง ๆ และเพื่อให้ใช้งานได้อย่างครอบคลุมจะต้อง
พัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันขึ้นมาใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้งานกับผู้ใช้ทุกกลุ่มและรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์
ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ(Desktop) คอมพิวเตอร์พกพา (Laptop) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile
phone) ทั้งแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (IOS) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ทุกที่ทุกเวลา
อีกด้วย
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Abstract
The objective of this paper is to present the practical guidelines of Smart universities or
smart campuses. The concept of Smart University has been launched under the new paradigm of
the Smart City which aims to make a better living and centric place for citizen with long-life. The
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literature review of documents and related research found that Smart University has many facets
of operations and there are five main activities as follows: Smart People & Living, Smart Economy,
Smart Energy, Smart Environment and Smart Mobility. The operations of Smart university will
enhance the lives of people in the university including faculty, staff, student and disabled people
to have a better quality of life and more comfortable place for all. Furthermore, smart university
associates with the decrement of electricity consumption, the sustainable cost reduction of the
organization, and the observation of the environment to know the temperature, moisture, light,
noise, carbon monoxide (CO) and nitrogen dioxide (NO2) etc. The rise of advance technologies
empowers to develop and support the concept of Smart university to become reality and IoT
(Internet of Things) and smart phones have become the important rules into the daily life of the
campus, like to travel around the university, to indicate the current location, to find the target
destination, to navigate for people and people with disability, and to ask for the Emergency
Response Center. Sensors and sensor systems embeds to support university management such as
temperature sensor, moisture, light, noise, carbon monoxide (CO) and nitrogen dioxide (NO2) ,
power consumption sensor, and electric shutdown sensor. In addition to the equipment listed
above, small computer boards, such as Raspberry Pi, Arduino, NodeMCU, and Microbit, and
supporting devices, like GPS, RFID Tags, and Wi-Fi, are in harmony with operation well together
and web or mobile application must be developed to be compatible with all users to
collaborate with a smart campus operation and data strategy. Moreover, it also supports all types
of devices such as desktop, laptop, mobile phone, Android and IOS.
Keywords: Smart University, Smart Campus, Smart Cities, Internet of Things

บทนา
การเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย พยายามพัฒนาและปรับตัวเพื่อรองรับกับความท้าทาย
ใหม่ ๆ การปรับตัวตามแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา [1] นโยบายการศึกษาของประเทศไทย [2]
การบริหารจัดการอุดมศึกษา [3] การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อคนพิการ [4] [5] การล่วงรู้บริบท (Context
Aware) [6] เพื่ อสร้างระบบช่วยเหลือคนพิ การ [7] การจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วยเว็บ โอเมตริกซ์ [8] [9] [10]
การจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัย [11] การรับมือกับการแข่งขันของธุรกิจอุดมศึกษา การปรั บตัวให้สอดรับกับ
แนวโน้ มอนาคต การจัดการนั กศึกษา กิจ กรรมและบริการเป็น จ านวนมากเป็นความท้าทายที่ ยิ่งใหญ่ ส าหรับ
มหาวิทยาลัยสมัยใหม่ ต้องปรับปรุงระบบ เครื่องมือและกระบวนการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เกิดขึ้นมี
ผลกระทบอย่างมากต่อการปรับปรุงมหาวิทยาลัย ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการนาเสนอรูปแบบการพัฒนาหลาย
รูปแบบโดยอิงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things:
IoT) เป็ น การศึ ก ษาและการพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ มี ศั ก ยภาพในการเปลี่ ย นแปลงหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย
ความท้าทายของมหาวิทยาลัยคือ การผสานรวมนักศึกษาเข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มหาวิท ยาลัยต้องช่วยผู้เรียนให้ เข้าถึงสภาพแวดล้อมความรู้ได้อย่างสะดวก เทคโนโลยี
การศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ออกไปนอกมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
อัจฉริยะควรตอบสนองความต้องการของนักศึกษาเพื่อการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพสูง แนวทางการศึกษาควรมี
พิจ ารณาอย่างรอบคอบทั้งด้านเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้ รวมถึง วิธีการจัดการความรู้ งานการศึกษาที่ส าคัญ คือ
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การจั ด ระเบี ย บนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองผ่ า นการค้ น หาและการน าไปใช้ เพื่ อ พั ฒ นาวิ ช าชี พ
การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะมีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับประเทศกาลังพัฒนาในการมีส่วนร่วมของโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป
มหาวิ ท ยาลั ย ในต่ างประเทศหลายประเทศเริ่ ม ด าเนิ น การโครงการมหาวิ ท ยา ลั ย อั จ ฉริ ย ะ (Smart
University) หรือวิทยาเขตอัจฉริยะ (Smart Campus) ในด้านการจัดการพลังงาน เช่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเฮล
เลนิ ก (International Hellenic University: IHU) มหาวิ ท ยาลั ย เทสซาโลนิ กิ (University of Thessaloniki)
ประเทศกรี ช ได้พั ฒ นาระบบการเฝ้ าติ ดตามและการประหยั ด พลัง งานส าหรับ มหาวิ ท ยาลั ย อัจ ฉริย ะ โดยใช้
สมาร์ต กริด (Smart grid) ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)
และใช้โครงสร้างพื้นฐานแบบเครือข่ายสาหรับเชื่อมต่อ สมาร์ตมิเตอร์ (Advanced Metering Infrastructure: AMI)
และข้อมูล ของระบบจะถูกส่ง ไปยังศูนย์สั่งการของการไฟฟ้า ระบบจัดการข้อมูลของระบบ AMI เรียกว่า ระบบ
จั ด การข้ อ มู ล มิ เตอร์ (Meter Data Management systems: MDM) [11] วิ ท ยาเขตมอนโกลอา (Moncloa
Campus of International Excellence: CEI Moncloa) ของมหาวิทยาลัยสารพัดช่างแห่งมาดริด (Universidad
Politécnica de Madrid: UPM) ประเทศสเปน ได้จัดทาโครงการ Smart CEI Moncloa โดยใช้ไอโอทีสาหรับการ
ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของผู้คนและการเฝ้าสังเกตสภาพแวดล้อมของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย การตรวจจับการ
เคลื่อนไหวของผู้คนโดยการใช้บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กราสเบอรี่พาย (Raspberry Pi board) และใช้ ยูเอสบี
ไว-ไฟ (USB Wi-Fi) ตั้งค่าให้เป็นโหมดรับสัญญาณสาหรับเซ็นเซอร์ผู้ที่มีอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อไว-ไฟ เพื่อนับจานวน
คนในสถานที่ต่าง ๆ ของวิทยาเขตและสามารถดู ข้อมู ล จานวนคนผ่านทางแอปพลิเคชัน รวมทั้ง การเฝ้าสังเกต
สภาพแวดล้อมด้วยการใช้ชุดคิทของ Smart Citizen Kit (SCK) ซึ่งเป็นบอร์ดที่ใช้อาดูยโน่ (Arduino) มีเซ็นเซอร์ใน
การวัดค่าอุณหะภูมิ ความชื้น แสง เสียงรบกวน คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ข้อมูล
จากเซ็ น เซอร์จ ะถู กส่ ง ผ่ า นไปยัง ส่ว นกลางเพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แล้ ว น าไปแสดงผลเป็ น รูป กราฟ [12] และ
มหาวิทยาลัยคิง ส์ซาอุด (King Saud University: KSU) ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้พัฒ นาโซลูชันมหาวิทยาลัย
อัจฉริยะและการล่วงรู้บริบทสาหรับคนพิการ เป็นการออกแบบอินเทอร์เฟซแบบรวมเพื่อสนับสนุนผู้พิการในระหว่าง
การสัญจรไปมาภายในวิทยาเขตใช้แนวคิดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในแพลตฟอร์มเทคโนโลยีไร้สาย
และพั ฒ นาความรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การล่ ว งรู้ บ ริ บ ทอั จ ฉริ ย ะเพื่ อ เพิ่ ม การแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล การสื่ อ สารและ
การเผยแพร่ข้อมูลภายในมหาวิทยาลัย อินเทอร์เฟซได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับทุกคนในมหาวิทยาลัย
รวมทั้งผู้พิการ การออกแบบและพัฒนาพิจารณาตามความต้องการของผู้ใช้บริการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ขนาดของ
ตัวอักษร สีตัวอักษร สีหน้าต่าง รวมทั้งการจดจาเสียงที่ใช้สาหรับการควบคุมส่วนติดต่อผู้ใช้ การพิจ ารณาด้าน
ต่าง ๆ ข้างต้นนาไปสู่การพัฒนาระบบนิเวศที่เน้นข้อมูล เพื่อสนับสนุนความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ภายในสภาพแวดล้อมหลากหลาย [7] เป็นต้น
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ หรือ Smart University เป็นแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
และการปรับตัวเพื่อให้รองรับกับความท้าทายใหม่ ๆ ตามกระบวนทัศน์ของสมาร์ตซิตี้ มหาวิทยาลัยควรดาเนินการ
วิจั ยและพั ฒ นาด้านต่ าง ๆ ต่อไปนี้ ด้านคนและการใช้ชีวิตอัจ ฉริยะ (Smart People & Living) ด้านเศรษฐกิ จ
อั จ ฉริ ย ะ (Smart Economy) ด้ า นพลั ง งานอั จ ฉริ ย ะ (Smart Energy) ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มอั จ ฉริ ย ะ (Smart
Environment) ด้านการสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) หรืออื่น ๆ เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

ความหมายของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
Coccoli [13] ให้ความหมายของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ คื อ แพลตฟอร์มที่รวบรวม และส่งข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อใช้วิเคราะห์และพัฒนาสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอน โดยการเรียกข้อมูลจากเซ็นเซอร์ และการเชื่อมโยง
กับข้อมูลแบบเปิด (Open Data) และการใช้ความรู้เกี่ยวกับการสอนที่เป็นทางการเชื่อถือได้ ซึ่งจากความหมายที่
กล่าวมา เทคโนโลยี คือ ตัวแปรเดียวที่ทาให้เกิดมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ แต่ยังมีตัวแปรอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยสาคัญ และ
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ควรนามาร่วมพิจารณา ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายใหม่ การวิเคราะห์เศรษฐกิจและการตลาด
ประเด็นทางสังคม นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการเรียนรู้ของมนุษย์ สภาพแวดล้อมใน
การเรีย น ความสัม พั น ธ์ร ะหว่ างผู้ เรีย นและผู้ส อน ซึ่ ง มหาวิท ยาลั ย ต้อ งพั ฒ นาการบริ การด้ านการศึ กษาให้ มี
คุณ ภาพสู ง ยิ่ง ขึ้ น เพื่ อ การอยู่ร อดในโลกของการแข่ ง ขัน เช่น การลดเวลาในการบรรยายในชั้ น เรียนแล้วเพิ่ ม
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่า งอิส ระผ่านอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น รวมถึงการนาโซเชียลมีเดียมาใช้ในเผยแพร่ค วามรู้
เป็ น การกระจายความรู้ ในสภาพแวดล้ อ มใหม่ ก าลั ง เป็ น ที่ นิ ย มส าหรับ การเรี ย นรู้ แ ละท างานร่ ว มกั น ดั ง นั้ น
การเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น การมีส่ วนร่วมของครูและนักศึกษาและการทางาน
ร่วมกัน เพื่ อให้บ รรลุผ ลการเรียนรู้ดี ขึ้น มหาวิทยาลัยอั จ ฉริยะจึง ต้อ งมี บริก ารที่ห ลากหลาย มี ปฏิ สัม พัน ธ์และ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตลอดเวลา โดยใช้เทคโนโลยีและบริการต่าง ๆ ที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ต
Bueno-Delgado [14] ให้ ค วามหมายของมหาวิท ยาลั ย อั จ ฉริย ะ คื อ การสร้า งสภาพแวดล้ อ มทาง
เทคโนโลยีที่นักศึกษา ผู้สอน บุคลากร ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวก และทรั พยากรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมี
ปฏิ สัม พั น ธ์กั น อย่า ง “เป็ น ธรรมชาติ ” ภายใต้ ส ภาพแวดล้อ มยูบิ ค วิ ตัส คอมพิ วติ ง (Ubiquitous Computing
Environment) เพื่อบ่งบอกถึงความทันสมัยของมหาวิทยาลัยโดยการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ
ทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
Zainuddin [15] ให้ความหมายของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ คือ การพัฒนาจากมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่ทาให้
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาของอาจารย์และนักศึกษาดีขึ้น มหาวิทยาลัยอัจฉริยะช่วยยกระดับการศึกษา วิจัย
ออกแบบ หลักสูตรฝึกอบรมระดับสูงโดยใช้เทคโนโลยีไอซีทีขั้ นสูง ที่สามารถผลักดันการเติบโตและนวัตกรรมของ
องค์กร มหาวิทยาลัยอัจฉริยะมีสภาพแวดล้อมการทางานในวิทยาเขตแบบบูรณาการ การศึกษาและการใช้ชีวิตบน
ฐานของอิ นเทอร์เน็ ตของสรรพสิ่ง ให้ บริการแอปพลิเคชัน ประเภทต่าง ๆ ในฐานะผู้ให้ บริการ และผสมผสาน
การสอน การวิจัยทางวิ ทยาศาสตร์ การบริหารจัดการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน มหาวิทยาลัย
อั จ ฉริ ย ะ คื อ การสร้ า งมหาวิท ยาลั ย ที่ มั่ น คงปลอดภั ย เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและประหยั ด พลั ง งาน ด้ ว ย
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะนี้ สภาพแวดล้อมการสอนสาหรับอาจารย์และนักศึกษาจะเปลี่ยนวิธีการปฏิสัม พันธ์กับคนอื่น
และในมหาวิ ท ยาลั ย จะมี ท รั พ ยากรและนวั ต กรรมต่ า ง ๆ ให้ บ ริ ก าร คุ ณ สมบั ติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย อั จ ฉริ ย ะ
ประกอบด้วย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีให้บริการที่ครอบคลุม มีการใช้อุปกรณ์ทางานอัจฉริยะอย่างกว้างขวาง มี
พื้ น ที่ ส าหรับ การท างานเป็ น ที ม ที่ ส ะดวก มี ศู น ย์ บ ริก ารแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ าง ๆ เช่ น เอกสาร งานวิ จัย ความคิ ด ที่
สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยอัจฉริยะจะผสานรวมเข้ากับชุมชน เพื่อให้เกิดการผสมผสานของพื้นที่ทางกายภาพกับ
ดิจิทัล ต้องสร้างเครือข่ายซึ่งใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นแกนกลาง รวมทั้งสร้างโซลูชันอัจฉริยะที่ช่วยแก้ปัญหาเว็บและ
ใช้แอปพลิเคชันเป็นระบบสนับสนุน
สรุป มหาวิท ยาลั ย อัจ ฉริย ะ หมายถึ ง การพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย ตามการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี
การเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยดิจิทัล ไปเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ โดยการใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงใหม่ ๆ สร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของอาจารย์และนักศึกษาให้ดีขึ้น บูรณาการการบริหารจัดการและ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน จึงต้องมีบริการที่หลากหลาย บริการต่าง ๆ อยู่บนอินเทอร์เน็ต มีอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงที่ให้บริการครอบคลุม มีการใช้อุปกรณ์ทางานอัจฉริยะอย่างกว้างขวาง มีพื้นที่ สาหรับการทางานเป็นทีม
ที่สะดวก มีศูนย์บริการแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และใช้แอปพลิเคชันสนับสนุนการทางาน

แนวคิดมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
มหาวิท ยาลั ย อั จ ฉริ ยะเป็ น การปรั บ ตั วเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยีที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในอดีตมีการใช้ตัวอักษรตั ว “e” เป็นคานาหน้า คาศัพท์ต่าง ๆ เป็นชื่อเรียกระบบหรือ
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การด าเนิ น งานหรื อ ท ากิ จ กรรมผ่ า นโซลู ชั น บนเว็ บ เช่ น e-Mail (ไปรษณี ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ) e-Commerce
(การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) e-Banking (การธนาคารอิเล็กทรอนิกส์) และ e-Learning (การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ )
และต่อมามหาวิทยาลัยได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลโดยจะเห็นได้จากมีการนาไอซีทีเข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต้อง
ปรับ ตั ว ให้ ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงอี ก ครั้ง อาจารย์ เจ้า หน้ าที่ และนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนทันสมัย อาจารย์รู้เท่า ทันเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ทางานด้วยไอซีทีเต็มรูปแบบ
นักศึกษานาไอซีทีมาช่วยการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยที่นาไอซีทีมาปรับใช้ในองค์การจึงเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล สาหรับ
ปัจ จุ บัน เทคโนโลยีได้ วิวัฒ นาการขึ้ นไปอีก ขั้น เป็ นยุค ของการใช้ค าน าหน้ า “Smart” หรือ ที่เรียกว่า “SmartSomething” [13]
“อัจฉริยะ” หรือ “Smart” จะเป็นการนาไปใช้กับอุปกรณ์ที่มีการประมวลผลและสามารถเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายได้ เช่น โทรศั พท์ อัจ ฉริยะ (Smart-Phone) ทีวีอัจ ฉริยะ (Smart-TV) ตู้เย็น อัจ ฉริยะ (Smart-Fridges)
การนาไปใช้กับสถานที่ เช่น เมืองอัจ ฉริยะ (Smart-City) อาคารอัจ ฉริยะ (Smart-Building) พิพิธภัณฑ์อัจฉริยะ
(Smart -Museum) รวมถึงการใช้กับกรอบแนวคิด เช่น ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart-Grid) การใช้อานาจ
อย่างฉลาด (Smart-Power) การทางานแบบอัจ ฉริยะ (Smart-Work) ทั้ง หมดที่ได้กล่าวมานี้ คื อ การออกแบบ
ระบบอัจ ฉริยะ (Smart-System) ตามแนวทางที่มีม นุษ ย์เป็ นศูนย์ก ลาง และใช้ประโยชน์จ ากเทคโนโลยีที่มีอ ยู่
ทั้งหมดเพื่อพัฒนาสู่ค วามยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เชื่อถือได้ เคลื่อนไหวได้ และมีความยืดหยุ่น โดยระบบ
อัจฉริยะและโซลูชันอัจฉริยะจะต้องแข็งแกร่งตอบสนองเป็นรายบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาจาก
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ [13]
จากข้อมูลข้างต้น คาว่า “อัจฉริยะ” หรือ “Smart” คือ คานาหน้าเพื่อกาหนดให้กับสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการ
พัฒนาให้ก้าวหน้าและสอดคล้องกับเทคโนโลยี ภายใต้กรอบความคิดระบบอัจฉริยะ (Smart-System) เช่น รัฐบาล
อัจฉริยะ (Smart-Government) มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart-University) เป็นต้น
แนวคิดมหาวิทยาลัยอัจ ฉริยะได้มีนักวิจัยและนักพัฒนาหลายคนได้นาเสนอแนวคิดไว้หลากหลาย เช่น
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (SmU: Smart University) วิทยาเขตอัจฉริยะ (SmC: Smart Campus) การศึกษาอัจฉริยะ
(SmE: Smart Education) สิ่ ง แวดล้ อ มการเรี ย นรู้ อั จ ฉริ ย ะ (SLE: Smart Learning Environment) อาจารย์
อัจฉริยะ (Smart Teacher) วิธีสอนอัจฉริยะ (Smart Pedagogy) และยังมีอีกหลายแนวคิด จะขอนาเสนอแนวคิดที่
โดดเด่นจากหัวข้อดังกล่าว ดังนี้
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
Tikhomirov [16] ได้นาแสนอแนวคิดของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะไว้ดังนี้ มหาวิทยาลัยอัจฉริยะเป็นแนวคิด
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปรับ ปรุ ง กระบวนการทางการศึ ก ษาให้ ทั น สมั ย การศึ ก ษาอั จ ฉริ ยะเป็ น การจั ด การให้ เกิ ด
มหาวิทยาลั ยในรูป แบบใหม่ โดยใช้ไอซีที นาพาคณะวิช าไปสู่ กระบวนการและผลลั พ ธ์ทางการศึกษา การวิจั ย
กิจกรรมเชิงพาณิชย์ และกิจกรรมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น แนวคิดของ “อัจฉริยะ” ในการศึกษา
ทาให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ เช่น สมาร์ตบอร์ด สมาร์ตสกรีน และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้จากทุกที่
Pagliar, et al. [17] และ Mattoni et al. [18] ได้ น าแนวคิ ดของเมื องอั จ ฉริย ะ [19] มาปรับ เพื่ อ ให้
เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะได้ระบุองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องไว้ 5 ด้านดังนี้ ด้านคนและการใช้ชีวิต (People
and Living) ด้ า นเศรฐกิ จ (Economy) ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environment) ด้ า นพลั ง งาน (Energy) และด้ า น
การสัญจร (Mobility)
Malatji [20] ได้นาแนวคิด ของเมืองอัจ ฉริยะมาปรับ เพื่อ ให้เหมาะสมกั บมหาวิท ยาลัยในแอฟริกาที่ มี
พื้นฐานแตกต่างกับมหาวิทยาลัยในยุโรป จึงได้แยกด้านคนและการใช้ชีวิต ออกจากกันเนื่องจากต้องการความสนใจ
เป็นรายบุคคล และได้เพิ่มการศึกษาอัจฉริยะ (Smart Education) เพื่อให้เป็นเสาหลักของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ จึง
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ได้นาเสนอไว้เป็น 6 ด้าน ดังนี้ ด้านการศึกษาอัจฉริยะ ด้านคนอัจฉริยะ ด้านการสัญจรอัจ ฉริยะ ด้านการใช้ชีวิต
อัจฉริยะ ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ และ ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
Marciniak [21] ได้นาแนวคิ ดเมืองอั จ ฉริย ะและอื่น ๆ เช่ น ธุร กิจ อัจ ฉริยะ (Smart Business) อาคาร
อัจฉริยะ (Smart Building) มาปรับใช้ให้เข้ากับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะไว้ 5 ด้านดังนี้ ด้านคนอัจฉริยะ ด้านอาคาร
อัจ ฉริยะ ด้านการบูร ณาการโครงสร้างพื้นฐานกับ สารสนเทศ (Knowledge Grid) ด้านการกากับดูแลอัจ ฉริย ะ
(Smart Governance) และด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
วิทยาเขตอัจฉริยะ (Smart Campus)
Kwok [22] ได้ให้ความหมายของ วิทยาเขตอัจฉริยะ (i-Campus) ไว้ว่า เป็นกรอบแนวคิดใหม่ของแนวคิด
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมวิทยาเขตอัจฉริยะแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง เช่น การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning) แบบองค์รวม เครือข่ายสังคมและการสื่อสารเพื่อการทางานร่วมกัน การสร้างระบบไอซีทีที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (Green ICT) และการสร้างระบบไอซีทีแบบยั่งยืนด้วยระบบการจัดการเซ็นเซอร์อัจ ฉริยะ การดูแล
สุขภาพเชิงป้องกัน การจัดการอาคารอัจฉริยะด้วยการควบคุมและเฝ้าระวังระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ การกากับ
และการรายงานผลการทาเนินการของมหาวิทยาลัย
Nie [23] ได้นาเสนอแนวคิดวิทยาเขตอัจฉริยะไว้ดังนี้ วิทยาเขตอัจฉริยะคือ การประยุกต์ใช้การบูรณาการ
ระหว่างคลาวด์ค อมพิวติงและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โดยเฟรมเวิร์กของวิทยาเขตอัจ ฉริยะคือ การผสมผสาน
ระหว่างไอโอทีและคลาวด์คอมพิวติงโดยใช้คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงและอินเทอร์เน็ต โดยวิธีการรวมระบบเข้า
ด้วยกัน เช่น ระบบจัดการเรียนการสอน ระบบการเงิน ระบบสานักงาน ระบบจัดการห้องสมุด เป็นแพลตฟอร์ม
เดียวกัน วิทยาเขตอัจฉริยะทาให้อาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ และนักวิจัยสามารถสื่อสารและเรียนรู้ได้
วิทยาเขตอัจฉริยะ ประกอบด้วยการประยุกต์ใช้งานดังต่อไปนี้ การจัดการการเรียนการสอน การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการห้องสมุด เป็นต้น
การศึกษาอัจฉริยะ (Smart Education)
IBM [24] ได้ให้ความหมายการศึกษาอัจฉริยะ ไว้ว่า เป็นระบบการศึกษาที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและ
อัจ ฉริยะ มีการเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานที่ฝึ กงาน โดยใช้สิ่ง ต่าง ๆ ต่อไปนี้ 1 ) โปรแกรม
การเรียนรู้แบบปรับตัวและการเรียนแบบใช้แฟ้มสะสมงานสาหรับผู้เรี ยน 2) ใช้เทคโนโลยีสาหรับการทางานร่วมกัน
และมีแหล่ง เรียนรู้ดิจิทัล ส าหรับ ครูและนักเรียน 3) ใช้ร ะบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการ ตรวจสอบและ
รายงานผลสาหรับครูในชั้นเรียน 4) มีข้อมูลที่ดีของผู้เรียน และ 5) มีแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่นักเรียนเข้าได้ทุกที่
Coccoli, et al. [13] ได้ ให้อ ธิบ ายการศึ ก ษาอัจ ฉริย ะไว้ดั ง นี้ การศึก ษาในสภาพแวดล้ อมอัจ ฉริ ยะที่
สนับสนุนโดยเทคโนโลยีอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยอัจฉริยะเป็นการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อัจฉริยะ เทคโนโลยีใหม่ ๆ
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในโรงเรียนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น การใช้ประโยชน์
จากคลาวด์และกริด การใช้บริการโทรคมนาคมยุค หน้า (Next Generation Network: NGN) และอุปกรณ์พกพา
การใช้แอปพลิเคชันขั้นสูง การศึกษาอัจฉริยะเป็นเพียงชั้นบนสุดจึงมองเห็นได้ชัดเจนที่สุด แต่ยังมีสิ่งอื่น ๆ ที่ ต้อง
พิจารณาด้วย เช่น 1) การสื่อสาร 2) การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 3) การขนส่ง 4) การบริหารจัดการ 5) ด้านสุขภาพ
6) การกากับดูแล 7) การจัดการพลังงาน 8) การส่งและการจัดเก็บข้อมูล 9) การแบ่งปันความรู้ และ 10) โครงสร้าง
พื้นฐานด้านไอที
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องค์ประกอบของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเพื่อหาองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่สาคัญดังนี้
Pagliaro, et al. [17] และ Mattoni, et al. [18] ได้กาหนดองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะไว้ 5
ด้าน ดังนี้ คนและการใช้ชีวิตอัจฉริยะ เศรษฐกิจอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ พลังงานอัจฉริยะ การสัญจรอัจฉริยะ
Malatji [20] ได้กาหนดมหาวิทยาลัยอัจฉริยะไว้ 6 ด้านดังนี้ คนอัจฉริยะ การใช้ชีวิตอัจฉริยะ เศรษฐกิจ
อัจฉริยะ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ การสัญจรอัจฉริยะ และการศึกษาอัจฉริยะ
Owoe, & Marciniak [21] ได้กาหนดองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะไว้ 5 ด้านดังนี้ คนอัจฉริยะ
อาคารอัจ ฉริยะ การบูร ณาการโครงสร้างพื้น ฐานสารสนเทศ (Knowledge Grid) การก ากับ ดูแลอัจ ฉริยะ และ
สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [25] สรปดงโครงการของ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลัง งานโดย สถาบั นอาคารเขียวไทย ว่าได้จัด โครงการสนับสนุนการออกแบบเมื องอัจ ฉริยะ (Smart Cities –
Clean Energy) ซึ่งหลักเกณฑ์ประกอบ ด้วย 8 หมวด ได้แก่ หมวดพลังงานอัจฉริยะ (Smart energy) หมวดการ
สัญจรอัจฉริยะ (Smart mobility) หมวดชุมชนอัจฉริยะ (Smart community) หมวดสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart
environment) หมวดเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart economy) หมวดอาคารอัจฉริยะ (Smart building) หมวดการ
ปกครองอัจฉริยะ (Smart governance) และหมวดนวัตกรรมอัจฉริยะ (Smart Innovation)

คนและการใช้ชีวิตอัจฉริยะ (Smart People & Living)
เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)
พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)
สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
การสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility)
อาคารอัจฉริยะ (Smart Building)
การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ (Knowledge Grid)
การปกครองอัจฉริยะ (Smart Governance)
การศึกษาอัจฉริยะ (Smart Education)
ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community)
นวัตกรรมอัจฉริยะ (Smart Innovation)

✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [25]

✓
✓
✓
✓
✓

Marciniak [21]

✓
✓
✓
✓
✓

Malatji [20]

Mattoni, et al. [18]

องค์ประกอบมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

Pagliaro, et al. [17]

ตารางที่ 1 ตารางสังเคราะห์องค์ประกอบของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

จากตารางสังเคราะห์ พบว่า องค์ประกอบของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะที่ซ้ากันมากที่สุดมี 5 ด้าน คือ 1) คน
และการใช้ชีวิตอัจฉริยะ (Smart People & Living) 2) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) 3) พลังงานอัจฉริยะ
(Smart Energy) 4) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) และ 5) การสัญจร (Smart Mobility) ส่วนของ
อาคารอัจฉริยะสามารถนาไปรวมไว้กับสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะและพลังงานอัจฉริยะได้ สาหรับการบูรณาการโครงสร้าง
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พื้นฐานสารสนเทศ (Knowledge Grid) เป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีอยู่แล้ว
สาหรับการปกครองอัจฉริยะ (Smart Governance) ควรนาไปใช้กับทุกด้านอยู่แล้ว ส่วน การศึกษาอัจฉริยะและ
ชุมชนอัจฉริยะ นาไปรวมไว้กับคนและการใช้ชีวิตอัจฉริยะได้ จึงขอสรุปว่า มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ มีองค์ประกอบที่
สาคัญ 5 ด้านสามารถอธิบายได้ดังนี้
1. คนและการใช้ชีวิตอัจฉริยะ ประกอบด้วยการกระทาที่เกี่ยวข้องกับ แนวความคิดของชุมชนอัจ ฉริยะ
มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างการให้บริการที่มีอยู่และการจัดหาบริการใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้
การกระทาเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยโดยการส่งเสริมการแบ่งปัน
ความรู้ แนวคิดและการใส่ใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
2. เศรษฐกิจอัจฉริยะ เป็นการดาเนินการเพื่อให้ได้การรับรองการพัฒนาแผนเศรษฐกิจอัจฉริยะซึ่งจะได้รับ
การแนะน าเกี่ ยวกับ ด้ านนี้ ด้ว ยเหตุนี้ ก ารก ากั บ ดู แลของมหาวิท ยาลั ย สามารถช่ วยเพิ่ ม ขี ดความสามารถและ
การสนั บสนุนนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ สนับสนุนการสร้างสตาร์ทอัป ปรับปรุงความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยให้นักศึกษาหางานทา
หลังจากสาเร็จการศึกษา
3. พลังงานอัจฉริยะ เป็นการกระทาด้านพลังงานนี้มีจุดมุ่ งหมายเพื่อปรับปรุงการผลิตการกระจายและ
การใช้พลังงานภายในวิทยาเขต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปรับปรุงการจัดการพลังงาน และให้
ความรู้แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
4. สิ่ง แวดล้อมอัจ ฉริยะ เป็นการดาเนินการเพื่อปรับปรุงคุณ ภาพอากาศในร่มและกลางแจ้ง การเพิ่ ม
ประสิทธิภ าพการบริโภคขององค์ประกอบทางธรรมชาติ (เช่น น้า พื้นที่สีเขียว ฯลฯ ) และการพัฒนาระบบการ
จัดการขยะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. การสัญจรอัจฉริยะ ด้านนี้เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภ าพของการเดินทางสาธารณะและเดินทาง
ส่วนตัว เพื่อมายังวิทยาเขตและการเดินทางภายในวิทยาเขต มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
และสนับสนุนการใช้การขนส่งอย่างยั่งยืน (เช่น รถยนต์ไฟฟ้า รถประจาทางและรถจักรยาน ฯลฯ )

แนวทางการดาเนินการของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
มหาวิ ทยาลั ยหลายแห่ ง ได้จั ดท าโครงการมหาวิท ยาลัย อัจ ฉริ ยะและผ่ านการประกวดของโครงการ
สนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) ของกระทรวงพลังงาน โดยสานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน ร่วมกับสถาบันอาคารเขียวไทย และได้รับงบประมาณสนับสนุนให้ดาเนินโครงการเป็นหน่วยงานที่
เป็นมหาวิทยาลัย 4 แห่ง[26], [27] ดังนี้
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบั ณฑิ ตพัฒ นบริหารศาสตร์ (นิด้า) มีแนวคิดการพั ฒนามหาวิทยาลัยอัจ ฉริยะด้านต่าง ๆ ดัง นี้
พลัง งานอัจฉริยะ การสัญจรอัจ ฉริยะ ชุมชนอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ การปกครองอัจฉริยะ และนวัตกรรม
อัจฉริยะ โดยเป้าหมายหลักคือ การยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง นักศึกษา เกื้อหนุนการเรียนการสอน การทางาน
ของบุคลากรในสถาบัน รวมถึงเป็นประโยชน์กับชุมชน
พลังงานอัจฉริยะ สาหรับเรื่องพลังงานจะมีการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า จึงได้ออกแบบให้มีแผงโซลาร์เซลล์
บนหลังคาอาคาร ทั้งหมด 10 อาคาร ติดตั้งที่อาคารสูง 2 อาคาร และอาคารต่า 8 อาคาร รวมอาคารหอประชุม
จะมีไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ส่งเข้าสู่ Smart Grid ที่มีระบบแบตเตอรี่ไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้ 100% อีกทั้งยังมี
ระบบจัดการพลังงานอัตโนมัติและการใช้พลังงานธรรมชาติ จะช่วยลดการปล่อย CO2 ลงได้กว่า 66%
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การสัญ จรอัจ ฉริยะ นิด้า ตั้งใจให้มหาวิทยาลัยอัจฉริยะนี้เป็นศูนย์กลางการขนส่งให้กับกรุงเทพฯ โซน
ตะวันออก จะมีการเชื่อมโยงทางเดินเท้า ทางจักรยาน และรถไฟฟ้าสายสีส้ม นอกจากนี้ยังมีชั ตเทิลบัสพลังงานไฟฟ้า
พร้อมทั้งมีระบบสื่อสารระยะไกลพลังงานต่า (LoRa-Wan) เชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะเข้าสู่ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลของ
เมือง เพื่อประมวลผลข้อมูลสาหรับการวางแผนในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกมิติ
ชุมชนอัจฉริยะ นิด้าออกแบบให้มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ เป็นชุมชนอัจฉริยะด้วยริสท์แบนด์ (Wrist Band)
ส่วนตัวของชาวนิ ด้า เพื่ อตรวจสอบกิจ กรรมที่ต้อ งท า เช่ น ตรวจสอบตารางเรีย น/ตารางสอน สถานะสุขภาพ
นอกจากนี้ยังมีบอร์ดอัจฉริยะ (Smart Board) ติดตั้งบริเวณต่าง ๆ เป็นการรายงานข้อมูลทางวิชาการ รวมถึงผลการ
สารวจให้กับชาวนิด้า
สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีก 70% จะดาเนินการแยกขยะเพื่อนาไปรีไซเคิล ทาปุ๋ยอินทรีย์ให้
ต้นไม้ โดยตั้งเป้าภายใน 3 ปี ขยะลดลงเหลือ 40% และภายใน 5 ปี จะเหลือเพียง 20% นอกจากนี้ตั้งใจเป็นแม่แบบ
และศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ให้กับชุมชน ให้คาปรึกษาทางด้านธุรกิจ และโครงการ
ย่อยต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็น LED และเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศให้เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ ฯลฯ
การปกครองอัจฉริยะ การเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และสถิติต่าง ๆ ของสถาบันผ่าน
บอร์ดอัจ ฉริย ะ และให้ค วามส าคัญ ต่ อข้อมูล เปิด (Open Data) เพื่ อผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสียจะได้เข้าถึง ข้อมูล ที่ เป็ น
ประโยชน์อย่างสะดวก
นวัตกรรมอัจฉริยะ นิด้าจะพัฒนาการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และ การวิเคราะห์ข้อมูล
เกินนับ (Big Data Analytics)
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกอบด้วยสวนสัตว์ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล มีภูเขาและถนน อ่างเก็บ
น้า แนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมสีเขียวเดิมไว้
ให้ได้ ลดผลกระทบและลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมต่อเมืองข้างเคียง และมุ่งเน้นการเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะพลังงาน
สะอาดให้กับเมืองข้างเคียง สิ่งต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดาเนินการดังต่อไปนี้
สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ การรักษาพื้นที่สีเขียวและการบันทึกข้อมูลต้นไม้ใหญ่ทุกต้นด้วยการทารหัสอัจฉริยะ
รหัสอัจฉริยะ ที่บันทึกไว้ในต้นไม้ใหญ่ทุกต้น พอสิ้นปีก็จะรู้ได้ว่ามีพื้นที่สีเขียวอยู่เท่าไร รักษาไว้ได้เท่ าไร
และจะพัฒนาในปีต่อไปอย่างไร
การตั้งเวลาอัจฉริยะ เป็นการออกแบบระบบสปริงเกอร์ซิสเต็มให้กับพื้นที่สีเขียวที่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่มีการ
ใช้ระบบตั้งเวลาอัจฉริยะเพื่อดูแลพื้นที่สีเขียวเหล่านี้
ถังขยะอัจฉริยะ การจัดการขยะมีแนวคิดเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานด้วยการใช้ระบบเซ็นเซอร์ที่เรียกว่าถัง
ขยะอัจ ฉริยะในการแยกขยะ เมื่อขยะเต็มจะส่งสัญญาณไปเตือนที่ร ะบบควบคุม จากนั้นจะส่งรถไปเก็บ ซึ่งมีจุด
แยกขยะอยู่ 20 จุด จากนั้นจะนาขยะมาแปลงเป็นพลังงานเชื้อเพลิง ถ่าน และปุ๋ย
พลังงานอัจฉริยะ จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา รวมถึงการเปลี่ยนหลอดไฟ และจะมีมิเตอร์อัจฉริยะ
ติดตั้งตามอาคารต่าง ๆ แล้วแจ้งไปที่คอนโทรลว่าอาคารนี้ในแต่ละวันหรือแต่ละเดือนใช้พลังงานเท่าไร ก็จะผลิตเท่านั้น
การสัญจรอัจฉริยะ จะมีระบบขนส่งมวลชนที่ใช้พลังงานสะอาดและจะมีสถานีจอดรถ 30 สถานี ซึ่งจะมี
แอปพลิเคชันที่สามารถดูได้ว่ารถจะมาถึงอีกกี่นาที และจะมีร ถจักรยานแบบร่วมกันใช้ (Haring Bike) ถามสถานี
หลักด้วย
ชุมชนอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีแนวคิดพัฒนาโรงอาหารให้ใช้ระบบการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ (Smart e-payment) และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยห้องเรีย นอัจฉริยะ (Smart Classroom) โดยจะติดตั้ง
ไว-ไฟจานวน 6,300 จุด ทาให้เรียนรู้ได้ตลอดเวลาอีกด้วย
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3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มีที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางเมืองจึงเลือกพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ที่มีเป้าหมายไปยัง
นักศึกษาและคนทั่วไปให้สามารถเข้ามาใช้ง านได้ง่ายและส่งเสริมการเรียนรู้ “เมืองอัจฉริยะ” ในบริบทของพื้นที่
พาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองหลวงที่จะส่งผลทางด้านบวกต่อคนเป็นจานวนมากในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูง และได้
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง [28] ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาในด้านสาคัญ ต่าง ๆ
ประกอบด้วย พลังงานอัจ ฉริยะ การใช้พลัง งานอย่างมีประสิทธิภ าพสูง สุด การสัญจรอัจ ฉริยะ เพื่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ชุมชนอัจฉริยะ อยู่ร่วมกันในมาตรฐานชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของผู้คน เศรษฐกิจอัจฉริยะ สร้างความสามารถในการแข่งขันและลงทุนอาคารอัจฉริยะ ตอบสนองการใช้
งานอาคารอย่างเต็มประสิทธิภ าพ การบริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะ บริหารเมืองอย่างมีประสิทธิภ าพ และ
นวัตกรรมอัจฉริยะ ที่ใช้ได้จริงและมีผลกระทบกับสังคมในวงกว้าง
การสัญจรอัจฉริยะ ด้านการสัญจร เช่น ให้บริการรถตุ๊ก ตุ๊ก ไฟฟ้า “MuvMi” เพื่อให้ชาวจุฬาฯ รวมไปถึง
บุค คลทั่วไปโดยสารเดินทางภายในจุฬ าลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบได้อย่างสะดวก ประหยัดและ
ปลอดภั ยมากยิ่ งขึ้ น เป็ นการให้ บริการที่ เข้าถึง พื้ นที่ ในตรอกซอกซอย หรือสถานที่ ที่ไม่ได้อยู่บ นถนนเส้น หลั ก
สามารถเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันเรียกรถแบบ “On-Demand” คือเรียกเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการ ไม่ต้องรอ
รอบเวลา ไม่ได้วิ่งตามเส้นทางประจา รถตุ๊กตุ๊ก MuvMi ใช้ระบบไฟฟ้า 100% ผ่านการวิเคราะห์การชน ทาให้มั่นใจ
ในความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการรวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย [29]
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต้องการสร้างศูนย์รังสิตให้เป็น “สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนเพื่อ
รับใช้ประชาชนและผู้อยู่มีความสุข” โดยจะพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
พลั ง งานอั จ ฉริ ย ะ จะลดการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ าให้ ได้ 50% โดยจะไปใช้ พ ลั ง านสะอาดอย่า งพลั ง งาน
แสงอาทิตย์และใบโอแก๊ส 30% จะเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดรวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนด้วยคิดว่าจะช่วยลด
การใช้ไฟฟ้าได้ 20% การใช้พลังงานแสงอาทิตย์จะต้องสารองไฟไว้ใช้ในเวลากลางคืนจะต้องติดตั้งหน่วยจับเก็บ
พลังงาน (Energy Storage ) ซึ่งต้องการระบบไมโครกริดและมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter)
อาคารอัจฉริยะ ด้านอาคารต่าง ๆ จะต้องมีอาคารที่เป็นอาคารที่ใช้พลัง งานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero
Energy Building) 5 แห่ง รวมถึงโรงอาหารทั้ง 7 แห่งก็ต้องเป็นอาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ด้วย อาคารที่ใช้
พลังงานสุทธิเป็นศูนย์เป็นอาคารที่ใช้ปริมาณไฟฟ้าซึ่งมาจากภายนอกอาคารเมื่อหักลบกับปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้เอง
จากอาคารคิดคานวณในแต่ละรอบปีต้องมีค่าเท่ากับศูนย์ จัดเป็นแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร
ได้สูงสุด
การสัญจรอัจฉริยะ การขนส่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องเป็นระบบขนส่งที่ ปล่อยคาร์บอนต่า มีการ
พัฒ นาเส้นทางสาหรับจักรยานความยาว 15 กิโลเมตร มีบริการจักรยานสาธารณะอัจฉริยะ (Bike Sharing) 10
สถานี โดยนักศึกษาสามารถใช้บัตรนักศึกษา และยังสามารถใช้สมาร์ตโฟนยืมและคืนจักรยานได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วย
ส่วนรถยนต์ของมหาวิทยาลัยทุกคันมีแผนให้ ใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ทุกคัน และลดเวลาการชาร์จ ที่
สถานีด้วยการติดแผงโซลาร์เซลล์ไปบนหลังคารถ และจะทาการเปลี่ยนรถชัตเทิลบัสทั้งหมดให้เป็นรถโซลาร์บัส
สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีแนวคิดจะพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะด้วยการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวให้เป็น 70% จากที่มีอยู่ 50% โดยการเพิ่มให้มีต้นไม้ใหญ่ มีคลองที่เชื่อมต่อกัน ใช้พลังงานให้น้อยลง
เรื่องจัดการขยะ มีแผนการสร้างโรงขยะ จะเพิ่มการรีไซเคิล รวมทั้งการลดปริมาณขยะ ขวดน้าดื่มเป็นปริมาณขยะที่
มากที่สุดอย่างหนึ่ง ด้วยการแจกกระบอกน้าให้กับนักศึกษา และมีโครงการลดการใช้วัสดุที่ใช้พลาสติก เช่น ถุงหูหิ้ว
หลอด หรือช้อนส้อมพลาสติก ฯลฯ
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นวัตกรรมอัจ ฉริยะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จ ะพัฒ นาด้านนวัตกรรมอัจ ฉริยะที่เน้นไปเพื่อสังคมและ
ชุมชน จะพัฒนามอเตอร์ไซค์รับจ้างในศูนย์รังสิตไปเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทั้งหมด ในเรื่อ งของสุขภาพ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนที่สามารถใช้ตรวจเบาหวานขึ้นตาซึ่งเป็นโรคที่พบ
มากในคนไทยได้อีกด้วย

บทสรุป
มหาวิทยาลัยอัจ ฉริยะ หรือวิท ยาเขตอัจ ฉริยะ เป็ นการพัฒ นามหาวิทยาลัยตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี จัดการศึกษาในสภาพแวดล้อมอัจฉริยะที่สนับสนุนโดยเทคโนโลยีอัจ ฉริยะ สร้างสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาของอาจารย์และนักศึกษาให้ดีขึ้น มีบริการต่าง ๆ อยู่บนอินเทอร์เน็ต มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรองรับและ
ใช้แอปพลิเคชันสนับสนุนการทางาน มหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลั ยอัจฉริยะควรดาเนินการพัฒนาตาม
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะอย่างน้อย 5 ด้านได้แก่ ด้านคนและการใช้ชีวิตอัจฉริยะ (Smart People
& Living) ด้านเศรษฐกิจ อัจ ฉริยะ (Smart Economy) ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ด้านสิ่ง แวดล้อ ม
อั จ ฉริ ย ะ (Smart Environment) ด้ า นการสั ญ จรอั จ ฉริ ย ะ (Smart Mobility) ในส่ ว นของการด าเนิ น งาน
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะจะช่วยการใช้ชีวิตของคนในมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นบุคลากร อาจารย์และนักศึกษา รวมไปถึง
คนพิ การให้ มีคุณ ภาพชี วิตที่ดี ขึ้น ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ได้ส ะดวกสบายมากขึ้น มหาวิทยาลัยต่ าง ๆ กา ลัง ให้
ความสาคัญและกาหนดเป็นนโยบายเพื่อให้รองรับความท้าทายใหม่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมที่
เต็มไปด้วยดิจิตอล
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