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การบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัยด้วยธุรกิจอัจฉริยะ
Curriculum Management with Business Intelligence
สุวรรณา ตรงต่อศักดิ1*์ และ ปณิตา วรรณพิรณ
ุ 2
1. บทนํา
ประเทศไทยได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง
โดยมี ก ารกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น์ เ ชิ ง นโยบายการพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ ของประเทศไทย และปั จ จุ บั น รู ป แบบการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ ประเทศไทย 4.0 ซึ่งมีแนวคิดที่
สํ า คั ญ คื อ ประเทศไทยจะขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม [1] นอกจากนี้รัฐบาล
ยังได้มีการกําหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร (ICT 2020) โดยมุ่ ง เน้ น ให้ ป ระเทศไทยมี ก าร
พัฒนาอย่างฉลาด การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สั ง คม จะอยู่ บ นพื้ น ฐานของความรู้ แ ละปั ญ ญา [2]
เศรษฐกิจของไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน สังคมไทยสู่
ความเสมอภาค โดยเป้าหลักอย่างหนึ่งก็คือ ประเทศไทย
มี ทุ นมนุ ษ ย์ ที่ มี คุ ณภาพในปริ มาณที่ เพี ยงพอต่ อ การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และฐานเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ ได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ
กล่าวคือ ประชาชนมีความรอบรู้ เข้าถึงสามารถพัฒนา
และใช้ ประโยชน์ จากสารสนเทศได้อย่ างรู้ เท่ าทั น เกิ ด
ประโยชน์ต่ อการเรี ยนรู้ การทํ างาน และการดํ ารงชี วิ ต
ประจําวัน บุคลากร ICT มีความรู้ ความสามารถและทักษะ
ในระดับสากล [3]
สิ่งหนึ่งที่จะพัฒนาทุนมนุษย์ตามเป้าหมายหลักของ
นโยบาย ICT2020 เพื่ อ ไปขั บ เคลื่ อ นประเทศด้ ว ย
เทคโนโลยี ความคิ ดสร้ างสรรค์ และนวั ตกรรมได้ นั้ น
ก็คือ กระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษา และการจัด
การเรียนรู้ ประเทศไทยได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ศึกษา และการจัดการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
เป็นยุคการศึกษา 4.0 สิ่งสําคัญที่ไม่ควรมองผ่านก็คือการ
บริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ก้ า วสู่ ม หาวิ ท ยาลั ย อั จ ฉริ ย ะ

ภารกิจของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมสําหรับงานด้านวิชาการถือว่าเป็นหัวใจ
หลักของการดําเนินงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องมีความ
รั บ ผิ ด ชอบการพั ฒนาหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษาให้ มี
มาตรฐานและคุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ สู ง ขึ้ น ด้ ว ยเหตุ นี้
มหาวิทยาลัยจึงได้มีการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
พ.ศ.2552 ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา [4]
การบริหารในยุคปัจจุบันมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาช่วยจัดการ ซึ่งเทคโนโลยีธุรกิจอัจฉริยะเป็นอีกหนึ่ง
เทคโนโลยีที่สําคัญมากสําหรับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
เพื่อที่จะช่วยนําเสนอข้อมูลในสถาบันการศึกษา ให้อยู่ใน
รูปแบบที่ผู้บริหารตัดสินใจได้สําหรับช่วยพัฒนา แก้ไข
ปรับปรุงในทุก ๆ ด้าน ซึ่งความสําเร็จในสถาบันการศึกษา
นั้น เป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ และสามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในอนาคต [5]
2. การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.1 ความหมายของการบริหารจัดการหลักสูตร
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การบริหารหลักสูตร หมายถึง การวางแผน การควบคุม
ดูแล กํากับติดตาม การจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัด
การเรียนการสอน โครงการวิชาการที่สถานศึกษาจัดขึ้น
เพื่อส่งเสริมการใช้หลักสูตรและการสอน โดยสอดคล้อง
กับการพัฒนาผู้เรียน ตามลักษณะธรรมชาติการเรียนรู้
และตอบสนองเจตนารมณ์ของหลักสูตร [6]
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การบริหารหลักสูตร หมายถึง กระบวนการบริหารงาน
การใช้หลักสูตร แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ การเตรียมการ
หลักสูตร การดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดบริหาร
หลักสูตร และการประเมินผลหลักสูตร [7] การบริหาร
หลักสูตร หมายถึง กระบวนการบริหารงานการใช้หลักสูตร
ได้ แก่ เตรี ยมการดํ าเนิ นการควบคุ มดู แลและประเมิ น
หลักสูตร โดยใช้ทรัพยากรการบริหารที่มีอยู่อย่างจํากัด
ในสถานศึกษา ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด
กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บอุ ด มศึ กษาแห่ ง ชาติ
(Thai Qualifications Framework for Higher
Education, TQF: HEd) หมายถึ ง กรอบที่ แสดงระดั บ
คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของประเทศ ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ย ระดั บ คุ ณ วุ ฒิ การแบ่ ง สายวิ ช า ความ
เชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่ม
สูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแต่
ละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่
ต้ องใช้ การเปิ ดโอกาสให้ เที ยบโอนผลการเรี ยนรู้ จาก
ประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รวมทั้งระบบและกลไก ที่ให้ความมั่นใจในประสิทธิผล
การดําเนินงาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติของสถานอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้
บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ [4]
2.2 บทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาในการ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
สถาบั นอุ ดมศึ กษามี บทบาทหน้ าที่ หลายประการ
ในการดํ าเนิ นงาน ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บ
อุ ดมศึ ก ษา ได้ แก่ [4] 1) การพั ฒนามาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
สาขา/สาขาวิ ช าต่ า ง ๆ ในแต่ ล ะระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ให้ มี
องค์ ประกอบที่ สมบู รณ์ ครบถ้ วนตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา (มคอ.1) 2) การจั ด ทํ า
รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (มคอ.2) 3) การจั ด ทํ า
รายละเอี ย ดของรายวิ ช า (มคอ.3) 4) การขออนุ มั ติ
หลั ก สู ต รต่ อ สภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา 5) การเสนอ
หลั ก สู ตรต่ อสํ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
6) การบริ หารหลั กสู ตรและการจั ดการเรี ยนการสอน
7) การจัดรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.
5) การรายงานผลการดํ า เนิ นการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6) และการรายงานผลการดําเนินการ
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ของหลักสูตร (มคอ.7) 8) การประกันคุณภาพหลักสูตร
การเรียนการสอน 9) การกํากับดูแล และรักษาคุณภาพ
หลักสูตรให้ได้มาตรฐาน
3. ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence)
3.1 ความหมายของธุรกิจอัจฉริยะ
ธุรกิจอัจฉริยะ หมายถึง เป็นที่รวมสถาปัตยกรรม
เครื่องมือฐานข้อมูล เครื่องมือในการวิเคราะห์แอพพลิเคชั่น
และวิธีการ [8]
ธุรกิจอัจฉริยะ หมายถึง เป็นกระบวนการของข้อมูลที่
มีขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูล และนําเสนอชุดรายงาน
ระดั บสู ง เพื่ อช่ วยบริ หารจั ด การในการตั ดสิ น ใจทาง
ธุรกิจ [9]
ธุ รกิ จอั จฉริ ยะ หมายถึ ง เป็ นผลของการวิ เคราะห์
เชิ ง ลึ ก ของรายละเอี ย ดข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ ประกอบด้ ว ย
ฐานข้อมูล และการใช้เทคโนโลยี [10]
ธุ รกิ จอั จฉริ ยะเป็ นที่ รวมสถาปั ตยกรรม เครื่ องมื อ
ฐานข้ อ มู ล เครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์ แอพพลิ เ คชั่ น
และวิ ธี ก าร เพื่ อ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก รวมถึ ง การ
วิ เ คราะห์ แ บบหลายมิ ติ สํ า หรั บ ทํ า นายผลลั พ ธ์ ข อง
แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น โดยนําเสนอชุดรายงานระดับสูง
สําหรับช่วยบริหารจัดการในการตัดสินใจทางธุรกิจ
3.2 รูปแบบของธุรกิจอัจฉริยะ รูปแบบของธุรกิจ
อัจฉริยะมี 3 รูปแบบ ได้แก่
1) ธุ รกิ จ อั จฉริ ยะแบบเชิ งกลยุ ทธ์ หมายถึ ง
ธุรกิจอัจฉริยะที่มุ่งเน้นอนาคต ช่วยให้องค์การสามารถ
ตัดสินใจเกี่ยวกับสภาวการณ์อนาคต ของแวดวงธุรกิจ
ของตน แบบเชิงกลยุทธ์นี้ทําให้ผู้มีอํานาจตัดสินใจของ
องค์กร เห็นทิศทางในอนาคตของธุรกิจ นอกจากนี้ยงั ช่วย
ให้ รู้ ถึ ง แนวโน้ ม และรู ป แบบใหม่ ๆ ของธุ ร กิ จ และ
คาดการณ์ ถึ ง ปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง อาจส่ ง ผลต่ อ
สภาพแวดล้อม การดําเนินงานในปัจจุบัน การคาดการณ์
ผลของโครงการที่วางแผนไว้ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ต่อทิศทางขององค์กร และพัฒนาแผนสํารองคือ ประเด็น
สําคัญของธุรกิจอัจฉริยะเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนด้าน
กลยุ ทธ์ ของธุ รกิ จอั จฉริ ยะ เกี่ ยวข้ องกั บการวางแผน
สําหรับทิศทางในอนาคต และการเติบโตขององค์กรตาม
พันธกิจ และเป้าหมายที่ระบุไว้
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2) ธุ ร กิ จ อั จ ฉริ ย ะแบบเชิ ง ยุ ท ธวิ ธี หมายถึ ง
ธุ รกิ จอั จฉริ ยะที่ ช่ วยให้ ผู้ มี อํ านาจตั ดสิ นใจ มี ข้ อมู ลที่
จํ า เป็ น ในการดู เพื่ อ เปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้ อ ม
การดําเนินงานขององค์กรในปัจจุบัน และช่วยให้ค้นพบ
โอกาสใหม่ๆ การจัดการแบบเชิงยุทธวิธีเกี่ยวข้องกับเวลา
จริ ง เสนอสภาพการแข่ งขันในปั จจุ บั น ภายในแวดวง
ธุ ร กิ จ มากกว่ า การวางแผน การระบุ ถึ ง ขั้ น ตอนการ
ดําเนินงานแบบเชิงยุทธวิธี ต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เชิงกลยุ ทธ์ ขององค์ กร ระดั บการมุ่ งเน้ น
ความเป็นอัจฉริยะมากกว่าทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้วยผลที่มีคุณภาพ เช่น คน เวลา
และเงิน การวางแผนยุทธวิธีขององค์กร จะช่วยให้สามารถ
ใช้ ท รั พยากรได้ อย่ างมี ประสิ ท ธิ ภาพมากที่ สุ ด อี กทั้ ง
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ร วมถึ ง การจั ด การความ
เสี่ยง และการทํานายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ [11]
3) ธุรกิจอัจฉริยะแบบเชิงปฏิบัติการหมายถึง
การดําเนินการข้อมูลที่ใกล้เคียงกับเวลาจริงและให้ข้อมูล
ช่วยในการตัดสินใจในเวลาปัจจุบัน ซึ่งถูกเรียกชื่ออื่นว่า
แบบไดนามิก แบบเรียลไทม์ ปฏิบัติการอัจฉริยะ และการ
วิเคราะห์ปฏิบัติการ ธุรกิจอัจฉริยะแบบเชิงปฏิบัติการนี้จะ
ให้ข้อมูลการตัดสินใจในระดับล่าง กับผู้จัดการระดับต้น
ของธุรกิจ เพื่อดําเนินธุรกิจประจําวัน นอกเหนือจากการ
ตัดสินใจแบบเชิงกลยุทธ์และแบบเชิงยุทธวิธี [12] สําหรับ
สิ่ งที่ จะนํ ามาเป็ นตั วกํ าหนดรู ปแบบของธุ รกิ จอั จฉริ ยะ
ได้แก่ (1) การมุ่งเน้นธุรกิจเป็นหลัก (2) ผู้ใช้เป็นหลัก
(3) มาตรการ 4) กรอบเวลา และ (5) ชนิดข้อมูลและ
การใช้ [13]
3.3 สถาปัตยกรรมธุรกิจอัจฉริยะ
ระบบธุรกิจอัจฉริยะประกอบด้วย 4 ส่วนหลักได้แก่ [8]
1) คลังข้อมูล (data warehouse) เป็นที่จัดเก็บ
ข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งถูกออกแบบให้มีลักษณะที่เหมาะสม
กับรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ที่พร้อมจะนําไปใช้งานใน
เชิงวิเคราะห์ ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลได้มาจาก
แหล่งที่มาของข้อมูล (data sources) ทั้งแหล่งข้อมูล
ภายใน และภายนอกองค์กร
2) การวิเคราะห์ทางธุรกิจ (business analytics)
โดยใช้ชุดเครื่องมือสําหรับการจัดการการทําเหมืองข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูลในคลังข้อมูล ชุดเครื่องมือ ได้แก่
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เครื่องมือการสืบค้นและการจัดทํารายงาน เพื่อทําการ
สื บค้ น และออกรายงานต่ าง ๆ สํ าหรั บสนั บสนุ นการ
ตัดสินใจ การวิเคราะห์ด้านสถิติ และการพยากรณ์ การ
ประมวลผลเชิ ง วิ เ คราะห์ แ บบออนไลน์ หรื อ โอแลบ
(OLAP: Online Analytical Processing) เป็นเครื่องมือ
ที่ช่วยให้ผู้ใช้งาน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติ ที่มา
จากคลังข้อมูล ทําให้วิเคราะห์มองเห็นข้อมูลในเชิงลึกใน
มิติต่างๆ และการทําเหมืองข้อมูล เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิ เคราะห์ ข้อมูลทั้งในอดี ตและปัจจุ บัน เพื่อค้นหา
ความสัมพันธ์ในระหว่างข้อมูล ที่ไม่เคยมีการค้นพบมา
ก่อนหรือคาดการณ์มาก่อน ซึ่งการที่องค์กรได้ค้นพบสิ่ง
ใหม่ๆ ก่อนผู้อื่น อาจจะช่วยสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน [14]
3) การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
(business performance management) เพื่อการ
ควบคุมกํากับดูแล และการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
ในแต่ละองค์กรส่วนใหญ่จะมีระบบงานที่แยกออกจากกัน
ซึ่งส่งผลทําให้การใช้งานหลาย ๆ ระบบรวมกันค่อนข้าง
ยาก ด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวคิดในการรวบรวมและปรับปรุง
กระบวนการทํางานทางธุรกิจ ที่สามารถเชื่อมโยง และ
ทํางานร่วมกันได้หลาย ๆ ระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถนํ า กลั บ มาใช้ ใ หม่ ไ ด้ นั่ น ก็ คื อ การจั ด
กระบวนการทางธุรกิจ โดยมีแนวคิดในการ Share
service กัน เพื่อให้แต่ละธุรกิจสามารถใช้งาน service ที่
ต้องการร่วมกันได้ [15]
4) ส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (User Interface)
เป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนํา
ข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจได้ เช่น dashboard ซึ่งเป็น
ส่วนที่ใช้แสดงข้อมูลภาพรวม โดยนําเสนอในรูปแบบ
แผนภาพ พร้ อ มทั้ ง แสดงสถานะของตั ว ชี้ วั ด ผลการ
ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ขององค์กร (OKR: Objective
Key Results)
3.4 กระบวนการของธุรกิจอัจฉริยะ Rick Sherman
[16] กําหนดกระบวนการของธุรกิจอัจฉริยะ ดังนี้
1) การกําหนดแหล่งข้อมูล (Data Source)
ขั้นตอนแรกของกระบวนการทําธุรกิจอัจฉริยะ เริ่มต้นที่
การกํ าหนดแหล่ งข้ อมู ลที่ จะนํ ามาเข้ าสู่ คลั งข้ อมู ลซึ่ ง
แหล่ ง ข้ อ มู ล สามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ น 2 ประเภท ได้ แ ก่
แหล่งข้อมูลภายใน และแหล่งข้อมูลภายนอก
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2) การออกแบบ และสร้างแบบจําลองข้อมูล
เชิงมิติ (Dimensional Data Model) ของคลังข้อมูล
แบบจําลองเชิงมิติแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ star
schema, snowflake schema และ Multidimensional
schema
3) การนําข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล (Data
Warehouse)/ตลาดข้อมูล (Data Marts) ก่อนที่จะนํา
ข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล หรือนําเข้าสู่ส่วนย่อยของคลังข้อมูล
ที่เรียกว่า ตลาดข้อมูล (Data Marts) จําเป็นจะต้องแปลง
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานกระบวนการแปลงข้อมูล
(ETL) ได้แก่ คัดกรองข้อมูล (E: Extract) คือ การเลือก
ข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งต่าง ๆ เปลี่ยนรูปข้อมูล (T:
Transform) คือ ข้อมูลที่เลือกมาจากการคัดกรองข้อมูล
นั้นจะเป็นข้อมูลดิบ ยังไม่สามารถนํามาใช้ในการตัดสินใจ
ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนรูปข้อมูลให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ก่อนที่จะนําไปใช้ในการตัดสินใจต่อไป และบรรจุข้อมูล
(L: Load) คือ กระบวนการนําข้อมูล ที่ถูกเปลี่ยนรูป
ข้อมูลแล้วไปเก็บไว้ในคลังข้อมูล
4) การจัดทําข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลให้
อยู่ในรูปแบบ Cube ซึ่งโครงสร้างข้อมูลจะมีลักษณะเป็น
แบบหลายมิติ เพื่ออํานวยความสะดวกในการวิเคราะห์
ข้อมูล และมีมิติมุมมองในการเรียกใช้ข้อมูลได้หลากหลาย
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคนิค Slice and Dice เพื่อ
เป็นการประหยัดเวลาในการ Query อีกด้วย ตัวอย่างเช่น
การ Slice เพื่อทําการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงกว้างทั่ว ๆ ไป
เช่น การดูรายงานยอดขาย และการ Dice เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลในเชิงลึก เช่น การดูรายงานเฉพาะยอดขายของ
ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง โดยแยกตามเดือนใดเดือน
หนึ่ง แยกตามเขตพื้นที่ขายใดพื้นที่หนึ่งเป็นต้น [17]
5) การสร้างรายงาน สําหรับหัวใจหลักของ
ธุรกิจอัจฉริยะคือ Dashboard และ report ซึ่ง
Dashboard คือ สิ่งแรกที่ทําให้ผู้บริหารสามารถเห็น
ภาพรวมขององค์กร หากผู้บริหารต้องการดูรายละเอียด
มากขึ้ น ก็ ต้ อ งมี ร ายงานสนั บ สนุ น ทั้ ง ที่ เ ป็ น รู ป แบบ
รายงานที่เตรียมไว้แล้ว กับรูปแบบรายงานประเภทที่
ต้องการคําตอบทั นที ซึ่งเรี ยกว่ า adhoc
report
เนื่องจากผู้บริหารอาจมีเงื่อนไขพิเศษที่ต้องการ ดังนั้น
รายงานจึ ง ต้ อ งสามารถสนั บ สนุ น เพื่ อ ประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารได้
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4. มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)
4.1 ความหมายของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
มหาวิ ทยาลั ยอั จฉริ ยะหมายถึ ง สถานที่ ซึ่ งมี ก าร
แบ่งปันความรู้ระหว่างผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียนเจ้าหน้าที่
และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อย่างปราศจากช่องว่าง [18]
4.2 องค์ ป ระกอบของมหาวิ ท ยาลั ย อั จ ฉริ ย ะ
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ
[19] 1) คนอัจฉริยะ (Smart People) หมายรวมถึงทุน
มนุษย์และทุนทางสังคม(human and social capital)
2) อาคารอัจฉริยะ (Smart building) คือ อาคารที่มีการ
ติดตั้งอุปกรณ์ที่รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ของอาคาร [20] 3)
เครือข่ายความรู้ (Knowledge Grid) หมายถึง การแบ่งปัน
ความรู้ที่มีประสิทธิภาพผ่านเครือข่ายต่าง ๆ [21] และ
การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ [19] 4) การ
บริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะ (Smart governance)
เป็นการนําธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน
ขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยหลักสําคัญ 6 ประการคือ
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการ
มีส่วนร่วม หลักสํานึกรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
[22] 5) สภาพแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart environment)
หรื อ สถาปั ต ยกรรมแบบอั น ตรกริ ย า (Interactive
Architecture) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการทําให้สิ่งแวดล้อม
ที่อยู่อาศัยมีความฉลาด สามารถทํางานตอบสนองต่อผู้
อยู่อาศัย ทั้งในเชิงกายภาพจิตใจและอารมณ์ [23]
5. การบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัยด้วยธุรกิจ
อัจฉริยะ
ธุรกิจอัจฉริยะกับการบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ใน
การบริหารจัดการ และการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่ง การที่จะก้าว
เข้าสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะได้นั้น จะต้องมี 5 ส่วน ได้แก่
คนอัจฉริยะ (Smart People) อาคารอัจฉริยะ (Smart
building) เครือข่ายความรู้ (Knowledge Grid) การ
บริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะ (Smart governance)
และสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart environment) ใน
ปั จ จุ บั น จะเห็ น ได้ ว่ า ข้ อ มู ล ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย มีมากมาย และมาจากหลายแหล่ง ดังนั้น
ธุ รกิ จอั จฉริ ยะเป็ นเทคโนโลยี หนึ่ งที่ สามารถนํ าใช้ ใ น
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มหาวิ ทยาลั ย เพื่ อเก็ บรวบรวมข้ อมู ลขนาดใหญ่ (Big
data) และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถ
นําข้อมูลสารสนเทศนั้นไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
กระบวนการที่จะนํามาจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของ
มหาวิทยาลัย ในการบริหารหลักสูตร ได้แก่ การกําหนด
แหล่ งข้อมูล การออกแบบ และการสร้ างแบบ จําลอง
ข้อมู ลเชิ งมิ ติ การทํ า ETL และการนํ าข้อมู ลเข้าสู่ คลั ง
ข้อมูล การจัดทําข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบCube และการ
สร้างรายงาน ซึ่งกระบวนการทั้งหมดดังกล่าวจะดําเนินการ
ภายใต้ของสถาปัตยกรรม ธุรกิจอัจฉริยะโดยประกอบด้วย
4 ส่วนหลัก ได้แก่ คลังข้อมูล การวิเคราะห์ทางธุรกิจการ
จัดการกระบวนการธุรกิจ และส่วนประสานงานกับผู้ใช้
ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัย
ด้วยธุรกิจอัจฉริยะ
6. กระบวนการบริหารหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยด้วยธุรกิจอัจฉริยะ
กระบวนการบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัยด้วย
ธุรกิจอัจฉริยะจะใช้ SWOT Analysis วงจรคุณภาพ
PDCA และ OKR มาช่วยบริหารจัดการ
ในแต่ละขั้นตอนของการบริหารหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในมหาวิทยาลัย
ด้ วยธุ ร กิ จอั จฉริ ยะ จะใช้ หลั กการวงจรการปรั บปรุ ง
คุณภาพ PDCA (Planning: P, Doing: D, Checking: C
และ Acting: A)
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6.1 การวางแผน (P) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
(Environment Scanning/SWOT) ทั้งภายนอกและ
ภายใน จากนั้นนําผลจากการวิเคราะห์มาจัดทําแผนการ
บริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในมหาวิทยาลัยด้วยธุรกิจอัจฉริยะ และกําหนด
แผนในการวัดการดําเนินงานพร้อมทั้งกําหนดดัชนีตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (OKR: Objective Key Results)
6.2 การลงมือทํา (D) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนใหญ่
ได้แก่
1) กําหนดขอบเขตข้อมูล มคอ.
ในการวางแผน (P) โดยทําการกําหนดรูปแบบ
รายงานทีต่ ้องการ ซึ่งจะทําให้รู้ว่าระบบต้องจัดเก็บข้อมูล
ใดบ้ าง ที่ เป็ นประโยชน์ ในการจั ดทํ ารายงานดั งกล่ าว
กําหนดข้อมูลที่จะจัดเก็บ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบ
รายงานทีต่ ้องการ กําหนดแหล่งข้อมูล (ภายนอก ภายใน)
ที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการ กําหนดผู้รับผิดชอบในการ
นําข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ และผู้ใช้รายงาน กําหนดกระบวนการ
จัดเก็บข้อมูล ในการดําเนินการ (D) โดยทําการระบุข้อมูล
ที่จะจัดเก็บ แหล่งข้อมูล กระบวนการจัดเก็บข้อมูลและ
จัดสรรความรับผิดชอบของแต่ละหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้องในการ
ตรวจสอบ (C) เมื่อได้ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้
อย่างชัดเจนแล้ว จะทําการวัดเปรียบเทียบกับแผนการ
บริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานฯ ด้วยธุรกิจอัจฉริยะ
ว่าสอดคล้องกัน หรือตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ในการ
ปรับปรุงแก้ไข (A) โดยดําเนินการแก้ไข เพิ่มเติมกระบวนการ
เพื่อให้ครอบคลุมในการกําหนดขอบเขตของข้อมูล
2) การออกแบบและสร้างฐานข้อมูลตามแบบ
จําลองข้อมูลเชิงมิติของคลังข้อมูล
ในการวางแผน (P) โดยทําการกําหนดรูปแบบ
จําลองข้อมูลเชิงมิติ ที่จะนํามาออกแบบฐานข้อมูลในการ
ดําเนินการ (D) โดยการออกแบบและสร้างฐานข้อมูลตาม
รูปแบบจําลองข้อมูลเชิงมิติที่ได้กําหนดไว้ ในการตรวจสอบ
(C) โดยทําการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบจําลอง
ข้อมูลเชิงมิติของฐานข้ อมูล ในการปรับปรุงแก้ไข (A)
โดยทําการแก้ไขรูปแบบจําลองข้อมูลเชิงมิติ ให้เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์
3) การนําเข้าสู่คลังข้อมูล ก่อนที่จะนําข้อมูล
เข้าสู่คลังข้อมูล จะผ่านการกลั่นกรองข้อมูล จากนั้นจึง
นําข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้
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ในการวางแผน (P) โดยทําการกําหนดกระบวนการ
ในการกลั่นกรองข้อมูล ในการดําเนินการ(D) โดยการ
ดําเนินการคัดแยกข้อมูล (Extract: E) เปลี่ยนแปลงข้อมูล
(Transform: T) และบรรจุข้อมูล (Load : L) ไว้ในคลัง
ข้อมูล (Data Warehouse) ในการตรวจสอบ (C) โดยทํา
การตรวจสอบกระบวนการ ETL เพื่อให้ข้อมูลมีความ
สมบูรณ์มากที่สุด ในการปรับ ปรุงแก้ไข (A) โดยทําการ
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ ETL
4) จัดทําข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมจะนําไป
วิเคราะห์ และใช้งานด้วยการประมวลผลแบบออนไลน์
ในการวางแผน (P) โดยทําการกําหนดการจัด
ทําข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบหลายมิติ ในการดําเนินการ (D)
โดยดําเนินการจัดทําข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบหลายมิติ ใน
การตรวจสอบ (C) โดยการตรวจสอบความสอดคล้องของ
ข้อมูลกับรูปแบบที่กําหนดไว้ ในการปรับปรุงแก้ไข (A)
โดยทําการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล รูปแบบให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล
5) การวิเคราะห์และสร้างรายงาน
ในการวางแผน (P) โดยทําการกําหนดชุดคําสั่ง

วิ เคราะห์ ชุ ดคํ าสั่ งในการจั ดทํ ารายงาน และรู ปแบบ
รายงาน ในการดํ าเนิ นการ (D)
โดยดํ าเนิ นการ
ประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (OLAP) ในการ
ตรวจสอบ (C)
โดยทําการตรวจสอบขั้นตอนการ
ดําเนินงาน และรายงาน ในการปรับปรุงแก้ไข (A) โดยทํา
การปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการดําเนินงาน และรายงาน
6.3 การตรวจสอบงาน (C) ในการวางแผน (P)
โดยการเปรียบเทียบตัวชี้วัด (OKR) กับการดําเนินงาน
ในการดําเนินการ (D) โดยดําเนินการตรวจสอบตัวชี้วัด
กับกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรด้วยธุรกิจอัจฉริยะ
ในการตรวจสอบ (C) โดยทําการตรวจสอบความถูกต้อง
ของตั วชี้ วั ด กั บแผนในการวั ดการดํ าเนิ นงาน ในการ
ปรับปรุงแก้ไข (A) โดยทําการปรับปรุง แก้ไข
6.4 การปรับปรุงแก้ไข (A) ปรับปรุง แก้ไข
กระบวนการ
กระบวนการบริ หารหลั กสู ตรตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณวุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ ในมหาวิ ทยาลั ยด้ วย
ธุรกิจอัจฉริยะ แสดงให้เห็นกระบวนการฯ ทั้งหมด
ดังรูปที่ 2

OKR

รูปที่ 2 กระบวนการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในมหาวิทยาลัย
ด้วยธุรกิจอัจฉริยะ
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7. บทสรุป
รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยด้วยธุรกิจอัจฉริยะใน
ยุคประเทศไทย 4.0 เป็นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลขนาด
ใหญ่ของมหาวิทยาลัย กระบวนการที่มาจัดการข้อมูล
ประกอบด้วย การกําหนดแหล่งข้อมูลการออกแบบและ
การสร้างแบบจําลองข้อมูลเชิงมิติการทํา ETL และการ
นํ า ข้ อ มู ล เข้ า สู่ ค ลั ง ข้ อ มู ล การจั ด ทํ า ข้ อ มู ล ให้ อ ยู่ ใ น
รูปแบบ Cube และการสร้างรายงาน โดยกระบวนการ
ทั้งหมดจะดํ าเนิ นการภายใต้ ของสถาปั ตยกรรมธุ รกิ จ
อัจฉริยะ ได้แก่ คลังข้อมูลการวิเคราะห์ทางธุรกิจ การ
จั ด การกระบวนการธุ ร กิ จ และส่ ว นประสานงานกั บ
ผู้ ใ ช้ โดยรู ป แบบการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ด้ ว ยธุ ร กิ จ
อัจฉริยะ จะส่งผลทําให้มหาวิทยาลัยก้าวเข้าสู่ความเป็น
มหาวิ ท ยาลั ย อั จ ฉริ ย ะ สํ า หรั บ กระบวนการบริ ห าร
หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ด้วยธุรกิจอัจฉริยะจะใช้ SWOT Analysis วงจรคุณภาพ
PDCA และ OKR มาช่วยบริหารจัดการ โดยมีขั้นตอน
หลั ก 4 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ การวางแผนธุ ร กิ จ อั จ ฉริ ย ะ
(BI Planning) การดํ า เนิ น งานด้ ว ยธุ ร กิ จ อั จ ฉริ ย ะ
(BI Doing) การตรวจสอบกระบวนการ การดําเนินงาน
ด้ ว ยธุ ร กิ จ อั จ ฉริ ย ะ (BI Checking) การปรั บ ปรุ ง การ
ดําเนินงานด้วยธุรกิจอัจฉริยะ (BI Acting)
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