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บทคัดย่อ 
 

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) 
หรือวิทยาเขตอัจฉริยะ (Smart Campus) แนวคิดมหาวิทยาลัยอัจฉริยะเกิดมาจากกระบวนทัศน์ของเมืองอัจฉริยะ 
(Smart Cities)  ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือ การท าให้เมืองเป็นสถานที่อยู่อาศัยที่ดีย่ิงข้ึนในระยะยาว เป็นสถานที่ซึ่ง
พลเมืองเป็นศูนย์กลาง  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย พบว่า มหาวิทยาลัยอัจฉริยะมีการด าเนินการหลาย ๆ 
ด้านโดยมีการด าเนินการหลักอยู่ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคนและการใช้ชีวิตอัจฉริยะ (Smart People & Living) ด้าน
เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart 
Environment)  ด้านการสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) ในส่วนของการด าเนินงานมหาวิทยาลัยอัจฉริยะจะช่วย
ให้การใช้ชีวิตของคนในมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นบุคลากร อาจารย์และนักศึกษา  รวมไปถึงคนที่พิการให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้สะดวกสบายมากข้ึน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายขององค์กร การเฝ้า
สังเกตสภาพแวดล้อมเพ่ือให้ทราบอุณหภูมิ ความชื้น แสง เสียงรบกวน และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เป็นต้น การเดินทางภายในมหาวิทยาลัย การระบุต าแหน่งปัจจุบัน การค้นหาสถานที่
ปลายทาง การน าทางส าหรับคนทั่วไปและคนพิการ การขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์ให้ความช่วยเหลือเหตุฉุกเฉิน 
โดยในปัจจุบันได้มีการผลิตเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน เช่น ตัวเซ็นเซอร์ (Sensors) เซ็นเซอร์วัด
อุณหภูมิ ความชื้น แสง แสง เสียงรบกวน และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และไนโตรเจนไดออกไซด์ เซ็นเซอร์การใช้
พลังงานไฟฟ้า ตัวควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้า  บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ได้แก่ Raspberry Pi, Arduino, 
NodeMCU, Microbit อุปกรณ์สนับสนุนอื่น ๆ เช่น ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (GPS) การระบุสิ่งต่าง ๆ ด้วย
คลื่นวิทยุ (RFID Tags) และการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) โดยต้องน าอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่าน้ี
มาสร้างเป็นระบบเพ่ือใช้งานส าหรับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านต่าง ๆ และเพ่ือให้ใช้งานได้อย่างครอบคลุมจะต้อง
พัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันข้ึนมาใช้งาน เพ่ือให้สามารถใช้งานกับผู้ใช้ทุกกลุ่มและรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์
ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ(Desktop) คอมพิวเตอร์พกพา (Laptop)  โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile  
phone)  ทั้งแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (IOS) เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ทุกที่ทุกเวลา
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.  
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บทน า 
 

การเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย พยายามพัฒนาและปรับตัวเพ่ือรองรับกับความท้าทาย
ใหม่ ๆ การปรับตัวตามแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา [1] นโยบายการศึกษาของประเทศไทย [2]       
การบริหารจัดการอุดมศึกษา [3] การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือคนพิการ [4] [5] การล่วงรู้บริบท (Context 
Aware) [6] เพ่ือสร้างระบบช่วยเหลือคนพิการ [7] การจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วยเว็บโอเมตริกซ์ [8] [9] [10]     
การจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัย [11] การรับมือกับการแข่งขันของธุรกิจอุดมศึกษา การปรับตัวให้สอดรับกับ
แนวโน้มอนาคต  การจัดการนักศึกษา กิจกรรมและบริการเป็นจ านวนมากเป็นความท้าทายที่ ย่ิงใหญ่ส าหรับ
มหาวิทยาลัยสมัยใหม่ ต้องปรับปรุงระบบ เครื่องมือและกระบวนการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เกิดข้ึนมี
ผลกระทบอย่างมากต่อการปรับปรุงมหาวิทยาลัย ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการน าเสนอรูปแบบการพัฒนาหลาย
รูปแบบโดยอิงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: 
IoT) เป็นการศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย          
ความท้าทายของมหาวิทยาลัยคือ การผสานรวมนักศึกษาเข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่ ๆ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มหาวิทยาลัยต้องช่วยผู้เรียนให้เข้าถึงสภาพแวดล้อมความรู้ได้อย่างสะดวก เทคโนโลยี
การศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ออกไปนอกมหาวิทยาลัย  เทคโนโลยี
อัจฉริยะควรตอบสนองความต้องการของนักศึกษาเพ่ือการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพสูง แนวทางการศึกษาควรมี
พิจารณาอย่างรอบคอบทั้งด้านเน้ือหาและวิธีการเรียนรู้ รวมถึงวิธีการจัดการความรู้ งานการศึกษาที่ส าคัญคือ      
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การจัดระเบียบนักศึกษาเพ่ือการ เรียนรู้ ด้วยตนเองผ่านการค้นหาและการน าไปใช้ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ                 
การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะมีความจ าเป็นอย่างย่ิงส าหรับประเทศก าลังพัฒนาในการมีส่วนร่วมของโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 มหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายประเทศเริ่มด าเนินการโครงการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart 
University) หรือวิทยาเขตอัจฉริยะ (Smart Campus) ในด้านการจัดการพลังงาน เช่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเฮล
เลนิก (International Hellenic University: IHU)  มหาวิทยาลัยเทสซาโลนิกิ (University of Thessaloniki) 
ประเทศกรีช ได้พัฒนาระบบการเฝ้าติดตามและการประหยัดพลังงานส าหรับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  โดยใช้     
สมาร์ต กริด (Smart grid) ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) 
และใช้โครงสร้างพ้ืนฐานแบบเครือข่ายส าหรับเชื่อมต่อสมาร์ตมิเตอร์ (Advanced Metering Infrastructure: AMI) 
และข้อมูลของระบบจะถูกส่งไปยังศูนย์สั่งการของการไฟฟ้า ระบบจัดการข้อมูลของระบบ AMI เรียกว่า ระบบ
จัดการข้อมูลมิ เตอร์ (Meter Data Management systems: MDM) [11] วิทยาเขตมอนโกลอา (Moncloa 
Campus of International Excellence: CEI Moncloa) ของมหาวิทยาลัยสารพัดช่างแห่งมาดริด (Universidad 
Politécnica de Madrid: UPM) ประเทศสเปน ได้จัดท าโครงการ Smart CEI Moncloa โดยใช้ไอโอทีส าหรับการ
ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของผู้คนและการเฝ้าสังเกตสภาพแวดล้อมของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย การตรวจจับการ
เคลื่อนไหวของผู้คนโดยการใช้บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กราสเบอรี่พาย (Raspberry Pi board) และใช้ ยูเอสบี 
ไว-ไฟ (USB Wi-Fi) ต้ังค่าให้เป็นโหมดรับสัญญาณส าหรับเซ็นเซอร์ผู้ที่มีอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อไว-ไฟ เพ่ือนับจ านวน
คนในสถานที่ต่าง ๆ ของวิทยาเขตและสามารถดูข้อมูลจ านวนคนผ่านทางแอปพลิเคชัน  รวมทั้งการเฝ้าสังเกต
สภาพแวดล้อมด้วยการใช้ชุดคิทของ Smart Citizen Kit (SCK) ซึ่งเป็นบอร์ดที่ใช้อาดูยโน่ (Arduino) มีเซ็นเซอร์ใน
การวัดค่าอุณหะภูมิ ความชื้น แสง เสียงรบกวน คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ข้อมูล
จากเซ็นเซอร์จะถูกส่งผ่านไปยังส่วนกลางเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน าไปแสดงผลเป็นรูปกราฟ [12] และ 
มหาวิทยาลัยคิงส์ซาอุด  (King Saud University: KSU) ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้พัฒนาโซลูชันมหาวิทยาลัย
อัจฉริยะและการล่วงรู้บริบทส าหรับคนพิการ เป็นการออกแบบอินเทอร์เฟซแบบรวมเพ่ือสนับสนุนผู้พิการในระหว่าง
การสัญจรไปมาภายในวิทยาเขตใช้แนวคิดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในแพลตฟอร์มเทคโนโลยีไร้สาย
และพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการล่วงรู้บริบทอัจฉริยะเพ่ือเพ่ิมการแบ่งปันข้อมูล การสื่อสารและ           
การเผยแพร่ข้อมูลภายในมหาวิทยาลัย อินเทอร์เฟซได้รับการออกแบบมาเพ่ือให้เหมาะกับทุกคนในมหาวิทยาลัย
รวมทั้งผู้พิการ การออกแบบและพัฒนาพิจารณาตามความต้องการของผู้ใช้บริการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ขนาดของ
ตัวอักษร สีตัวอักษร สีหน้าต่าง รวมทั้งการจดจ าเสียงที่ใช้ส าหรับการควบคุมส่วนติดต่อผู้ใช้  การพิจารณาด้าน     
ต่าง ๆ ข้างต้นน าไปสู่การพัฒนาระบบนิเวศที่เน้นข้อมูล เพ่ือสนับสนุนความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ภายในสภาพแวดล้อมหลากหลาย [7] เป็นต้น 
 มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ หรือ Smart University เป็นแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
และการปรับตัวเพ่ือให้รองรับกับความท้าทายใหม่ ๆ ตามกระบวนทัศน์ของสมาร์ตซิต้ี มหาวิทยาลัยควรด าเนินการ
วิจัยและพัฒนาด้านต่าง ๆ ต่อไปน้ี ด้านคนและการใช้ชีวิตอัจฉริยะ (Smart People & Living) ด้านเศรษฐกิจ
อัจฉริยะ (Smart Economy) ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ด้านสิ่ งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart 
Environment) ด้านการสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) หรืออื่น ๆ เพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
 

ความหมายของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
 

Coccoli [13] ให้ความหมายของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ คือ แพลตฟอร์มที่รวบรวม และส่งข้อมูลพ้ืนฐาน
เพ่ือใช้วิเคราะห์และพัฒนาสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอน โดยการเรียกข้อมูลจากเซ็นเซอร์ และการเชื่อมโยง
กับข้อมูลแบบเปิด (Open Data) และการใช้ความรู้เกี่ยวกับการสอนที่เป็นทางการเชื่อถือได้  ซึ่งจากความหมายที่
กล่าวมา เทคโนโลยี คือ ตัวแปรเดียวที่ท าให้เกิดมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ แต่ยังมีตัวแปรอื่น ๆ ท่ีเป็นปัจจัยส าคัญ และ
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ควรน ามาร่วมพิจารณา ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายใหม่ การวิเคราะห์เศรษฐกิจและการตลาด 
ประเด็นทางสังคม นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการเรียนรู้ของมนุษย์ สภาพแวดล้อมใน
การเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องพัฒนาการบริการด้านการศึกษาให้มี
คุณภาพสูงย่ิงข้ึน เพ่ือการอยู่รอดในโลกของการแข่งขัน เช่น การลดเวลาในการบรรยายในชั้นเรียนแล้วเพ่ิม         
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระผ่านอินเทอร์เน็ตให้มากข้ึน รวมถึงการน าโซเชียลมีเดียมาใช้ในเผยแพร่ความรู้      
เป็นการกระจายความรู้ในสภาพแวดล้อมใหม่ก าลังเป็นที่ นิยมส าหรับการเรียนรู้และท างานร่วมกัน ดังน้ัน                
การเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะจึงมีประสิทธิภาพมากข้ึน การมีส่วนร่วมของครูและนักศึกษาและการท างาน
ร่วมกันเพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ดีข้ึน มหาวิทยาลัยอัจฉริยะจึงต้องมีบริการที่หลากหลาย มีปฏิสัมพันธ์และ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตลอดเวลา โดยใช้เทคโนโลยีและบริการต่าง ๆ ท่ีมีอยู่บนอินเทอร์เน็ต 

Bueno-Delgado [14] ให้ความหมายของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ คือ การสร้างสภาพแวดล้อมทาง
เทคโนโลยีที่นักศึกษา ผู้สอน บุคลากร ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวก และทรัพยากรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมี
ปฏิสัมพันธ์กันอย่าง “เป็นธรรมชาติ” ภายใต้สภาพแวดล้อมยูบิควิตัส คอมพิวติง (Ubiquitous Computing 
Environment) เพ่ือบ่งบอกถึงความทันสมัยของมหาวิทยาลัยโดยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ
ทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 

Zainuddin [15] ให้ความหมายของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ คือ การพัฒนาจากมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่ท าให้
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาของอาจารย์และนักศึกษาดีข้ึน มหาวิทยาลัยอัจฉริยะช่วยยกระดับการศึกษา วิจัย  
ออกแบบ หลักสูตรฝึกอบรมระดับสูงโดยใช้เทคโนโลยีไอซีทีข้ันสูง ที่สามารถผลักดันการเติบโตและนวัตกรรมของ
องค์กร มหาวิทยาลัยอัจฉริยะมีสภาพแวดล้อมการท างานในวิทยาเขตแบบบูรณาการ การศึกษาและการใช้ชีวิตบน
ฐานของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ให้บริการแอปพลิเคชันประเภทต่าง ๆ ในฐานะผู้ให้บริการ และผสมผสาน       
การสอน การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน  มหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ คือ การสร้างมหาวิทยาลัยที่มั่นคงปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ด้วย
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะน้ี สภาพแวดล้อมการสอนส าหรับอาจารย์และนักศึกษาจะเปลี่ยนวิธีการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น 
และในมหาวิทยาลัยจะมีทรัพยากรและนวัตกรรมต่าง ๆ ให้บริการ คุณสมบัติของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
ประกอบด้วย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีให้บริการที่ครอบคลุม มีการใช้อุปกรณ์ท างานอัจฉริยะอย่างกว้างขวาง มี
พ้ืนที่ส าหรับการท างานเป็นทีมที่สะดวก มีศูนย์บริการแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น เอกสาร งานวิจัย ความคิดที่
สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยอัจฉริยะจะผสานรวมเข้ากับชุมชน เพ่ือให้เกิดการผสมผสานของพ้ืนที่ทางกายภาพกับ
ดิจิทัล ต้องสร้างเครือข่ายซึ่งใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นแกนกลาง รวมทั้งสร้างโซลูชันอัจฉริยะที่ช่วยแก้ปัญหาเว็บและ
ใช้แอปพลิเคชันเป็นระบบสนับสนุน 

สรุป มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ หมายถึง การพัฒนามหาวิทยาลัยตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี        
การเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยดิจิทัล ไปเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ โดยการใช้เทคโนโลยี
ข้ันสูงใหม่ ๆ สร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของอาจารย์และนักศึกษาให้ดีข้ึน บูรณาการการบริหารจัดการและ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน จึงต้องมีบริการที่หลากหลาย บริการต่าง ๆ อยู่บนอินเทอร์เน็ต มีอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงที่ให้บริการครอบคลุม มีการใช้อุปกรณ์ท างานอัจฉริยะอย่างกว้างขวาง มีพ้ืนที่ส าหรับการท างานเป็นทีม
ที่สะดวก มีศูนย์บริการแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และใช้แอปพลิเคชันสนับสนุนการท างาน 
 

แนวคิดมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
 

มหาวิทยาลัยอัจฉริยะเป็นการปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในอดีตมีการใช้ตัวอักษรตัว “e” เป็นค าน าหน้า ค าศัพท์ต่าง ๆ เป็นชื่อเรียกระบบหรือ
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การด าเนินงานหรือท ากิจกรรมผ่านโซลูชันบนเว็บ เช่น e-Mail (ไปรษณี ย์อิ เล็กทรอนิกส์ )  e-Commerce         
(การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) e-Banking (การธนาคารอิเล็กทรอนิกส์) และ e-Learning (การเรียนอิเล็กทรอนิกส์) 
และต่อมามหาวิทยาลัยได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลโดยจะเห็นได้จากมีการน าไอซีทีเข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต้อง
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง อาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักศึกษาเกี่ยวข้องโดยตรงกับเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนทันสมัย อาจารย์รู้เท่าทันเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ท างานด้วยไอซีทีเต็มรูปแบบ 
นักศึกษาน าไอซีทีมาช่วยการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยที่น าไอซีทีมาปรับใช้ในองค์การจึงเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ส าหรับ
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้วิวัฒนาการข้ึนไปอีกข้ัน เป็นยุคของการใช้ค าน าหน้า “Smart” หรือที่เรียกว่า “Smart-
Something” [13] 

“อัจฉริยะ” หรือ “Smart” จะเป็นการน าไปใช้กับอุปกรณ์ที่มีการประมวลผลและสามารถเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายได้ เช่น โทรศัพท์อัจฉริยะ (Smart-Phone) ทีวีอัจฉริยะ (Smart-TV) ตู้เย็นอัจฉริยะ (Smart-Fridges)   
การน าไปใช้กับสถานที่ เช่น เมืองอัจฉริยะ (Smart-City) อาคารอัจฉริยะ (Smart-Building) พิพิธภัณฑ์อัจฉริยะ 
(Smart -Museum) รวมถึงการใช้กับกรอบแนวคิด เช่น ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart-Grid) การใช้อ านาจ
อย่างฉลาด (Smart-Power) การท างานแบบอัจฉริยะ (Smart-Work) ทั้งหมดที่ได้กล่าวมาน้ี คือ การออกแบบ
ระบบอัจฉริยะ (Smart-System) ตามแนวทางที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีอยู่
ทั้งหมดเพ่ือพัฒนาสู่ความย่ังยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เชื่อถือได้ เคลื่อนไหวได้ และมีความยืดหยุ่น โดยระบบ
อัจฉริยะและโซลูชันอัจฉริยะจะต้องแข็งแกร่งตอบสนองเป็นรายบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาจาก
อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ [13] 

จากข้อมูลข้างต้น ค าว่า “อัจฉริยะ” หรือ “Smart” คือ ค าน าหน้าเพ่ือก าหนดให้กับสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการ
พัฒนาให้ก้าวหน้าและสอดคล้องกับเทคโนโลยี ภายใต้กรอบความคิดระบบอัจฉริยะ (Smart-System) เช่น รัฐบาล
อัจฉริยะ (Smart-Government)  มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart-University) เป็นต้น 

แนวคิดมหาวิทยาลัยอัจฉริยะได้มีนักวิจัยและนักพัฒนาหลายคนได้น าเสนอแนวคิดไว้หลากหลาย เช่น 
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (SmU: Smart University) วิทยาเขตอัจฉริยะ (SmC: Smart Campus) การศึกษาอัจฉริยะ 
(SmE: Smart Education) สิ่ งแวดล้อมการเรียนรู้อัจฉริยะ (SLE: Smart Learning Environment) อาจารย์
อัจฉริยะ (Smart Teacher) วิธีสอนอัจฉริยะ (Smart Pedagogy) และยังมีอีกหลายแนวคิด จะขอน าเสนอแนวคิดที่
โดดเด่นจากหัวข้อดังกล่าว ดังน้ี 
 

มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  
Tikhomirov [16]  ได้น าแสนอแนวคิดของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะไว้ดังน้ี มหาวิทยาลัยอัจฉริยะเป็นแนวคิด

ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการทางการศึกษาให้ทันสมัย การศึกษาอัจฉริยะเป็นการจัดการให้เกิด
มหาวิทยาลัยในรูปแบบใหม่ โดยใช้ไอซีทีน าพาคณะวิชาไปสู่กระบวนการและผลลัพธ์ทางการศึกษา การวิจัย 
กิจกรรมเชิงพาณิชย์ และกิจกรรมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพที่ดีข้ึน แนวคิดของ “อัจฉริยะ” ในการศึกษา
ท าให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ เช่น สมาร์ตบอร์ด สมาร์ตสกรีน และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้จากทุกที่ 
 Pagliar, et al. [17] และ Mattoni et al. [18] ได้น าแนวคิดของเมืองอัจฉริยะ [19] มาปรับเพ่ือให้
เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะได้ระบุองค์ประกอบที่เก่ียวข้องไว้ 5 ด้านดังน้ี ด้านคนและการใช้ชีวิต (People 
and Living) ด้านเศรฐกิจ  (Economy) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ด้านพลังงาน (Energy) และด้าน        
การสัญจร (Mobility) 
 Malatji [20] ได้น าแนวคิดของเมืองอัจฉริยะมาปรับเพ่ือให้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยในแอฟริกาที่มี
พ้ืนฐานแตกต่างกับมหาวิทยาลัยในยุโรป จึงได้แยกด้านคนและการใช้ชีวิต ออกจากกันเน่ืองจากต้องการความสนใจ
เป็นรายบุคคล และได้เพ่ิมการศึกษาอัจฉริยะ (Smart Education) เพ่ือให้เป็นเสาหลักของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ จึง
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ได้น าเสนอไว้เป็น 6 ด้าน ดังน้ี ด้านการศึกษาอัจฉริยะ ด้านคนอัจฉริยะ ด้านการสัญจรอัจฉริยะ ด้านการใช้ชีวิต
อัจฉริยะ ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ และ ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ 
 Marciniak [21] ได้น าแนวคิดเมืองอัจฉริยะและอื่น ๆ เช่น ธุรกิจอัจฉริยะ (Smart Business) อาคาร
อัจฉริยะ (Smart Building) มาปรับใช้ให้เข้ากับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะไว้ 5 ด้านดังน้ี ด้านคนอัจฉริยะ ด้านอาคาร
อัจฉริยะ ด้านการบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานกับสารสนเทศ (Knowledge Grid) ด้านการก ากับดูแลอัจฉริยะ 
(Smart Governance) และด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ  
 

วิทยาเขตอัจฉริยะ (Smart Campus) 
 Kwok [22] ได้ให้ความหมายของ วิทยาเขตอัจฉริยะ (i-Campus) ไว้ว่า เป็นกรอบแนวคิดใหม่ของแนวคิด
เก่ียวกับสภาพแวดล้อมวิทยาเขตอัจฉริยะแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง เช่น การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning) แบบองค์รวม เครือข่ายสังคมและการสื่อสารเพ่ือการท างานร่วมกัน การสร้างระบบไอซีทีที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (Green ICT) และการสร้างระบบไอซีทีแบบย่ังยืนด้วยระบบการจัดการเซ็นเซอร์อัจฉริยะ การดูแล
สุขภาพเชิงป้องกัน การจัดการอาคารอัจฉริยะด้วยการควบคุมและเฝ้าระวังระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ การก ากับ
และการรายงานผลการท าเนินการของมหาวิทยาลัย 
  Nie [23] ได้น าเสนอแนวคิดวิทยาเขตอัจฉริยะไว้ดังน้ี วิทยาเขตอัจฉริยะคือ การประยุกต์ใช้การบูรณาการ
ระหว่างคลาวด์คอมพิวติงและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โดยเฟรมเวิร์กของวิทยาเขตอัจฉริยะคือ  การผสมผสาน
ระหว่างไอโอทีและคลาวด์คอมพิวติงโดยใช้คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงและอินเทอร์เน็ต โดยวิธีการรวมระบบเข้า
ด้วยกัน เช่น ระบบจัดการเรียนการสอน ระบบการเงิน ระบบส านักงาน ระบบจัดการห้องสมุด เป็นแพลตฟอร์ม
เดียวกัน วิทยาเขตอัจฉริยะท าให้อาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี และนักวิจัยสามารถสื่อสารและเรียนรู้ได้ 
วิทยาเขตอัจฉริยะ ประกอบด้วยการประยุกต์ใช้งานดังต่อไปน้ี การจัดการการเรียนการสอน การจัดการโลจิสติกส์ 
การจัดการห้องสมุด เป็นต้น 
 

การศึกษาอัจฉริยะ (Smart Education) 
 IBM [24] ได้ให้ความหมายการศึกษาอัจฉริยะ ไว้ว่า เป็นระบบการศึกษาท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและ
อัจฉริยะ มีการเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานที่ฝึกงาน โดยใช้สิ่งต่าง ๆ ต่อไปน้ี 1 ) โปรแกรม       
การเรียนรู้แบบปรับตัวและการเรียนแบบใช้แฟ้มสะสมงานส าหรับผู้เรียน 2) ใช้เทคโนโลยีส าหรับการท างานร่วมกัน
และมีแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับครูและนักเรียน 3 ) ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการ ตรวจสอบและ
รายงานผลส าหรับครูในชั้นเรียน 4) มีข้อมูลที่ดีของผู้เรียน และ 5) มีแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่นักเรียนเข้าได้ทุกท่ี 
 Coccoli, et al. [13] ได้ให้อธิบายการศึกษาอัจฉริยะไว้ดังน้ี การศึกษาในสภาพแวดล้อมอัจฉริยะที่
สนับสนุนโดยเทคโนโลยีอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยอัจฉริยะเป็นการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อัจฉริยะ เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในโรงเรียนและโดยเฉพาะอย่างย่ิงในมหาวิทยาลัย  ตัวอย่างเช่น การใช้ประโยชน์
จากคลาวด์และกริด การใช้บริการโทรคมนาคมยุคหน้า (Next Generation Network: NGN) และอุปกรณ์พกพา 
การใช้แอปพลิเคชันข้ันสูง การศึกษาอัจฉริยะเป็นเพียงชั้นบนสุดจึงมองเห็นได้ชัดเจนที่สุด แต่ยังมีสิ่งอื่น ๆ ที่ ต้อง
พิจารณาด้วย เช่น 1) การสื่อสาร 2) การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 3) การขนส่ง 4) การบริหารจัดการ 5) ด้านสุขภาพ 
6) การก ากับดูแล 7) การจัดการพลังงาน 8) การส่งและการจัดเก็บข้อมูล 9) การแบ่งปันความรู้ และ 10) โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านไอที 
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องค์ประกอบของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  
 

 จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเพ่ือหาองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่ส าคัญดังน้ี    
 Pagliaro, et al. [17] และ Mattoni, et al. [18] ได้ก าหนดองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะไว้ 5 
ด้าน ดังน้ี  คนและการใช้ชีวิตอัจฉริยะ เศรษฐกิจอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ พลังงานอัจฉริยะ การสัญจรอัจฉริยะ 
 Malatji [20] ได้ก าหนดมหาวิทยาลัยอัจฉริยะไว้ 6 ด้านดังน้ี คนอัจฉริยะ การใช้ชีวิตอัจฉริยะ เศรษฐกิจ
อัจฉริยะ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ การสัญจรอัจฉริยะ และการศึกษาอัจฉริยะ  

Owoe, & Marciniak [21] ได้ก าหนดองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะไว้ 5 ด้านดังน้ี คนอัจฉริยะ 
อาคารอัจฉริยะ การบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ (Knowledge Grid) การก ากับดูแลอัจฉริยะ และ
สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [25] สรปดงโครงการของ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงานโดย สถาบันอาคารเขียวไทย ว่าได้จัดโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (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) 
 

ตารางที่ 1 ตารางสังเคราะห์องค์ประกอบของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

องค์ประกอบมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
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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)     ✓ 
 

 จากตารางสังเคราะห์ พบว่า องค์ประกอบของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะที่ซ้ ากันมากที่สุดมี 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 
อาคารอัจฉริยะสามารถน าไปรวมไว้กับสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะและพลังงานอัจฉริยะได้ ส าหรับการบูรณาการโครงสร้าง
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พ้ืนฐานสารสนเทศ (Knowledge Grid) เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีอยู่แล้ว 
ส าหรับการปกครองอัจฉริยะ (Smart Governance) ควรน าไปใช้กับทุกด้านอยู่แล้ว ส่วน การศึกษาอัจฉริยะและ
ชุมชนอัจฉริยะ น าไปรวมไว้กับคนและการใช้ชีวิตอัจฉริยะได้ จึงขอสรุปว่า มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ มีองค์ประกอบที่
ส าคัญ 5 ด้านสามารถอธิบายได้ดังน้ี 
 1. คนและการใช้ชีวิตอัจฉริยะ ประกอบด้วยการกระท าที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิดของชุมชนอัจฉริยะ      
มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับโครงสร้างการให้บริการที่มีอยู่และการจัดหาบริการใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ 
การกระท าเหล่าน้ีช่วยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยโดยการส่งเสริมการแบ่งปัน
ความรู้ แนวคิดและการใส่ใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
 2. เศรษฐกิจอัจฉริยะ เป็นการด าเนินการเพ่ือให้ได้การรับรองการพัฒนาแผนเศรษฐกิจอัจฉริยะซึ่งจะได้รับ
การแนะน าเกี่ยวกับด้านน้ี ด้วยเหตุน้ีการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยสามารถช่วยเพ่ิมขีดความสามารถและ         
การสนับสนุนนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ สนับสนุนการสร้างสตาร์ทอัป ปรับปรุงความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกเพ่ือช่วยให้นักศึกษาหางานท า
หลังจากส าเร็จการศึกษา 
 3. พลังงานอัจฉริยะ เป็นการกระท าด้านพลังงานน้ีมีจุดมุ่ งหมายเพ่ือปรับปรุงการผลิตการกระจายและ  
การใช้พลังงานภายในวิทยาเขต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปรับปรุงการจัดการพลังงาน และให้
ความรู้แก่ผู้ใช้เก่ียวกับการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
 4. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ เป็นการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงคุณภาพอากาศในร่มและกลางแจ้ง  การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริโภคขององค์ประกอบทางธรรมชาติ (เช่น น้ า พ้ืนที่สีเขียว ฯลฯ ) และการพัฒนาระบบการ
จัดการขยะที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 5. การสัญจรอัจฉริยะ ด้านน้ีเกี่ยวข้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพของการเดินทางสาธารณะและเดินทาง
ส่วนตัว เพ่ือมายังวิทยาเขตและการเดินทางภายในวิทยาเขต มีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
และสนับสนุนการใช้การขนส่งอย่างย่ังยืน (เช่น รถยนต์ไฟฟ้า รถประจ าทางและรถจักรยาน ฯลฯ ) 

 

แนวทางการด าเนินการของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
 

มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้จัดท าโครงการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและผ่านการประกวดของโครงการ
สนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) ของกระทรวงพลังงาน โดยส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน ร่วมกับสถาบันอาคารเขียวไทย และได้รับงบประมาณสนับสนุนให้ด าเนินโครงการเป็นหน่วยงานที่
เป็นมหาวิทยาลัย 4 แห่ง[26], [27] ดังน้ี 
 

1. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) มีแนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านต่าง ๆ  ดังน้ี 
พลังงานอัจฉริยะ การสัญจรอัจฉริยะ ชุมชนอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ การปกครองอัจฉริยะ และนวัตกรรม
อัจฉริยะ โดยเป้าหมายหลักคือ การยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง นักศึกษา เกื้อหนุนการเรียนการสอน การท างาน
ของบุคลากรในสถาบัน รวมถึงเป็นประโยชน์กับชุมชน   
 พลังงานอัจฉริยะ ส าหรับเรื่องพลังงานจะมีการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า จึงได้ออกแบบให้มีแผงโซลาร์เซลล์
บนหลังคาอาคาร ท้ังหมด 10 อาคาร ติดต้ังที่อาคารสูง 2 อาคาร และอาคารต่ า 8 อาคาร รวมอาคารหอประชุม    
จะมีไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ส่งเข้าสู่ Smart Grid ที่มีระบบแบตเตอรี่ไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้ 100% อีกทั้งยังมี
ระบบจัดการพลังงานอัตโนมัติและการใช้พลังงานธรรมชาติ จะช่วยลดการปล่อย CO2 ลงได้กว่า 66%  
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 การสัญจรอัจฉริยะ นิด้า ต้ังใจให้มหาวิทยาลัยอัจฉริยะน้ีเป็นศูนย์กลางการขนส่งให้กับกรุงเทพฯ โซน
ตะวันออก จะมีการเชื่อมโยงทางเดินเท้า ทางจักรยาน และรถไฟฟ้าสายสีส้ม นอกจากน้ียังมีชัตเทิลบัสพลังงานไฟฟ้า 
พร้อมทั้งมีระบบสื่อสารระยะไกลพลังงานต่ า (LoRa-Wan) เชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะเข้าสู่ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลของ
เมือง เพ่ือประมวลผลข้อมูลส าหรับการวางแผนในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกมิติ 
 ชุมชนอัจฉริยะ นิด้าออกแบบให้มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ เป็นชุมชนอัจฉริยะด้วยริสท์แบนด์ (Wrist Band) 
ส่วนตัวของชาวนิด้า เพ่ือตรวจสอบกิจกรรมที่ต้องท า เช่น ตรวจสอบตารางเรียน/ตารางสอน สถานะสุขภาพ 
นอกจากน้ียังมีบอร์ดอัจฉริยะ (Smart Board) ติดต้ังบริเวณต่าง ๆ เป็นการรายงานข้อมูลทางวิชาการ รวมถึงผลการ
ส ารวจให้กับชาวนิด้า 
 สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ จะเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวอีก 70% จะด าเนินการแยกขยะเพ่ือน าไปรีไซเคิล ท าปุ๋ยอินทรีย์ให้
ต้นไม้ โดยต้ังเป้าภายใน 3 ปี ขยะลดลงเหลือ 40% และภายใน 5 ปี จะเหลือเพียง 20% นอกจากน้ีต้ังใจเป็นแม่แบบ
และศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ให้กับชุมชน ให้ค าปรึกษาทางด้านธุรกิจ และโครงการ
ย่อยต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็น LED และเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศให้เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ ฯลฯ 
 การปกครองอัจฉริยะ การเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และสถิติต่าง ๆ ของสถาบันผ่าน
บอร์ดอัจฉริยะ และให้ความส าคัญต่อข้อมูลเปิด (Open Data) เพ่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์อย่างสะดวก 
 นวัตกรรมอัจฉริยะ นิด้าจะพัฒนาการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และ การวิเคราะห์ข้อมูล
เกินนับ (Big Data Analytics)  
 

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกอบด้วยสวนสัตว์ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล มีภูเขาและถนน อ่างเก็บ
น้ า แนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมสีเขียวเดิมไว้
ให้ได้ ลดผลกระทบและลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมต่อเมืองข้างเคียง และมุ่งเน้นการเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะพลังงาน
สะอาดให้กับเมืองข้างเคียง สิ่งต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะด าเนินการดังต่อไปน้ี  
 สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ การรักษาพ้ืนที่สีเขียวและการบันทึกข้อมูลต้นไม้ใหญ่ทุกต้นด้วยการท ารหัสอัจฉริยะ   

รหัสอัจฉริยะ ท่ีบันทึกไว้ในต้นไม้ใหญ่ทุกต้น พอสิ้นปีก็จะรู้ได้ว่ามีพ้ืนที่สีเขียวอยู่เท่าไร รักษาไว้ได้เท่ าไร 
และจะพัฒนาในปีต่อไปอย่างไร 
 การต้ังเวลาอัจฉริยะ เป็นการออกแบบระบบสปริงเกอร์ซิสเต็มให้กับพื้นที่สีเขียวที่ได้พัฒนาข้ึนมาใหม่มีการ
ใช้ระบบต้ังเวลาอัจฉริยะเพ่ือดูแลพ้ืนที่สีเขียวเหล่าน้ี 
 ถังขยะอัจฉริยะ การจัดการขยะมีแนวคิดเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานด้วยการใช้ระบบเซ็นเซอร์ที่เรียกว่าถัง
ขยะอัจฉริยะในการแยกขยะ เมื่อขยะเต็มจะส่งสัญญาณไปเตือนที่ระบบควบคุม จากน้ันจะส่งรถไปเก็บ ซึ่งมีจุด     
แยกขยะอยู่ 20 จุด จากน้ันจะน าขยะมาแปลงเป็นพลังงานเชื้อเพลิง ถ่าน และปุ๋ย  
 พลังงานอัจฉริยะ จะติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา รวมถึงการเปลี่ยนหลอดไฟ และจะมีมิเตอร์อัจฉริยะ 
ติดต้ังตามอาคารต่าง ๆ แล้วแจ้งไปที่คอนโทรลว่าอาคารน้ีในแต่ละวันหรือแต่ละเดือนใช้พลังงานเท่าไร ก็จะผลิตเท่าน้ัน  
 การสัญจรอัจฉริยะ จะมีระบบขนส่งมวลชนที่ใช้พลังงานสะอาดและจะมีสถานีจอดรถ 30 สถานี ซึ่งจะมี
แอปพลิเคชันที่สามารถดูได้ว่ารถจะมาถึงอีกกี่นาที และจะมีรถจักรยานแบบร่วมกันใช้ (Haring Bike) ถามสถานี
หลักด้วย 
 ชุมชนอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีแนวคิดพัฒนาโรงอาหารให้ใช้ระบบการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ (Smart e-payment) และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)  โดยจะติดต้ัง
ไว-ไฟจ านวน 6,300 จุด ท าให้เรียนรู้ได้ตลอดเวลาอีกด้วย 
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3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มีที่ต้ังอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางเมืองจึงเลือกพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ท่ีมีเป้าหมายไปยัง 

นักศึกษาและคนทั่วไปให้สามารถเข้ามาใช้งานได้ง่ายและส่งเสริมการเรียนรู้ “เมืองอัจฉริยะ” ในบริบทของพ้ืนที่
พาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองหลวงที่จะส่งผลทางด้านบวกต่อคนเป็นจ านวนมากในพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นสูง และได้
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง [28] ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาในด้านส าคัญต่าง ๆ 
ประกอบด้วย พลังงานอัจฉริยะ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การสัญจรอัจฉริยะ เพ่ือให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ชุมชนอัจฉริยะ อยู่ร่วมกันในมาตรฐานชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ  ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของผู้คน เศรษฐกิจอัจฉริยะ สร้างความสามารถในการแข่งขันและลงทุนอาคารอัจฉริยะ ตอบสนองการใช้
งานอาคารอย่างเต็มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะ บริหารเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ และ
นวัตกรรมอัจฉริยะ ท่ีใช้ได้จริงและมีผลกระทบกับสังคมในวงกว้าง 

การสัญจรอัจฉริยะ ด้านการสัญจร เช่น ให้บริการรถตุ๊กตุ๊ก ไฟฟ้า “MuvMi” เพ่ือให้ชาวจุฬาฯ รวมไปถึง
บุคคลทั่วไปโดยสารเดินทางภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบได้อย่างสะดวก ประหยัดและ
ปลอดภัยมากย่ิงข้ึน เป็นการให้บริการที่เข้าถึงพ้ืนที่ในตรอกซอกซอย หรือสถานที่ที่ไม่ได้อยู่บนถนนเส้นหลัก 
สามารถเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันเรียกรถแบบ “On-Demand” คือเรียกเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการ ไม่ต้องรอ
รอบเวลา ไม่ได้ว่ิงตามเส้นทางประจ า รถตุ๊กตุ๊ก MuvMi ใช้ระบบไฟฟ้า  100% ผ่านการวิเคราะห์การชน ท าให้มั่นใจ
ในความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการรวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย [29] 
 
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต้องการสร้างศูนย์รังสิตให้เป็น “สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างย่ังยืนเพ่ือ
รับใช้ประชาชนและผู้อยู่มีความสุข” โดยจะพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

พลังงานอัจฉริยะ จะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้ 50% โดยจะไปใช้พลังานสะอาดอย่า งพลังงาน
แสงอาทิตย์และใบโอแก๊ส 30% จะเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าท้ังหมดรวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนด้วยคิดว่าจะช่วยลด
การใช้ไฟฟ้าได้ 20%  การใช้พลังงานแสงอาทิตย์จะต้องส ารองไฟไว้ใช้ในเวลากลางคืนจะต้องติดต้ังหน่วยจับเก็บ
พลังงาน (Energy Storage ) ซึ่งต้องการระบบไมโครกริดและมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) 

อาคารอัจฉริยะ ด้านอาคารต่าง ๆ จะต้องมีอาคารที่เป็นอาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero 
Energy Building)  5 แห่ง รวมถึงโรงอาหารทั้ง 7 แห่งก็ต้องเป็นอาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ด้วย อาคารที่ใช้
พลังงานสุทธิเป็นศูนย์เป็นอาคารที่ใช้ปริมาณไฟฟ้าซึ่งมาจากภายนอกอาคารเมื่อหักลบกับปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้เอง
จากอาคารคิดค านวณในแต่ละรอบปีต้องมีค่าเท่ากับศูนย์ จัดเป็นแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร
ได้สูงสุด 

การสัญจรอัจฉริยะ การขนส่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องเป็นระบบขนส่งที่ปล่อยคาร์บอนต่ า มีการ
พัฒนาเส้นทางส าหรับจักรยานความยาว 15 กิโลเมตร มีบริการจักรยานสาธารณะอัจฉริยะ (Bike Sharing) 10 
สถานี โดยนักศึกษาสามารถใช้บัตรนักศึกษา และยังสามารถใช้สมาร์ตโฟนยืมและคืนจักรยานได้ทุกท่ีทุกเวลาอีกด้วย 
ส่วนรถยนต์ของมหาวิทยาลัยทุกคันมีแผนให้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ทุกคัน และลดเวลาการชาร์จที่
สถานีด้วยการติดแผงโซลาร์เซลล์ไปบนหลังคารถ และจะท าการเปลี่ยนรถชัตเทิลบัสทั้งหมดให้เป็นรถโซลาร์บัส  

สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีแนวคิดจะพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะด้วยการเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวให้เป็น 70% จากที่มีอยู่ 50% โดยการเพ่ิมให้มีต้นไม้ใหญ่ มีคลองที่เชื่อมต่อกัน ใช้พลังงานให้น้อยลง 
เรื่องจัดการขยะ มีแผนการสร้างโรงขยะ จะเพ่ิมการรีไซเคิลรวมทั้งการลดปริมาณขยะ ขวดน้ าด่ืมเป็นปริมาณขยะที่
มากท่ีสุดอย่างหน่ึง ด้วยการแจกกระบอกน้ าให้กับนักศึกษา และมีโครงการลดการใช้วัสดุที่ใช้พลาสติก เช่น ถุงหูหิ้ว 
หลอด หรือช้อนส้อมพลาสติก ฯลฯ 
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นวัตกรรมอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะพัฒนาด้านนวัตกรรมอัจฉริยะที่เน้นไปเพ่ือสังคมและ
ชุมชน จะพัฒนามอเตอร์ไซค์รับจ้างในศูนย์รังสิตไปเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าท้ังหมด ในเรื่องของสุขภาพ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนที่สามารถใช้ตรวจเบาหวานข้ึนตาซึ่งเป็นโรคที่พบ
มากในคนไทยได้อีกด้วย 

 

บทสรุป 
 

มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ หรือวิทยาเขตอัจฉริยะ เป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี จัดการศึกษาในสภาพแวดล้อมอัจฉริยะที่สนับสนุนโดยเทคโนโลยีอัจฉริยะ สร้างสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาของอาจารย์และนักศึกษาให้ดีข้ึน มีบริการต่าง ๆ อยู่บนอินเทอร์เน็ต มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรองรับและ
ใช้แอปพลิเคชันสนับสนุนการท างาน มหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะควรด าเนินการพัฒนาตาม
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะอย่างน้อย 5 ด้านได้แก่ ด้านคนและการใช้ชีวิตอัจฉริยะ (Smart People 
& Living) ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ด้านสิ่งแวดล้อม
อัจฉริยะ (Smart Environment)  ด้านการสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility)   ในส่วนของการด าเนินงาน
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะจะช่วยการใช้ชีวิตของคนในมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นบุคลากร อาจารย์และนักศึกษา รวมไปถึง
คนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้สะดวกสบายมากข้ึน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก า ลังให้
ความส าคัญและก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือให้รองรับความท้าทายใหม่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมที่
เต็มไปด้วยดิจิตอล  
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