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กําหนดการ  

การประชุมนาํเสนอแผนกลยุทธประจาํป 2555 ตอสภามหาวิทยาลัย 

วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2555 

ณ โรงแรมฮิลตันหัวหิน  รีสอรทแอนดสปา  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ 

…………………………………….. 
 

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 

07.00 น.  - ออกเดินทางจากวิทยาเขตกลวยน้ําไท  
                                       (รถจอดบริเวณ ประตู 1  หนา Admissions & Information Center  

   มีบริการอาหารเชาบนรถ) 
10.30 น.  - ถึงโรงแรมฮิลตันหวัหนิ  รีสอรทแอนดสปา  (พรอมกนัทีห่อง Rama 5)  

  (เจาหนาที่โรงแรมบริการนาํกระเปาเดินทางเขาหองพกั) 
   - กลาวนาํ การประชุมนําเสนอแผนกลยุทธ ประจําป 2555  (10 นาที) 
    โดย  ดร.มทันา  สานติวัตร                           

        อธิการบดี 
-  ความคาดหวงัตออนาคตของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   (10 นาที) 

โดย อาจารยเพชร  โอสถานเุคราะห  
             ประธานบริหารมหาวทิยาลัยกรุงเทพ  

- การนาํเสนอแผนกลยทุธ  
กลุมที ่1 - School of Entrepreneurship & GEM  
              - BU International College                

12.30 น.– 13.30 น. - รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม (หอง The Market) 
13.30 น.  - การนาํเสนอแผนกลยทุธ (ตอ) 

กลุมที ่2 Creative Business   
กลุมที ่3 Creative Technology 
กลุมที ่4 Creative Arts    

- คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
- คณะศิลปกรรมศาสตร 

  (รับประทานอาหารวางในหองประชุม) 
18.00 น. เปนตนไป - รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมบริเวณโถงหนาหอง Rama 5 
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วันศกุรที่ 23 มีนาคม 2555 

06.00. – 08.30 น. - รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม (หอง The Market) 
     (คืนกุญแจหองพักและนาํกระเปามาวาง ณ จุดนัดหมายกอนเร่ิมการประชุม) 
08.30. – 12.30 น. - การนาํเสนอแผนกลยทุธ (ตอ)  

กลุมที ่4 Creative Arts (ตอ)  
- คณะนิเทศศาสตร 
- คณะมนุษยศาสตร 

สถาบันพัฒนาผูประกอบการเชิงสรางสรรค (CEDI) 
                                        - สรุปยุทธศาสตรเชิงรุกการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ AEC 
    โดย คุณอภิรดี  ตันตราภรณ 

ประธานกรรมการบริหารสถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟกศึกษา 
       รศ.ดร.ทพิรัตน  วงษเจริญ 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
- ขอคิดเห็นจากการประชุม 

โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพทิักษ 
       นายกสภามหาวิทยาลัย 

12.30 น.  - ออกเดินทางจากโรงแรม  
12.45 น.– 13.30 น. - รับประทานอาหารกลางวัน รานเจเขียวซีฟูด หมูบานเขาตะเกียบ อ.หัวหิน 
13.45 น.  - ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะพักรานแมกิมไล อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
17.00 น.  - ถึงมหาวทิยาลัยกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ 

 
 

 
หมายเหตุ การแตงกาย: ชุดลําลองสุภาพ 
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คํากลาวพิธีเปดการประชุม 
โดย 

ดร.สมคิด  จาตุศรีพทิักษ 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

ในชวง 3-4 ปขางหนานี้จะมีเร่ืองของความเปล่ียนแปลงคอนขางมาก  ทั้งในเร่ืองวิธีการเรียนการ
สอน เร่ือง Geo-politic และที่กําลังเกิดข้ึนในบริเวณแถบนี้   ผมอยากใหการนําเสนอทิศทางกลยุทธของแต
ละคณะเปนไปในทิศทางที่เราตองการ เราตองการใหอนาคตเปนอยางไร และเราจะมุงไปสูจุดนั้นไดอยางไร
ฉะนั้น ทุกคณะและผูบริหารทุกคนควรอยางยิ่งที่จะรับฟงและให Comment เพื่อวาจะไดเดินไปดวยกัน    
ในอนาคตขางหนานี้จะไมมีคําวา คณะใดคณะหนึ่งอยูอยางโดดๆ แตจะเปน Multidiscipline หลายๆ 
สาขาวิชาปนกัน  ในสมัยที่เราเรียนหนังสือ ถาทานจําได การเรียนของเราจะถูก block เปนเร่ืองๆ ไว แต
อนาคตไมใชแบบนั้นอีกแลว 

ผมเพิ่งไดรับหนังสือจากอเมริกา ซึ่งนาสนใจมาก  หัวขอวา Brain Mind and Education ผูเขียน
พยายามบอกวา Education ในยุค Digital Age นั้น ไมใชเปนการสอน ไมใชเปนการบอกเลา เพราะทุกคน
สามารถ Access เขา Information ไดหมด อาจารยจะสอนลูกศิษยยากมากข้ึน   เพราะนักศึกษาสามารถ
ใชอินเทอรเน็ตเพื่อเขาถึงขอมูลตางๆ ไดเองทั้งหมด แตอาจารยจะชวยนักศึกษาตอยอด วิเคราะห และนํา
ส่ิงเหลานั้นมาใชประโยชนไดอยางไร และที่สําคัญที่สุดก็คือส่ิงที่เราจะทําตอไปนั้นสอดคลองกับทิศทางแหง
อนาคตของเราหรือไม   

ผมเก่ียวของอยูกับหลายๆ มหาวิทยาลัย ขณะนี้หลายมหาวิทยาลัยก็พยายามขับเคลื่อน เชน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   ในอดีตเปนเพียงมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตเทานั้น  แตในอนาคตจะ
เปล่ียนไป  โดยมหาวิทยาลัยมุงเนนวา ทําอยางไรใหมหาวิทยาลัยแหงนี้เปนหลักยึดเหนี่ยวของคนภาคใต  
เปนตัวกลางประสานงานระหวางภาครัฐและภาคเอกชน และสรางองคความรูที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
ของประเทศ  จะเห็นไดวาเขาเร่ิมมี  Vision  ที่ชัดเจน  นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยที่จะเปนมหาวิทยาลัยที่ไป
ไดไกลมากๆ ของเมืองไทย คือ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผมไดไปดูหลักคิดของเขา ดู Portfolio ของอาจารย
ของเขา ดู Endowment ของเขา และที่สําคัญผมไดสนทนากับทางกรรมการสภามหาวิทยาลัยของเขา และ
พบวา เขาคิดไปขางหนาคอนขางมากทีเดียว โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฉะนั้น
มหาวิทยาลัยกรุงเทพซ่ึงถือวาเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของเอกชน จะนําไดจริงหรือไมในอนาคต  ก็ข้ึนอยูที่
ตัวเราวาจะกําหนดทิศทางอยางไร 
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ที่ผานมามหาวิทยาลัยมีการประชุมเร่ืองยุทธศาสตรก็มักจะเปนการประชุมระหวางผม ทาน
อธิการบดี และรองอธิการบดีแตละสาย  แตยังไมมีโอกาสใหส่ิงที่เราคุยกันออกมาสูฝายบริหารของ
มหาวิทยาลัยมากนัก  มหาวิทยาลัยถือเปนที่รวมของคนที่มีความรู  ฉะนั้น การที่มีคนที่มีความรูมาอยู
รวมกันจํานวนมาก ควรจะตองสามารถเกื้อกูลกันได Collaboration และไมมีคําวา seniority ถามีอะไรไมดี
ตองสามารถ comment กันได ทุกอยางจะไดเปนไปดวยดี    

 

*********************************** 
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กลาวนําการประชุมนําเสนอแผนกลยุทธประจําป 2555 
โดย 

ดร.มัทนา  สานติวัตร 
อธิการบดี 

 ตามที่ทานนายกสภามหาวิทยาลัย ไดกลาววา ทานไดเขามามีสวนชวยในการประชุมดานกลยุทธ
กับมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง  รวมทั้งการบริหารมหาวิทยาลัยสมัยใหม รัฐบาลหรือ สกอ. ซึ่งเปนตนสังกัด
ก็ไดพยายามที่จะมอบภารกิจหลักๆ ใหกับสภามหาวิทยาลัยเพื่อจะไดมีความเปนอิสระในการสราง
มหาวิทยาลัยตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  ทําใหกรรมการสภามีบทบาทเพิ่มข้ึนในแงของกฎหมาย  
นอกจากนั้น ยังรวมถึงคณะผูบริหาร  และผูรับใบอนุญาต หรือเจาของมหาวิทยาลัย  ซึ่งทั้ง 3 สวนนี้จะตอง
มีความสัมพันธและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อจะนําพามหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินไปไดอยางยั่งยืนและ
มั่นคง 

 ในขณะนี้เราอยูในข้ันของการเตรียมการเพื่อที่จะจัดสรรงบประมาณ  และงบประมาณนับวาเปน
หัวใจสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินงานตางๆ ในชวงตนปการศึกษาที่จะมาถึง  ดังนั้น กอนที่จะไปถึง
จุดนั้นจึงอยากจะใหมีการดําเนินการในเร่ืองที่เกี่ยวกับกลยุทธ  ประการแรก เพื่อทบทวนกลยุทธเดิมที่ได
วางแนวทางไวแลวและยังทําไมสําเร็จ  ประการที่สอง เพื่อทบทวนสิ่งที่เราเตรียมการไวใหสามารถ
ดําเนินการตามเสนทางของกลยุทธใหมได เพราะทรัพยากรที่มีอยูนั้นก็มีอยูอยางจํากัด  ดังนั้น ถาเราไมได
มีขอตกลงหรือมีการผสมผสานซ่ึงกันและกันก็จะทําใหการดําเนินการเร่ืองนี้ไมสามารถที่จะทําไดภายใต
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  รวมถึงการที่เรามีกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหมที่มีความเขมแข็งและ
ตองการมีสวนรวมในการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายไดมีขอกําหนดไวในเร่ืองบทบาท  ดังนั้น การมา
ประชุมรวมกันคร้ังนี้จึงเปนคร้ังแรกที่คณะผูบริหารไดเตรียมงานเพื่อวางกลยุทธของปการศึกษา 2555  และ
อาจจะมีบางสวนที่เช่ือมโยงไป คือ ในอีก 2 ปขางหนาสําหรับในบางหนวยงาน  ซึ่งเปนกลยุทธระยะส้ันไม
เกนิ 3 ป 

หลายคนคงไดทราบแลววา เรามีการแบงงานออกเปน 3 Cluster หลัก  คือ Creative Business  
Creative Technology  และ Creative Arts ซึ่งในสวนของ Creative Arts นั้น เนื่องจากมีความหลากหลาย
รวมถึงมีคณะใหมที่จะเกิดข้ึนในปการศึกษา 2555 นี้ คือ คณะสถาปตยกรรมศาสตร   ดังนั้น  การนําเสนอ
กลยุทธจึงมีการแบงแยกตาม  discipline ที่มีอยู    นอกจากนั้น  มหาวิทยาลัยกรุงเทพยังมีหนวยงานที่มี
บทบาทในการเสริมสรางดานกลยุทธ คือ สถาบันพัฒนาผูประกอบการเชิงสรางสรรค (CEDI)  ซึ่งจะรวมถึง 
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งานที่เกี่ยวของกับ School of Entrepreneurship (SOE) และ GEM หรือ Global Entrepreneurship 
Monitor  โดยเปนโครงการที่เราดําเนินการดานการวิจัยงานสรางสรรค  รวมถึงสถาบันนานาชาติเพื่อเอเชีย
แปซิฟกศึกษา ซึ่งมารวมนําเสนอกลยุทธที่ชวยสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยในโอกาสนี้ดวย  

   

*********************************** 
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ความคาดหวังตออนาคตของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
โดย 

อาจารยเพชร  โอสถานุเคราะห 
ประธานบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ขอขอบคุณทานนายกสภามหาวืยาลัยที่ริเร่ิมใหเราไดมาพูดคุยกันในลักษณะแบบนี้  โลกภายนอก 
หรือจะเรียกวาส่ิงแวดลอมของแวดวงการศึกษา ไมแนใจวาจะเรียกอยางไรดี จะเรียกวา Industry ก็ไมเชิง
สถาบันการศึกษา นับเฉพาะมหาวิทยาลัย และอุดมศึกษาที่มีมากมาย ผมคิดวามันเปลี่ยนไปเร็วมาก และ
ในอนาคตอันใกลก็เชื่อวาตลาดนี้หรือวงการนี้ จะตองมีระดับอินเตอรหรือมหาวิทยาลัยตางชาติเขามาอยาง
แนนอน ไมวาจะเขามาโดยตรง โดยออม หรือ Collaboration  โดยรวมกับสถาบันการศึกษาที่มีอยูแลวใน
ประเทศ ผมคิดวามีความจําเปนอยางมากที่เราจะตองปรับตัว  วางแผนกลยุทธเพื่อการแขงขัน ผมทราบดี
วาวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีมาอยางยาวนาน  ก็อาจจะเปนอีกรูปแบบหนึ่ง หลายๆ ทานคิด
วาเราเปน Nonprofit Organization แตถาทานไปดู Nonprofit Organization ในโลกนี้ เขา Operate 
เหมือน Business เขาหาเงินกันเกงมาก  ถาเรากลับมายอนดูที่คําวา แขงขัน ซึ่งผมคิดวา การวางแผน    
กลยุทธทั้งหมดนี้ก็เพื่อการแขงขัน เราแขงขันเพื่อที่เราจะสามารถยืนหยัดอยูไดอยางยั่งยืน สวนตัวผมเอง
อยากเห็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปนสถาบันการศึกษาช้ันนําที่มีคุณภาพในระดับแนวหนาของภาคพ้ืนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต  ซึ่งนาจะเร่ิมที่จุดนี้กอน เปนชั้นนําของประเทศ แตการที่จะอยูตรงจุดนั้นไดเราตอง
สามารถแขงขันได  มิฉะนั้นเราคงจะตกขอบตามคนอ่ืนไมทัน  จากการที่ไดมีโอกาสใกลชิดกับทานนายก
สภามหาวิทยาลัย ทานเตือนเสมอวา ถาเราแขงขันกับเขาไมไดเราจะตกจาก First  Tier  ระดับแนวหนามา
อยู Third Tier  Second Tier ก็วากันไป  ซึ่งระดับแนวหนาที่เรามองกันตอนนี้ คือ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนตน หรือในระดับโลก ก็อาจจะมองเปน  Harvard University, 
Yale  University เปนตน ซึ่งมหาวิทยาลัยเหลานี้จุดยืนของเขาม่ันคงแข็งแรง ทําใหนักศึกษาหรือแมกระทั่ง
หนวยงานภายนอกว่ิงมาหาเขา แตผมเช่ือวาเขาเองก็ไมไดอยูนิ่งเฉย เขาตองด้ินรนเพื่อสรางรายได  เราก็
เชนกัน แมเราบอกวาเราคือ Nonprofit หรือ Business แตเราก็ตองมีกําไร ตองมีรายไดสูงกวาคาใชจาย 
ผมอยากใหเราตระหนักในเร่ืองนี้ 

ส่ิงที่ผมอยากเห็นและคาดหวัง คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งในตอนนี้ผมเช่ือวา เรามีส่ิงดีๆ เกิดข้ึน
มากมาย แตก็ยังมีอีกหลายอยางที่ตองปรับ เพราะเราเปนองคกรที่ใหญ เคล่ือนตัวคอนขางชา  และผมคิด
วาเราตองพูดคุยกับบุคคลจากอีกหลายภาคสวน เพราะไมใชแตนักศึกษาเทานั้นที่เปนลูกคาของเรา ที่เรา
จะตองใหเกียรติ  แตทั้งนักศึกษาและผูปกครอง  รวมถึงลูกคาทางออม เชน บริษัทที่จะจางนักศึกษาของเรา  
Industry หรือ Business ที่เขามาเจรจาธุรกิจกับมหาวิทยาลัย ที่จะมีสวนทําใหเกิด win win คือ 
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มหาวิทยาลัยมีเทคโนโลยี มี Innovation มีองคความรู มีการวิจัยที่จะเสริมซึ่งกันและกันใหกับลูกคากลุมนี้ 
แตตอนนี้เราอาจจะมีลูกคากลุมนี้นอย ดังนั้น เราจําเปนตองสรางเพิ่ม 

ส่ิงที่ผมที่อยากเห็น คือ จากที่เราเปน Organization ที่ใหญและคอนขางเชื่องชา การเปล่ียนไปสู
การเปนองคกรที่คลองแคลววองไว จากการที่ทุกส่ิงเปน Centralize ไปสูการเปน Decentralize  ไมใชทําได
งาย พวกเราตองพรอม ผมเคยคุยกับดร.ทิพรัตน เมื่อเร็วๆ นี้วาวันหนึ่งในอนาคต คณบดีตอง Function 
แบบ CEO แตตองถามวาเราพรอมแลวหรือยัง ผมอยากเห็น คณบดีคณะตางๆ  มีความคลองตัว
กระตือรือรน และมองวาตัวเองเปน Unit หนึ่งที่จะตองแขงขัน และไมใชหนาที่ของฝายรับสมัครนักศึกษา
เทานั้นที่จะตองไปหายอดนักศึกษา  จากที่เคยเห็นมาคณะตางๆ ของสถาบันอ่ืนๆ เขารับนักศึกษาโดยตรง 
แตไมไดหมายความวาเราจะตองทําแบบนั้น แตเราจําเปนตองคิดแบบนั้น  ในวันหนึ่งขางหนา ถาคณะจะ
เปน CEO ก็ตองรับผิดชอบเร่ืองยอดนักศึกษา ซึ่งรวมถึงยอดรายได ซึ่งในที่นี้อาจจะหมายถึง Research ที่
คณะมีอยูในมือแลว ตองเอาไปตอยอดออกไปสู Industry  

กลับมาสูจุดยืนที่ทําใหเราแขงขันได ที่ เราไดประกาศออกไปแลว คือ จุดยืนของการเปน
มหาวิทยาลัยสรางสรรค  ทุกคนบอกวา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสรางสรรค แตก็มีคําถามยอนกลับมาวา 
สรางสรรคอยางไร สรุปไดวา จาก Creativity ในแตละคณะ หรือนักศึกษาแตละกลุม จะตองมีการตอยอด
ไปสู Innovation  และจาก Innovation จะตองตอยอดไปสู Commercialization ทุกรูปแบบ  ผมอยากเห็น
แตละคณะหรือกลุมคณะมีบริษัทตอยอดของตัวเอง เพราะการแขงขันจะแขงกันเฉพาะดานวิชาการอยาง
เดียวไมได เราจะตองดูลูกคาของเรา คือ นักศึกษา และ Industry จะตองดูวาคุณมีอะไรดี  ถาเรามีบริษัท
ตอยอดก็แปลวาส่ิงที่เราทํามัน work และตรงนั้นจะเปนรายไดใหม  ทั้งนี้ ผมอยากเห็นมหาวิทยาลัย
กรุงเทพมีความยั่งยืน นั่นคือ Mission ของผม รวมทั้งรัตน  โอสถานุเคราะห นองชายของผมก็ปรารถนาที่
จะเห็นเชนนั้น  ทั้งหมดนี้จะเกิดข้ึนไดตองมีการเปล่ียนแปลง  การที่อยูใน First Tier เราจะมุงสอนแต
ภาษาไทยอยางเดียวเปนไปไมได การที่มี BU Inter  ซึ่งอีกสักครูจะข้ึนมา Present  มันเปนการทําอะไรแบบ
เล็กๆ ที่รวดเร็ว แตวันหนึ่งขางหนา ผมเช่ือวา BU Inter จะโตข้ึน  ภาคภาษาไทยจะกลายเปน Bilingual  ซึ่ง
ขอนี้อยูในแผนของดร.ทิพรัตนอยูแลว เพราะโลกเปล่ียนไป  เราจําเปนตองสอนแบบ Hybrids ใชขอมูลใน
ระบบออนไลน และเช่ือมโยง แลกเปล่ียนองคความรูกับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ซึ่งผมเช่ือพวกเราทําได พวก
เราพรอมที่จะกาวตอ เราฝาฟนเร่ืองวิจัยมาแลว  และยังมีเร่ืองอ่ืนๆ ที่เราตองทํา คนอ่ืนเขาว่ิงกันเร็ว เราก็
ตองวิ่งเร็วใหทันเขาและเราตองแซงเขาใหได โดยเฉพาะในจุดแข็งที่เราเลือกแลว เพราะคงจะไมสามารถ
ชนะคูแขงไดในทุกเร่ือง  และผมก็เชื่อมั่นวาเราทําได 
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School of Entrepreneurship
Program Positioning & Targeting

Premier International Entrepreneurship Education in the Region

Prospective startups

Target groups

New Ventures

Areas of Entrepreneurship

Source: BU’s draft proposal discussed with Babson in June 2011

© 2012 BU . All rights reserved.

Members of family 
businesses

Corporate 
professionals

NGOs, local 
governments, policy 

authorities

Family Businesses

Corporate 
Entrepreneurship

Social 
Entrepreneurship

2

Education – Training – Consultation

BU Entrepreneurship Ecosystem
Under BU’s umbrella, School of Entrepreneurship complements a unique 

ecosystem for entrepreneurship development

CEDI Family Business 
Consulting

CEDI
Executive Trainings

CEDI

BU International

CEDI‐maiA Business 
Clinic

BU & Babson 
Alumni

Incubation 
Center

School of 
Entrepreneurship

Creative Space for Entrepreneurship

School of Engineering

Law School

School of 
Communication ArtsSchool of Business

GEM
Entrepreneurship 

Research

Financial Institutions
BBL, SME Bank, SET, venture capital

Government Agencies
OSMEP, DBD, DEP, NIA,  etc.

BU International 
College

Research

3

School of Entrepreneurship
Program Characteristics

• Core curriculum designed by Babson
• Truly interdisciplinary
• Strong public‐private‐academia (PPA) g p p ( )
Partnerships

• Broad global perspective

Source: BU’s draft proposal discussed with Babson in June 2011

© 2012 BU . All rights reserved. 4

•Practicum3: Launching Entrepreneurial  
Business Plan (3)
•Business Strategy and Growth (3)
•Entrepreneurial Finance (3)
Elective (9)
‐Entrepreneurial Business Communication (3)
‐Ecopreneurship (3)
‐Small Business Management for 
Entrepreneur (3)

5  Core & Babson Certificate (15)
• Practicum1: Entrepreneurial Creativity and Idea 
Generation (3)
• Developing Entrepreneurial Opportunities (3)
• Entrepreneur as Leader and Team Player (3)
• Social Entrepreneurship by Design (3)
• Entrepreneurial Marketing in digital world (3)

Semester1
@Bu              @Babson
April‐May     June‐July

ExploreExploreLaunchLaunch
Semester3

@Bu
April ‐ July

C t

3 core (9), 3 elective (0 – 9)

StartEnd

School of Entrepreneurship
Program Curriculum

• Independent Study (3)
Elective (6)
‐Key to Success Family Business Enterprises (3)
‐The Family as Entrepreneur: Strategies for   
Trans‐generation Wealth Creation (3)

• Practicum2: Developing 
Entrepreneurial Business Plan (3)
• Entrepreneurial  Business 
Planning (3)
• Networking and Negotiation for 
Entrepreneurship(3)
• Accounting and Taxation for 
Entrepreneur (3)
• Commercial Law & Regulation 
and Selling for Entrepreneur (3)

p y y

Semester2 
@Bu

August ‐ December
PursuePursue

Summer
@Bu

January ‐ February

p y

Proof of Concept
Business Plan

Capstone 
Presentation 
Grow or 
Harvest

5 core (15)

1 core (3), 2 elective (0 – 6)

5

Bangkok UniversityBangkok University‘s‘s
School of EntrepreneurshipSchool of Entrepreneurship

(in Association w/ Babson GCEE (in Association w/ Babson GCEE –– Global Global 
Consortium for Entrepreneurship Education)Consortium for Entrepreneurship Education)

Actionable Idea
Feasibility 
Study

School of Entrepreneurship
Program Summary

Details

Degree School of Entrepreneurship – International Program
(Modeled on Babson’s GCEE Program)

Class size 40‐50 students

Prospective Students Startups, self‐employed, corporate employees, family business 
members, social entrepreneurs

Learning approach Inter‐disciplinary with a global perspective

© 2012 BU . All rights reserved.

Length 16 months (3 semesters + 1 summer, 2 months in semester 1 @Babson)

Credit system 30 credits from the core courses
9 credits from Practicum
6 credits from elective courses
3 credits from Independent Study (IS)

Venue City Campus, Bangkok University

Tentative launch date April 2013 (very 1st semester begins)

Tuition Fee Total of 1.5 million baht per student

6
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School of Entrepreneurship’s International 
Program Competitors

Rank 
(by tuition fee)

Institute Degree Program Estimate Tuition Fee

1 Sasin MBA 2m baht (2 years)

2 AIT  MBA 1m baht (2 years)

School of Entrepreneurship – BU
MM in Entrepreneurship 

1.5m baht (16 months)

7

3
CMMU – Mahidol
University

MM 0.43m baht (2 years)

4 IMBA – TU  MBA
0.5m baht (2 years) + 0.2m baht 
(Global Entrepreneurship Program)

5 NIDA MBA 0.5m baht (2 years)

6 CU MBA 0.3m baht (2 years)

7 Rangsit University MM 0.27m++ baht (1.5 years)

8
Thai Chamber of 
Commerce MBA 0.23m baht (2 years)

© 2012 BU . All rights reserved.

27 มี.ค.
ย่ืนรายชื่อคณะกรรมการ
วิพากษหลักสูตร อยางนอย 5 
ทาน 

มีนาคม 55 เมษายน 55 พฤษภาคม 55 มิถุนายน 55

20 เม.ย.
สงเอกสาร มคอ.2  ให
คณะกรรมการวิชาการระดับ
สถาบันพิจารณา

27 เม.ย.
สภามหาวิทยาลัย ลง
ความเห็นในการอนุมัติ
เอกสาร มคอ 2 

27 พ.ค.
เอกสาร มคอ.2 สงถึง สกอ. 
เพื่อพิจารณา
**ตองมีเอกสาร 
MOU เอกสาร Contract
อาจารย และ รายละเอียด
งบประมาณครบถวน
จัดเตรียมสถานที่ จัดหาอาจารยรายวิชา และเตรียมความพรอมใน

School of Entrepreneurship Program – Timeline
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พฤศจิกายน 55 ธันวาคม 55 มกราคม 56 กุมภาพันธ 56 มีนาคม 56

เอกสาร มคอ.2 

กรกฎาคม 55 สิงหาคม 55 กันยายน 55 ตุลาคม 55

ดานตางๆ

จัดเตรียมสถานที่ จัดหาอาจารยรายวิชา และเตรียมความพรอมในดานตางๆ

ไดรับอนุมัติอยางเปนทางการ โปรโมทหลักสูตร และเตรียมเปดรับสมัครนักศึกษา

โปรโมทหลักสูตร และเตรียมเปดรับสมัครนักศึกษา

About GEM
• The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) research program is 
an annual assessment of the national level of entrepreneurial 
activity. 

• Started as a partnership between London Business School and 
Babson College it was initiated in 1999 with 10 countries

9

Babson College, it was initiated in 1999 with 10 countries.

• Within 10 years more than 65 countries had participated in the 
project, which continues to grow annually. 

• GEM is now the largest ongoing study of entrepreneurial 
dynamics in the world.

•BU is the only exclusive member of GEM in Thailand.

ผลการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย    - วัด Attitudes, Activity, Aspiration ของผูประกอบการ

                              - หาปจจัยท่ีกําหนด Activity

- หา Policy Implication
กรอบคิด

About GEM 2011

Economic Growth 
( b h l )9 Factors:

NES
3 ตัววัด:

APS
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(Job & Technical Innovation)9 Factors:
1. Finance
2. Government Policy
3. Government Program
4. Education
5. R&D Transfer
6. Internal Market 

Openness
7. Physical Infrastructure
8. Commercial, Legal 

Infrastructure
9. Cultural & Social Norm

3 ตววด:
1. Attitude
2. Activity
3. Aspiration

About GEM 2011
      ผลวิเคราะห
• คนไทย 18 – 64 ป  100 คน กําลังริเริม่กิจการ                19.5   คน (ป 2007 = 26.9)

ตั้งกิจการเรียบรอยแลว        30.1 คน (ป 2007 = 21.4)
• ตางจังหวัด = มาก               กรุงเทพมหานคร = นอย
• ฉะเชิงเทรา, ลําพูน, อุดรธานี, มุกดาหาร, ศรีสะเกษ, สงขลา เปนจังหวัดที่ดี มีผูประกอบการสูง (>30%)
• เทียบทั่วโลกกับประเทศไทย 

Start‐up                  rank  # 7   ,   Intend to Start up  #7
Established rank # 1 Fear of Failure # 3Established            rank  # 1   ,   Fear of Failure        # 3
Necessity driven   rank  # 17 ,   See Good Opp # 24
Opportunity          rank   # 8  ,    Have Skill               # 29

• อุปสรรค Top 5
1. Financial Support
2. Capacity of Entrepreneur
3. Government Policies
4. Political, Institutional, Social
5. Education & Training 
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Recommendations for Thailand

(%)

6
8
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14
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Source by 2011 GEM Thailand Data
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About GEM 2011

การดาํเนินการตอไป 
1. เปดตัวผลงานวิจัย  (เดือนมีนาคม 2012)

2. สงเสรมิการทํา Paper จากขอมูล

3. Fund Raising

4. ออกแบบ Index เพิ่มเติม
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บทวิพากษ 

School of Entrepreneurship & GEM 

 
ดร.สมคิด  จาตุศรีพทิักษ 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

 ผมถือวาส่ิงที่ดร.พิชิตพูดมามีความสําคัญมากสําหรับมหาวิทยาลัยกรุงเทพในอนาคตขางหนา  
และนี่เปนเหตุผลวาทําไมเราตองมาประชุมกันในวันนี้ เพื่อใหทุกคนฟงเพื่อเขาใจถึงเบ้ืองหลังและแกนแท
ดร.พิชิต จบปริญญาเอกดานเศรษฐศาสตร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และชีวิตของทานไปอยูใน
ภาคเอกชนเปนสวนใหญ ทานเปนกรรมการผูจัดการของกองทุนรวมอยูหลายป ปจจุบันทานเปนประธาน
ของบริษัทเกียรตินาคินหลักทรัพย ผมไปขอใหทานมาชวย setup เร่ือง Entrepreneur  ถามวาทําไมตอง 
Entrepreneur  ผมสอนบริหารธุรกิจมาต้ังแตจบจาก Kellogg  มา ผมเคยพูดอยูเสมอวา ส่ิงที่เรียนนั้นเปน
ศาสตรของเมื่อ 30 ปที่แลว ในชวงที่ผานมา ตอนท่ีอยูในตําแหนงทางการเมืองเราเห็นภาพทั้งตางประเทศ
และประเทศไทย  ซึ่งเร่ิมจากความพยายามที่จะสรางธุรกิจใหญๆ ใหแข็งแรง และมาสูจุดที่วา ทําอยางไรที่
จะให SMEs แข็งแรงข้ึน มาสูการสราง New Entrepreneur  คือ startup กลุมใหมๆ ที่ไมเคยทําธุรกิจมากอน 

เพราะวาทิศทางของประเทศ ประเทศไทยตางจากที่อ่ืน คือ สวนนอยคือองคกรขนาดใหญ  แตสวนใหญคือ
องคกรขนาดเล็กแตไมแข็งแรง เพราะฉะนั้น เมืองไทยจะตอง move ไปสูจุดที่สรางตนไมเล็กๆ เหลานี้ให
แข็งแรง ประเทศจะไดเจริญ  ลักษณะที่เปนอยูจึงไมใชเมืองไทยเพราะไทยเปนเพียงตัวแบบที่ตามอยาง
ตางประเทศ ซึ่งตางประเทศ move ไปทางนี้หมดแลว ไมเพียงแคภาคเอกชน ภาครัฐก็เชนกัน  มีการคุยกัน
บอยๆ วา ระบบราชการไม Function  แมกระทั่งมหาวิทยาลัย เพราะวาความคิดของคนสวนใหญเปน
ลักษณะลูกจางกับนายจาง ทําอยางไรจึงจะปลูกฝงความเปนเจาของใหเกิดข้ึนได ภาครัฐจึงเร่ิมมีการ 
Training ในกรม กอง กระทรวง ในภาคประชาชน เรารูวาประชาชนมีฐานะยากจนจึงมีความคิดที่จะพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ทําอยางไรใหชุมชนสามารถรวมกันทําธุรกิจได เปน Entrepreneur ของทองถิ่น ซึ่งเวลาน้ี
เร่ิมเกิดข้ึนหลายแหงแลว เพราะฉะน้ัน แนวโนมจึงกําลัง Shift มาสูการสราง Entrepreneur  โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ เมืองไทยกําลังเปลี่ยนจาก efficiency driven คือ เนนเร่ือง Cost ไปสู
เร่ืองของการเนนเร่ืองนวัตกรรม  นวัตกรรมจะมีคาก็ตอเมื่อมีผูประกอบการนําส่ิงเหลานี้ไปสรางใหเปนส่ิงที่
มีคุณคาและออกตลาดได  ฉะนั้น แนวโนมจะเปล่ียนอยางแนนอน อเมริกาเปล่ียนไปเต็มรูปแบบแลว 
เพราะอเมริกาเปนแบบนี้จึงทําให Babson ฉีกข้ึนมาเทียบเทา Harvard  แตคนละดาน Harvard อยูในดาน
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Professional Management  Babson คือ Entrepreneur  ขนาดผิดกันมาก  แต Babson มีความโดดเดน
ฉีกข้ึนมา 

 จากที่ดร.พิชิตกลาวมาแลววา Entrepreneur มันมีวิถีชีวิต และ Babson ก็มีแบบอยาง  มี Model
ของตนเอง  ซึ่งทําใหเขาดังในอเมริกา และถาเราสามารถสรางส่ิงเหลานี้ไดโดยใชประโยชนจาก Babson 
ในไมชา School of Business หลายๆ แหงจะเร่ิมฉีกมาทางนี้แนนอน เรา move คนอ่ืนก็ตามมาแลว  แต
การตามโดยที่ไมรู direction นั้น ตามไดไมกี่น้ําก็จะฝอไป เพราะฉะนั้น ส่ิงที่สําคัญ คือ เวลาเราคิดจะทํา
อะไรก็แลวแตขอใหคิดคลายกับ Steve Jobs  คือ เราไมตองคิดตามคนอ่ืน แตเราตองดักทางวาในอนาคต
จะเกิดอะไรข้ึน และเราก็ปกธงเร่ืองนั้นไวกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถาเปนสินคาก็เปน
สินคา Challenger คือไมใช Market Leader  คุณจะเดนไดก็ตอเมื่อคุณปกธงไดกอนและทําใหมันเขมแข็ง 
และคนตามมาจะตามไมทัน  ฉะนั้น concept แบบนี้ผมจึงสงใหทีมของดร.พิชิต  นําโดยคุณรัตนและทาน
อธิการบดีไปที่ Babson เพื่อไปดูของจริงวาเขาทําอะไรกัน แลวนําเอา Model เหลานั้นมาสรางเปน
หลักสูตรข้ึน หลักสูตรนี้ที่ดร.พิชิต กลาววา เปนวิถีชีวิต แบบ Ecosystem (ดังสไลดตอไปนี้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

จะเห็นวาเปนการสอนที่เปดใชพลังจากภายชวยนอกเสริมพลังภายใน School of Entrepreneur เปนเพียง
สวนเดียว โดยเอาหลักสูตรของ Babson มาใช  แตหัวใจ คือ GEM ในโลกนี้มีมหาวิทยาลัยที่เปนเครือขาย
ของ Babson ซึ่งศึกษาขอมูลเร่ือง Entrepreneur  และมีการแชรขอมูลกัน และเปนขอมูลที่ exclusive  ซึ่ง
เมืองไทยสนใจมานานแลว แตไมเคยมีการทําขอมูลไววา มีผูประกอบการแบบใด อะไรดีหรือไมดี  ดังนั้น 
เราเปนสมาชิกจึงสงทีมเขาไปศึกษาเร่ืองนี้ และในอนาคตเราจะสะสมขอมูลไวที่ GEM  ในขณะเดียวกัน
ต้ังแตปที่แลวในที่ประชุมยุทธศาสตร ผมไดหารือกับคณบดีหลายๆ คณะแลววา อนาคตใหตอยอด เชน 
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จากที่คณะเคยผลิตนิเทศศาสตรออกมา ใหตอยอดนิเทศศาสตรบวกดวย Entrepreneur ไมใชแคเปน
ลูกจาง แตใหสามารถไปประกอบอาชีพได คุณจะไปทํางานสถานีโทรทัศน  ทํารายการ  หรือเปนเถาแก
กิจการของตนเอง นั่นคือที่มาวา จะทําอยางใหมี School ตางๆ อยูในวงนั้น  แตหัวใจทั้งหมดอยูที่ 
Incubation Center  แปลวาแหลงฟูมฟกผูประกอบการ หมายความวาจะมีส่ิงแวดลอมที่จะใหคุณกอตัว
ข้ึนมาจากวุนจนกลายเปน Concept ของธุรกิจ ที่ดร.พิชิตกลาวไววา ภาคเรียนที่ 1 ที่จะไป Babson  
เพื่อที่จะใหไป unlock  ความคิดของคน เพราะเปนไปไมไดวาถาผมเรียนธรรมศาสตรมา 4 ป แลวจะใหผม
เปน Entrepreneur  เราจะใหคุณไปคนควาตนเองวา คุณสนใจอะไรและอะไรที่คุณตองการจะทํา ตองการ
ทําธุรกิจการคาอะไร เสร็จแลวก็ใหทํา Feasibility study จากนั้นก็เร่ิม Develop Concept และสุดทาย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพจะตองหาทางวาจะทําอยางไรจึงจะลิงคเขาไปสูองคกรธุกิจภายนอกได ทําอยางไรจะ
พาเขาไปพบกับนายธนาคาร ทําอยางไรจะหา Future Capital ได เพื่อใหเขาสามารถเปนผูประกอบการได
จริงๆ  ซึ่งส่ิงเหลานี้ไมใชเร่ืองงาย และการทําแบบนี้จะตองอาศัยความเขาใจของหมูคณะ เอาจุดแข็งของ
ฝร่ังมาใชและเช่ือมโยงกับขางนอก ซึ่งตรงนี้ผมเช่ือวาที่อ่ืนไมมี  เรามีลิงคกับกระทรวงพานิชย กรมพัฒนา
ธุรกิจ สสว. SCB และธนาคารกรุงเทพ ทุกแหงเรามีลิงคหมด  แตจะนําลิงคเหลานี้มาผูกเขาดวยกันได
อยางไร 

 ขณะนี้ธนาคารกสิกรไทยกับธนาคารกรุงเทพ  กําลังแขงขันกันอยางหนักมากในการที่จะเขาไปซึม
และสราง New Entrepreneur  ถาเราจับเขาไดต้ังแตเร่ิมตนทั้งชีวิตเขาจะเปนลูกคาของเรา  ฉะนั้น 2 คายนี้
จึงทุมเงินมหาศาลในการลิงคเร่ือง Entrepreneur และเราจะเอา Concept นี้ มารวมกับธนาคารกสิกรไทย
และธนาคารกรุงเทพ  เอาพวกนี้มาเปนสวนสนับสนุนโปรแกรม ถาถามวา ทําไมจะตองใชชื่อ School of   
Entrepreneurship นี่เปนหลักการตลาด ถาคุณเปนแค 1 Department คุณจะถูกคณะอ่ืนๆ กลบ แตถาคุณ
ประกาศวาเปน School of Entrepreneurship  ซึ่งในเมืองไทยยังไมมี และถาคุณมี Marketing Plan หรือ 
Launching ดีพอก็จะเกิด และจะทิ้งชวงหางจากมหาวิทยาลัยอ่ืน  ซึ่งเขายังไมมีแนวทาง ลาสุดมีการ
ประกาศวาจะมีการทํา Business Plan ทั้งประเทศ ที่เปนพียงจุดๆ เดียวเทานั้น เราตองการกาวไปสู
ขางหนากอน การที่ตองมีโปรแกรมใหม เพื่อตองการใชในการ Launching และในอนาคตมหาวิทยาลัย
กรุงเทพและคณะตางๆ ก็จะสามารถปรับตัวเขาสูกระบวนการนี้ได  ในอนาคตเมื่อพัฒนาหลักสูตรตองรูวา
จุดส้ินสุดไมใชไดปริญญาแลวออกไปเปนลูกจาง แตถาตองการทําธุรกิจคุณตองทําเปน  ฉะนั้น แตละคณะ
ตองรูวาจะเช่ือมโยงกับโปรแกรมนี้ไดอยางไร จะเกื้อกูลหรือใชกลยุทธมาชวยตัวเอง หรือจะรวมมือกันได
อยางไร  จึงเปนการฉีกแนวความคิด ซึ่งเราจะคิดกอนแลวใหคนอ่ืนตาม  ฉะนั้น มหาวิทยาลัยกรุงเทพจะดัง
หรือไมอยูที่ตรงนี้ เพราะขนาดเราเล็ก ถาจะชนะคนอ่ืนไดตองมีความคิดที่ชัดเจนและกาวขาม แตตองไม
เพี้ยน ตองเปนความคิดที่ตามกับเสนทางที่ประเทศไทยจะกาวไป  
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 ถาหากเราคุยกันเฉพาะในหอง คณบดีและอาจารยอาจจะไมเขาใจวาจะนํามาเช่ือมโยงกันอยางไร 
แตถาอยางนี้ เราจะเร่ิมเขาใจไดแลว เชน ผมเปนนิเทศศาสตร  ถาผมยังผลิตนิเทศศาสตรออกไปใน
แบบเดิม ผมจอดแนๆ เพราะมหาวิทยาลัยทุกแหงมีนิเทศศาสตรหมด  แตถาผมเปนนิเทศศาสตรและผม
เช่ือม Entrepreneur  และยังมีการเช่ือมกับคณะอ่ืนๆ และเปดไปยัง AEC แลวรับนักศึกษาจากเวียดนาม
ลาว เขมร พมา ยิ่งใหญกวานั้นเปน AEC + 3 ก็ได  นี่คือวิธีการฉีกแนวนิเทศศาสตร เอาเอกชนเขามารวม
ภาครัฐเขามารวม เราใชกําลังภายในผสานกําลังภายนอกใหเรามีจุดแข็ง นี่คือที่มาที่ไป  อยางคณะ
ศิลปกรรมศาสตร อันนี้คือ Content ที่สําคัญมากๆ  สมัยนี้มีผูประกอบการที่เนนเร่ือง Design เต็มไปหมด
ซึ่งเปนจุดเดนของเมืองไทย ฉะนั้น จะทําอยางไรเราจะมี Program Design ที่เรียนจบแลวตออีก 2 ปเขา
School of Entrepreneur ออกมาเปนผูประกอบการไดเลย คนอ่ืนไมมีแบบนี้   

ผมขออนุญาตสรุปเพื่อเปน Background ใหกับหลายทานที่ยังไมเขาใจวามันเร่ิมมาอยางไร  เร่ือง
นี้เปนโครงการที่เราคิดมาประมาณ 2 ปแลว  โดยเราจีบ Babson จนเรา Lock เขาได ซึ่งคนอ่ืนก็สงสัยวา
เรา Lock Babson ไดอยางไร  เราเองก็กลัววา Babson จะไปรวมกับคนอ่ืนเหมือนกัน มันเปนเพียง
จุดเร่ิมตนที่ยังตองใชความพยายามอีกมาก  ถือโอกาสนี้เพื่อทุกคนจะไดเขาใจพรอมกันและดูวาจุดไหนที่
เราจะเสริมใหเขมแข็งไดบาง  จริงๆ แลวผมก็อยากจะเปดในเทอมหนานี้เลย เพราะเมืองไทยนั้นมีการลอก
เลียนสูงมาก แตมันเปดไมทัน เนื่องจากกระบวนการ Set Program กวาจะขออนุญาตไดตองใชเวลานาน 
และตองมีการเตรียมสถานที่ ผมจึงอยากใหพวกเรารวมมือกันเพราะวามหาวิทยาลัยกรุงเทพจะไปไดทุก
คณะเราตองเดินไปดวยกัน  เมื่อสักครูที่ดร.พิชิตพูดไวดี คือ แตละคณะไมใชเปนแทง ถาทานอานในหนังสือ
ของ Steve Jobs เลมลาสุดมีประโยคหน่ึงที่ดีมาก เขาบอกวาที่ Apple ประสบความสําเร็จได เพราะ 
Organization Structure ที่ทําเหมือนกับโครงการยิงจรวด มีการทํางานเปนทีมและทุกทีมจะชวยกัน จะคิด
วาจะ Launch จรวดแบบใหม จะยิงอยางไร  ฉะนั้น รูปแบบขององคกรจะไมใชเปนจากบนลงลาง แตเปน
ทีมงานที่ต้ังข้ึนมาวาจะทําโครงการนี้ แลวก็คิดโครงการนี้ออกมา  Design โครงการนี้ออกมา และจึงมาดูวา
ระเบียบตางๆ จะทําใหโครงการนี้ประสบความสําเร็จไดอยางไร นั่นคือเหตุผลวาทําไมตองมานั่งฟง และเอา
Idea ตางๆ มาแชรกัน ไมเชนนั้นแตละคนจะคิดไปคนละทาง  จากทานอธิการบดีมาถึงขางลางใชเวลา 3 
เดือน อยางนี้อยาไปแขงกับเขาเลย  เพราะสมัยนี้ มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญเขาก็เอาจริง มหาวิทยาลัย
หอการคาก็กําลังตามมา ตอไปก็จะมีมหาวิทยาลัยจากตางประเทศมาอีก เพราะฉะนั้นเราตอง efficient 
กวาเขา นี่คือ ทิศทางใหม นโยบายใหมของมหาวิทยาลัย คือ ตอง Innovation Driven และ Efficiency 
จริงๆ  แตละคณะตองพยายามยืนใหไดดวยตัวเอง ไมใชวาทุกอยางตองหันมาทางสวนกลาง ที่คุณเพชรได
กลาวไววา Head ของคณะ Head  ของ Cluster ตองเปน CEO ที่สามารถ well round พาพวกขับเคลื่อน
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ไปขางหนาได และสามารถสรางแมเหล็กที่จะดึงดูดใหนักศึกษาตองการที่จะมาเรียนที่นี่  จะเกิดพลัง
ขับเคลื่อน  ผมขอกลาวเทานี้  
ดร.เจริญ  คันธวงศ 
อธิการบดีกิตติคุณกอต้ัง 

 เรามีคณะตางๆ มากมาย และการที่โรงเรียนผูประกอบการเขามาจะมีบทบาท คือ ทําใหคนที่เปน
ศิษยเกาของเราหรือศิษยปจจุบันที่เขามาเรียนคณะตางๆ แลว สามารถที่จะออกไปประกอบธุรกิจได  ซึ่ง
การประกอบธุรกิจไมใชอยูดีๆ จะคิดออก แตถาเราเรียนหลักสูตรนี้และนําวิชาของผูประกอบการมาใชและ
สามรถออกมาประกอบธุรกิจได และหลักสูตรที่ดร.พิชิต ไดเลาใหฟงนั้นเมื่อจบออกไปจะสามารถเปน
เจาของธุรกิจไดใชหรือไม  

 คําถามตอไป คือ ที่วาผูเรียนจะตองไปอยูกับศิลปนนั้น ผมไมคอยเขาใจวาใหไปอยูกับเขา จะไปอยู
อยางไร และตองทําอยางไรที่จะทําใหเราฉลาดข้ึน และเมื่อไปอยูกับศิลปนแลว ไปฝน ไปนั่งคิดมา ไปเขา
เรียน แลวนําความฝนที่เราคิดไวนั้นไปทดสอบ เชน เราฝนวาจะเปนเถาแก CP จะเลี้ยงไกอยางไร จะเลี้ยง
หมูอยางไร ก็ไปถามกับผูที่มีประสบการณ เพื่อจะทดสอบตัวเราเองวา ส่ิงที่เราฝนไวจะทําไดจริงหรือไม   
ซึ่งเราจะไดเรียนรูจากเขา ที่ผมเขาใจถูกตองหรือไม 

 ขอที่สามที่ทานบอกวา เรามีอีก 2 หนวยงานที่จะชวยเรา คือ หนวยบมเพาะจากมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ และอีกหนวยหนึ่งคือจากรัฐบาล เชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ฯลฯ เราจะนําหนวยงานเหลานี้มา
ชวยเราหรือทํางานรวมกับเรา และนอกจากนั้นยังมีฝายการเงินที่มาชวยเราดวย เพราะวาเราจะเปนลูกคา
ของเขาและมีผลประโยชนรวมกันใชหรือไม 

 
ดร.พิชิต  อัคราทิตย  
ผูอํานวยการโครงการ Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

 ขอตอบคําถามที่ 1 Entrepreneur จะสรางธุรกิจใชหรือไม และความเช่ือมโยงระหวางกันของแตละ
สวน  ผมคิดวา สวนหนึ่งนั้นมันเปนเร่ืองเกี่ยวกับการปรับแนวคิดและนําไปสูรูปแบบหรือผลที่ตางกัน  
รูปแบบนี้ คือ แทนที่เราจะสอนหนังสือเปนแทงๆ เราควรจะปรับแนวคิดวาทําอยางไรจึงจะเกิดมูลคาเพิ่ม
ใหแกสังคมและตนเองดวย ซึ่งก็คือแนวคิดที่ผสมกับผล สําหรับผูประกอบการนะครับ  คําจํากัดความของ
ผูประกอบการ คือ มีความสามารถที่จะสรางส่ิงใหมๆ ที่เปนประโยชนและมีมูลคาเพิ่มใหกับสังคม ในที่นี้ 
ทั้งในแงกําไรกับตัวเองและกําไรกับผูอ่ืน  กําไรกับผูอ่ืน หมายความวา เปดโอกาสหรือสรางโอกาสใหแก
ผูอ่ืนในการทํากําไร  โดยทั่วไปจะเรียกวา Social Benefit  เราอยากใหมีแนวความคิดในลักษณะแบบนี้ การ
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ที่เราสอนวิชาทางดานศิลปะหรือภาษาอังกฤษนั้น ตองสอนภาษาอังกฤษในลักษณะที่คนที่ เ รียน
ภาษาอังกฤษในวันขางหนาตอบโจทยของตัวเองไดวา เขาจะนําภาษาอังกฤษนี้ไปสรางประโยชนในสังคม
อยางไรในเชิงธุรกิจ หรือจะทําใหลูกศิษยของเขาหรือคนที่ทํางานรวมกับเขาสามารถสรางธุรกิจใหมๆ ได
อยางไร เชน การเปดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสําหรับผูที่จะทําธุรกิจ ซึ่งเปนความเช่ือมโยงในรูปแบบหนึ่ง
ในหลายๆ รูปแบบ ในเบ้ืองตนอาจเปนรูปแบบ Double Degree หรือในบางคณะอาจจะใหนักเรียนมาเรียน
บาง Course ในหลักสูตรนี้บาง 

 
ดร.สมคิด  จาตุศรีพทิักษ 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

 ตามความเห็นของผม ที่ดร.เจริญ ถามวาถาคนที่จบปริญญาตรีจากเรา ไมวาคณะใดก็ตาม ถา
สามารถเรียนปริญญาโท Entrepreneur ได หนึ่ง ผมอยากใหเปนไปในลักษณะนี้ คือ เรียนเพิ่มอีก 1 ปหรือ 
ปคร่ึงไดปริญญาโท Entrepreneur  ผมจะเรียนสาขาใดก็ตามแตผมอยากเปนผูประกอบการผมมาเรียนได  
สอง คนภายนอกที่จบมหาวิทยาลัยและตองการเปนผูประกอบการ แทนที่จะตองไปเรียนตางประเทศหรือ 
ไปเรียน Babson ก็มาเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพแทน ฉะนั้น ลูกคามีทั้งภายในและภายนอกนี่เปนส่ิงที่ผม
ตองการ  รวมทั้งตองใหมีการลิงค กับ CEDI ที่เปดหลักสูตรระยะส้ันดวย ผมอยากจะใหไปถึงจุดนั้น และ
คําถามที่ดร.เจริญ ถามเร่ืองศิลปน ผมคิดวานั่นเปนแคตัวอยางที่ Babson บอกวา วิธีหนึ่งคือ การใหไปอยู
กับศิลปน เพราะศิลปนเวลาจะคิดทําอะไรนั้น สําคัญที่ Imagination จินตนาการกอนแลวคอยทํา 
เหมือนกับ Steve Jobs ที่ไมไดคิดสรางโทรศัพท  แตเขาจิตนาการวา อยากจะมีเคร่ืองที่สามารถโทรได      
ดูทีวีได หาขอมูลก็ได ทําไดทุกอยาง แตสไตลของ Babson นั้นอาจจะไมเหมาะสําหรับเรา ถาเราไมคุนกับ
เร่ืองศิลปน  แตนั่นคือวิธีการหนึ่งที่จะทําใหคนเรา Unlock  สิ่งที่ถูก Locked ได  และนี่คือจุดประสงคหลัก  
ในการที่จะทําหลักสูตร เราจะตองคุยกับ Babson วา Process นี้จะทําอยางไร  การที่จะทําใหคนเราคลาย
ตัวและเร่ิมมีจินตนาการจะตองทําอยางไร  

 ยกตัวอยางงายๆ เกี่ยวกับส่ิงที่กําลังเกิดข้ึน คณะวิศวกรรมศาสตรซึ่งมีความสามารถถึงข้ันที่สราง
หุนยนตได และกําลังเช่ือมโยงกับ MK สุกี้ โดยเอาหุนยนตนั้นไปเสิรฟในภัตตาคารของ MK ถาเราเรียน
วิศวกรรมศาสตรเราก็ทําไดอยางมาก คือ สรางหุนยนต แตไมรูวาจะตองทําอะไรตอ แตถาเรียนตอใน
โปรแกรมนี้ก็จะเร่ิมวิธีวา เขาจะจับกลุมกันอยางไร  จะมาลงทุนเจรจากับ MK สุกี้ ไดอยางไร  จะหาทุนได
อยางไร  จะ Launching Product ไดอยางไร  จะทํา Business Plan อยางไร  ฉะนั้น จะมีความแตกตางกัน
อยางมากระหวางการจบทางวิศวะแลวไปเปนนายชางกับจบวิศวะ แลวมาเร่ิมแสวงหาการเปนเจาของ
กิจการ  ในอดีตผมอยูที่นิดา เราพยายามนํา course นี้มาสอนในหลักสูตร MBA เพื่อจะสอนการเปน
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ผูประกอบการแตสอนไมได  วิธีการสอนคือตองนําคนเหลานี้ไปอยูใน Model ตามที่ไดพูดไปแลว  มันเปน
การตอยอดส่ิงที่เคยทํามาในอดีตใหไปสูอีกจุดหนึ่งที่ดร.พิชิต บอกวา มันเปนการสรางใหเกิดมูลคาเพิ่ม 
คุณอภิรดี  ตันตราภรณ 
ประธานกรรมการบริหารสถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟกศึกษา 

 ส่ิงที่ทานไดกรุณามาทั้งหมด คือ School of Entrepreneurship นี้อนาคตจะไปแทนที่ MBA ใช
หรือไม 

 
ดร.สมคิด  จาตุศรีพทิักษ 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

ไมจําเปนครับ เพราะวาในโลกของธุรกิจนั้นมีองคกรขนาดใหญที่ตองการ Professional Manager 
หลากหลายสาขา แตในขณะเดียวกันก็จะมีผูซึ่งจะไปทํากิจการเอง  เพราะฉะนั้นจะตองเดินไปแบบคูขนาน
อยูแลว เราตองการ offer ส่ิงเหลานี้ไปพรอมๆ กัน 

 
ดร.ณัฐภพ  นิ่มปติวัน 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

 ในทางปฏิบัติแลว หลังจากไดเปด School of Entrepreneur แลวควรจะมีการเช่ือมโยงไปถึงคณะ
ตางๆ แตเราจะรวมมือกันอยางไรเพื่อเพิ่มความรูเร่ืองผูประกอบการใหแกนักศึกษา ความเชื่อมโยงจะ
เกิดข้ึนไดอยางไร 

 
ดร.พิชิต  อัคราทิตย  
ผูอํานวยการโครงการ Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

ในชวงที่ทํา School of Entrepreneur นั้น เราตองการใหเกิดความเช่ือมโยงเพื่อใหเปนตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย คือ สรางผูประกอบการ สรางความคิดใหม เปน creativity  รูปแบบที่นาจะเปนไปไดใน
เบ้ืองตน คือ การ joint course กัน  โดยสงนักศึกษามาเรียนที่นี่ เชน เร่ืองการ unlock creativity  การ
ทํางานเปนทีม หรือการสราง Feasibility Study เปนตน  มากกวานั้นอาจเปนการทํา Joint Degree  โดยถา
จบจากคณะตางๆ แลวก็อาจจะมาเรียน Degree ที่นี่ตอ หรือในอนาคตถาเราเปดปริญญาตรีอาจมีการ 
Joint Degree คนที่จบไปจะได 2 ปริญญา เปนตน 
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ในอนาคต School นี้อาจเปนในรูป 1 Faculty แตมีหลาย Major ซึ่งอาจจะตองขอความชวยเหลือ
จากหลายๆ ฝาย โดยอาจจะเปน Major ทางดานวิศวกรรมใน sector ใด sector หนึ่งก็ได แตคงจะตอง
สํารวจและศึกษาตอไปวาแบบใดจึงจะดีที่สุดสําหรับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
ดร.มัทนา  สานติวัตร   
อธิการบดี 

ขณะนี้หลายๆ คณะในมหาวิทยาลัยมีโครงการในลักษณะของ Double Degree อยูแลว โดยเรียน 
5 ป เรียนจบปริญญาตรีในเวลา 3.5 - 4 ป แลวไปเรียนตอ MBA เลย ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับที่ดร.พิชิต 
พูดมา นักศึกษาอาจจะจบมาจากสาขาตางๆ และมีการเช่ือมโยงโดยเขาเรียนตอในโปรแกรมนี้ เราจะ
สามารถบอกไดวา นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้ เรียน 5 ป จะไดรับทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท พรอมทั้ง
มีความรูในการเปนผูประกอบการ สามารถต้ังกิจการไดทันที  โดยไมมีการจํากัดสาขา รวมทั้งยังสามารถ
ทํางานในระดับ International ไดดวย เนื่องจากโปรแกรมนี้จะสอนเปนภาษาอังกฤษ นี่เปนอีกจุดหนึ่งที่
คณะตางๆ จะสามารถเช่ือมโยงได และจะใชชื่อวา Creative Space for Entrepreneurship ทุกที่สามารถ
เขามารวมได  

 

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

 ถาอาจารยยังจําได ผมเคยบอกไววาขอใหชวย Design ใหวา เด็กที่จบวิศวกรรมศาสตรแลวจะตอ
ยอด Entrepreneur ไดอยางไร ถาทานสามารถสรางหรือทํา Joint Degree ได อยางตางประเทศที่มี 
Business Law เพื่อสรางจุดเดน แทนที่จะเปนวิศวกรรมศาสตรธรรมดา  เรามีวิศวกรรมศาสตรและมี 
Entrepreneur เพิ่มเขามาจะเปนการสรางจุดเดนที่แตกตาง  ตัวอยางเชน ความแตกตางระหวางการเรียน
ธุรกิจกับการเรียน Entrepreneur นั้น คุณสันติ เจาของนามปากกา “ไตฝุน” ซึ่งมีลูกสาวสมัครเรียน MBA 
และไดรับการตอบรับจาก Kellogg ซึ่งผมแนะนําไป แลวเขาก็สมัครที่ Babson  ก็ไดรับการตอบรับเชนกัน  
ถาเขาเลือกเรียนที่ Kellogg กลับมาเขาตองมาทํางานในองคกรขนาดใหญ เปน Marketing Manager หรือ
ตําแหนงอ่ืน  แตเขาเลือกเรียนที่ Babson  เมื่อกลับมาเขาก็นําแผนธุรกิจที่ทําเอาไว มาทําธุรกิจกับคุณพอ
ของเขาแทน  ฉะนั้น เวลาที่มีการจัดงาน Money Market  งาน Expo ตางๆ หรืองานทํานิตยสาร  ขณะนี้ลูก
สาวคุณสันติเปนคน Run คือ ติดตอธนาคารเอง ทําทุกอยางเองหมด  ซึ่งเปนการตอยอดเพิ่มใหสามารถทํา
ธุรกิจเปน  อยางตัวผมเองถาจะใหทําธุรกิจเองนั้น ผมทําไมเปน แตผมสามารถแนะนําใหคนทําธุรกิจได  แต
จะใหผมไปกูยืมเงินมาทําธุรกิจเองนั้นผมทําไมได  แตเราตองการฝกนักศึกษาใหเปนแบบนี้ ฉะนั้น ทานจะ
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เห็นวามีวิศวกรเต็มไปหมด กลุมหนึ่งอยูที่ EGAT อีกกลุมไปเปนผูบริหารระดับสูง เนื่องจากเรียนตอ MBA  
ในอนาคตจะมีอีกกลุมหนึ่งที่ไปทําธุรกิจหุนยนตของตัวเอง ไมเปนลูกจางใคร เปนตน  

ในขณะนี้สตูดิโอที่ทําละคร กําลังเปน Field ซึ่งกําลังดัง ถารวมกับ Entrepreneur ก็จะเปนอีก 
career หนึ่ง ซึ่งมีประโยชน เพราะฉะนั้นการ Design และการจัดทําหลักสูตรทั้งหลาย ในอนาคตจะทํา 
Tailor made ไดหมด และเราจะเอาพลังจากคณบดีเหลานี้มารวมกันไดอยางไร 

 
ศาสตราจารย ดร.พจน  สะเพียรชัย 
อุปนายกสภา 

ขอถามวาโปรแกรมนี้จะเปนหลักสูตรของปริญญาตรีหรือปริญญาโท  ถาเปนปริญญาโทจะสะดวก
กวาการเปน Joint Program และทุกสาขาจะสามารถเขามาสูโปรแกรมนี้ไดและตอยอดไดเลยใชหรือไม 

 
ดร.พิชิต  อัคราทิตย  
ผูอํานวยการโครงการ Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

เปนหลักสูตรระดับปริญญาโทครับ และทุกสาขาสามารถเรียนได ปญหาก็นาจะนอยลง 

 

คุณธนากร  เกษตรสุวรรณ 
อดีตนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ผมคิดวา Entrepreneurship Program นี้นาสนใจมาก ในฐานะที่ผมก็เปนผูประกอบการคนหนึ่ง
เชนกัน ผมคิดวาเรามีหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ คือ หลักสูตรการเปนเจาของธุรกิจอยูแลว ไมทราบวา 
หลักสูตรนี้ success เพียงใด 

 
ดร.มัทนา  สานติวัตร   
อธิการบดี 

โปรแกรมน้ันเปนโปรแกรมภาษาไทย และสอนในระดับปริญญาตรี  โดยมีบัณฑิตจบไปแลว 2 รุน 
โดยเรานําแนวคิดและวิธีการเรียนการสอนมาจาก Babson สวนหลักสูตรนั้นเรานํามาปรับเปล่ียนใหเขากับ
บริบทของไทย แตใชกิจกรรมและวิธีการเรียนการสอนแบบ Babson  ซึ่งผูเรียนมีโอกาสไดทํางานจริง เมื่อ
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จบไปก็สามารถไปตอยอดจากที่ครอบครัวไดเคยทําไว เนื่องจากหลายคนท่ีเราคัดเขามาเรียนเปนทายาท
ของธุรกิจอยูแลว และมีบางสวนไดมีการเร่ิมต้ังกิจการเอง สวนจํานวนนักศึกษาเราจะรับจํากัดเพียง 40 คน
ตอรุน ทําใหจํานวนนักศึกษาไมมากนัก แตความพึงพอใจของนักศึกษาและผูปกครองที่มีตอมหาวิทยาลัย
ถือวามีความพึงพอใจมาก 

 
คุณธนากร  เกษตรสุวรรณ 
อดีตนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ผมขอเสนอความเห็นในเชิงความตองการของตลาดวา ในขณะนี้ประเทศไทยมีคนสงลูกไปเรียน
ตางประเทศคอนขางมาก ทั้งระดับมัธยมศึกษาและปริญญาตรี  แตผูปกครองก็ยังมีความตองการที่จะให
ลูกมีเพื่อน  โดยเฉพาะในระดับปริญญาโทการมีเพื่อนหรือ connection สําคัญมาก ถามหาวิทยาลัย
กรุงเทพจัดหลักสูตร Babson นี้ใหชัดเจนและเรียนเปนภาษาอังกฤษ และบอกใหชัดเจนวาหลักสูตรนี้
นาสนใจอยางไร ผมมั่นใจวาจะมีนักศึกษาที่จบปริญญาตรีจากตางประเทศที่พอแมอยากใหกลับมาอยู
เมืองไทยและกําลังหาท่ีเรียนอยูสนใจแนนอน  เทาที่ผมรูปจจุบันตัวเลือกแรกในขณะนี้ คือ สถาบันบัณฑิต   
บริหารธุรกิจศศินทร  เพราะเขามีความโดดเดน มีความขลัง  ดังนั้น ถามหาวิทยาลัยกรุงเทพมั่นใจวา 
หลักสูตร Babson นี้ดีจริง ควรใหมี perception ที่ชัดเจนวา หลักสูตรนี้เทียบเทากับการที่ทานไปเรียน
ตางประเทศ อยากใหทําใหได เพราะหลักสูตรนี้นาสนใจจริงๆ อยากใหเนนวาหลักสูตรนี้มีความศักด์ิสิทธิ์
จริง  เพราะในเมืองไทยถาทานไมสามารถสราง perception วาสถาบันของทานมีมาตรฐาน จบแลวมีคน
ตองการรับเขาทํางานจริง จะถือวาทานสอบตก  ดังนั้น ถาตองการเปดหลักสูตรนี้จริงๆ เราจะตองใหความ
เช่ือมั่นวา ถาจบออกมาจะมีศักด์ิศรี ใชไดจริง และมีฝมือจริงๆ ที่ตองเนนก็เพราะวา ถาเราสรางอะไรใหมๆ 
ข้ึนมาแลวมันก็เปนเพียงแคหนึ่งในตัวเลือก ผมไมอยากใหเปนอยางนั้นนะครับ ผมคิดวาถาเราคิดวาเราคิด
ไดดีจริงๆ ควรทําใหมันโดดเดน ใหเปนเปนตัวชูโรงอีกตัวหนึ่งของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
ดร.อุตตม  สาวนายน 
รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ 

 ผมเรียนเปนขอมูลในประเด็นของคุณธนากร ซึ่งเราก็คิดกันเยอะต้ังแตเร่ิมเจรจากับ Babson วา
เร่ืองของคุณภาพนั้นตองมาเปนอันดับหนึ่ง ไมใชเปนโปรแกรมทางเลือก แตทางเลือกของเมืองไทยใน
ปจจุบันทานจะเห็นวาศศินทรอยูในอันดับตนตามขอมูลที่เรารวบรวมและวิเคราะหเอาไว  ประการแรก คือ  
ยังไมมีมหาวิทยาลัยใดที่ทําโปรแกรมในลักษณะที่เรากําลังคิดจะทํา  มีแต Entrepreneurship ที่อยูใน 
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MBA โปรแกรมเทานั้น  แตประเด็นของผมก็คือในเร่ืองของ Quality Assurance ที่ทําอยางเต็มที่ และ
โปรแกรมของเราท่ีดร.พิชิตเสนอไปแลวนั้น  เราไมไดนํามาจาก Standard โปรแกรมของ Babson จะมีคํา
วา GCEE จะเห็นวา Babson GCEE ก็คือ Global Consortium for Entrepreneurship Education 
นอกจาก Babson แลวยังมีมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  ทั่วโลกที่มีหลักสูตรเหมือนเราแตยังไม เยอะมาก  
เพราะฉะนั้นในดานของ QA หลักสูตรที่ใชนี้จะมีความเขมในแงของการที่ GCEE  ซึ่งเปน Body  ดูแลเร่ือง 
Quality Assurance  ดังนั้น ถาใครที่เบ่ียงเบนในแงของ Quality ออกจากหลักสูตรมากเกินไป จะไมไดการ
รับรอง เหมือนกับการเปน Self Assurance วาทุกคนตองรักษาคุณภาพใหอยูระดับ Standard ใหได  ถา
หลุดออกไปช่ือของเขาก็จะหายไปทันที  เพราะฉะนั้นตรงนี้เปนส่ิงที่เปนแรงจูงใจและแรงผลักดันใหเรา
รักษาคุณภาพ รวมทั้งตองหม่ันเพิ่มพูนคุณภาพของเราใหเพิ่มข้ึน  ซึ่งจะเปนประโยชนกับนักศึกษาอยาง
นอยๆ ในแงของศักด์ิศรีเมื่อจบออกไป ซึ่งนี่คือหนาที่สวนหนึ่งของ GCEE  
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บทวิพากษ 

BU International College 

 
ดร.เจริญ  คันธวงศ 
อธิการบดีกิตติคุณกอต้ัง 

Faculty ที่มีประสบการณดวย สอนหนังสือดีดวย โดยเฉพาะอยายิ่งจะหาคนที่มีประสบการณทาง
ธุรกิจดวยจะหาไดยากมาก ส่ิงที่จะทําไดก็คือการเชิญมาเปนอาจารยพิเศษ แตจะใหสอนแบบ Full-time 
นั้นมันไม Practical ไมทราบทานอ่ืนมีความเห็นอยางไร บางมหาวิทยาลัยอาจารยบางทานเคยบอกวาเปน
อาจารยประจําที่นั่นที่นี่ แตจริงๆ แลวเขาทํางานที่บริษัท และมาทํางานที่มหาวิทยาลัยเพียงอาทิตยละสอง
หรือสามวันเทานั้น ไมทราบวาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปนแบบนี้หรือไม หรือคณบดีมีวิธีการอื่น 

 
รองศาสตราจารย ดร.ทิพยจันทร  วงศจันทรตา 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

 การเปนอาจารยในปจจุบันนี้ถาเทียบกับขางนอกเราเทียบกับเขาไมได ทุกคนตองการมีชีวิตที่มี
ความสุข อยูไดอยางดี เพราะฉะนั้นเร่ืองรายไดเปนเร่ืองที่สําคัญ ผมวาเงินเดือนจะตอง Competitive เพื่อ
ดึงคนมาทําตรงนี้ได แตในการทํางานวิชาการจะมีคนกลุมหนึ่งที่มีความสุขที่ไดเปนผูใหหรือไดสอนหนังสือ 
และยังมีคนแบบนี้อยูอีกเปนจํานวนมากในโลก การทํางานบริษัทอาจจะไดเงินเดือนสูงกวา แตความสุข
ของเราอาจดีมากกวาเขาก็ได ซึ่งเรานาจะดึงคนกลุมนี้มาได 

 
ดร.ธีระพันธ  ชัยมงคลโรจน 
ที่ปรึกษาดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

ผมชอบการเร่ิมตนการเดินทาง ชอบ Creative Space ที่พูดถึง แตเห็นวาจะเนนเร่ือง Physical ไม
วาจะเปน Environment และอื่นๆ ผมอยากจะเสริมวาในการเปน International ควรจะมีการเนนในเชิง 
networking เพื่อจะสามารถตอยอดในเชิงของ Entrepreneurship ดวย เนื่องจากวาการที่เด็กมาเรียนใน 
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โปรแกรมอินเตอรในมหาวิทยาลัยใดก็ตาม การที่เขามีโอกาสที่จะเขาใจ Culture ของเพื่อนรวมข้ันเรียนและ
ผสมผสานส่ิงเหลานี้เขาดวยกันได จุดนี้นาจะสามารถทําใหเกิดการตอยอดเร่ือง networking และ 
Entrepreneur เขาดวยกันไดอีกทางหนึ่ง 

 
รองศาสตราจารย ดร.ทิพยจันทร  วงศจันทรตา 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

ผมก็เช่ือเชนเดียวกันวาคนเราถาไดมานั่งคุยกันเราจะสามารถเรียนรูส่ิงตางๆ จากอีกฝายได
มากมาย นักศึกษาตางชาติที่มาเรียนที่นี่ถือวาเปน Opportunity ที่ดีมากเพราะเขาจะมี networking อยาง
แนนอน ขณะนี้เราพยายามที่จะใหนักศึกษาของเราทุกคนมีเพื่อนเปนชาวตางชาติ นอกจากนั้นยังมีการจัด 
Campaign เชน จัด International Day มีการจัดเปนกลุม โดยมี 4 กลุมใหญๆ และมีการประชุมรวมกัน ซึ่ง
นักศึกษาตองการใหมีการจัดกิจกรรมรวมกัน เรายังขาดอะไรอีกเยอะที่จะสนองตอบตอ Demand ของ
นักศึกษา แตเราก็จะพยายามรวมมือกันตอไป เชน มีนักศึกษากลุมหนึ่งอยากเรียน cooking อยากมีครัว
หัดทําอาหารที่มหาวิทยาลัย เพราะประเทศไทยมีชื่อเสียงดานนี้  แตเรายังจัดใหไมได เราแกปญหาโดยให
เด็กไปเรียนตามสถานที่ที่มี connection กันอยู ซึ่งเขาก็ใหเรียนฟรี แตใหเรียนเพียง 1 คร้ังเทานั้น เราจะหา
แนวทางอ่ืนตอไป โดยวัตถุประสงคของเรา คือ การนําเด็กมาคุยกัน Discuss กัน เพื่อใหมี connection 
เกิดข้ึน  

 
ศาสตราจารย ดร.พจน  สะเพียรชัย 
อุปนายกสภา 

มีการกําหนดสัดสวนระหวานักศึกษาตางชาติกับนักศึกษาชาวไทยหรือไม 

 
รองศาสตราจารย ดร.ทิพยจันทร  วงศจันทรตา 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

ในปจจุบันยังไมมีการกําหนดสัดสวน เราอยากใหเปนไปตามธรรมชาติ นักศึกษาไทยที่สามารถ
เรียนโปรแกรมอินเตอรแบบเขมขนได เราจะใหเขาไดเรียน ผมมองวาเราตองการจะใหโอกาสแกทุกคน   
ใครมาเรียนก็ได แตแนนอน เราจะตองมี Student Recruitment ของเรา โดยจะไปดึงเด็กตางชาติมา ยิ่งมาก
ยิ่งดี เพราะจะไดเกิดการแลกเปล่ียนระหวางกันและเกิด connection มากข้ึน นักศึกษาที่มาเรียนกับเรา
ไมใชไดเฉพาะปริญญา แตสามารถไปที่ไหน ทํางานที่ไหนก็ไดทั่วโลก เพราะมี connection 
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ดร.มัทนา  สานติวัตร   
อธิการบดี 

ในขณะนี้ BU Inter มีนักศึกษาตางชาติคิดเปน 10% ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดของ BU Inter 
โดยมาจาก 50 กวาประเทศ ซึ่งมีทั้งนักศึกษาในลักษณะแลกเปล่ียน และนักศึกษาที่เรียน For Degree ใน
บางรายก็จะมาเรียนดวยการสมัครโดยตรงมาจากตางประเทศภายใตสัญญาความรวมมือที่เราทําไวในดาน
Internationalization กับอีกสวนนึ่งก็คือ ลูกของชาวตางชาติที่มาทํางานในประเทศไทย รวมทั้งลูกของ
บรรดาทูตานุทูตและเจาหนาที่สถานทูตตางๆ ที่ยายมาประจําที่ประเทศไทย แตเราไมไดกําหนดเร่ือง
เกี่ยวกับเปอรเซ็นตไว เดิมเคยกําหนดเอาไววาอยากจะใหมีจํานวนนักศึกษาตางชาติประมาณ 50% และ 
นักศึกษาไทย 50% แตวาในขณะนี้เรายังทําในเร่ืองเกี่ยวกับ Profile นี้ไมไดอยางที่เราต้ังใจ ถาหากวามีการ
ขยายเวลาตอไปขางหนาไดตามแนวที่วา ก็อาจจะมีจํานวนนักศึกษาตางชาติเพิ่มมากข้ึน อันนี้คงตองเปน
นโยบายที่จะตองมาดูในเวลาตอไปวา ควรจะกําหนดอยางไร และภายใตอาเซียนที่กําลังจะเกิดข้ึนดวยคะ 

 
ดร.เจริญ  คันธวงศ 
อธิการบดีกิตติคุณกอต้ัง 

ผมขอเสริมเพิ่มเติม เนื่องจากผมเปนคณะกรรมาธิการการตางประเทศของสภาผูแทนราษฎรดวย 
แลวก็ผมก็เดินทางไปประเทศใกลเคียงบอยมาก ในเมื่อเราจะเปนอาเซียน เปน One Community ในอีก 3 
ปขางหนา เราคงจะติดตอกันมากข้ึน เปนตนวา ประเทศพมาที่เขาจะมีศูนยที่เมืองทวาย ซึ่งในอนาคตจะ
เปนเมืองที่ใหญที่สุดในโครงการจางงาน และตอไปคนพมาแทนที่จะมาทํางานที่บานเรานาจะกลับไป
ทํางานในพมามากข้ึน ผมคิดวาในระยะยาว ถาหากเราใหทุนหรือหานักเรียนจากประเทศในอาเซียนมา
เรียนเพ่ิมบาง จะทําใหเกิด Connection กับนักเรียนไทยของเรา แลวธุรกิจมันก็จะดีข้ึน โดยอาจใชวิธีหา
นักศึกษามาเรียนหรือจะวิธีใหทุนการศึกษาประเทศละ 1 ทุน หรือวิธีอ่ืนๆ ก็ได แตอยางไรก็ตาม ถาหากมี
แตคนชาวเอเชียมาเรียนมากเกินไปมันก็ไมดึงดูดนักเรียนไทย ควรจะมีฝร่ังมาเรียนบาง เพื่อเปนการดึงดูด 
ผมขอฝากเร่ืองนี้ไวเปนขอสังเกตครับ 
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ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

จากท่ีอาจารยพูดถึงคําวา International ผมอยากใหมันเปน International School จริงๆ ซึ่ง
จะตองมีความหลากหลายของนักศึกษา แลวที่สําคัญ คือ ตองเนนคุณภาพ โดยกอนที่เราจะ Move เราตอง
รูตัวเราเองกอนวา ตัวเราขณะนี้มีจุดออนอยูตรงไหน ทานก็ทราบดีนะครับวา สภามหาวิทยาลัย Support  
BU Inter เต็มที่อยูแลว แตวาตองคิดใหชัดเจนวาจะทําอะไรและทําอยางไร อีกประเด็นที่อยากจะฝากเอาไว 
คือ อยากใหอาจารยลองสํารวจเพิ่มเติมวา นักศึกษาเอเชีย เชน จีน เวียดนาม หรือพมา ถาเขาจะมาเรียนที่
เรา เขาอยากจะเรียนอะไร ทําไมเขาตองมาหาเรา เพราะเร่ืองเหลานี้จําเปนมาก ในการที่เราจะ Design 
หลักสูตรเหลานี้ออกมา โดยอาจจะเปนวิชาสาขาที่เขาขาดในประเทศของเขา แตวาตองเอาทักษะจากที่นี่ 
เราเคยคุยกันวา อยางเชน นิเทศศาสตรของเรา Communication ของเราแข็งมาก ถาเขามาเรียนที่เรา เขา
ก็สามารถนําความรูกลับไปตอยอดที่เมืองของเขาได อยางเชน ประเทศเวียดนาม เร่ือง Design ผมเช่ือเลย
วาหางจากเรามาก เขาก็ตองมาการมาเรียน Design จากเรา ฉะนั้นสาขาวิชาที่เราจะใชเปนตัวเอกนั้น ผม
อยากใหลอง Study เพิ่มเติมดวย แลวก็ทําใหเต็มที่ สวนเร่ืองอ่ืนๆ ที่อาจารย Present มานั้น อาจารยก็เปน
หนี้ผมแลวนะครับ คือ ผมจะตามอาจารยวาแตละเร่ืองที่เสนอมานั้นมีความคืบหนาอยางไร How เร่ืองที่  
จะใช Partnership How เร่ืองการบริหารการเงิน How Faculty How และผมเช่ือวาทําไดนะครับ เพราะวา
ทุกทานอยูในวัยหนุมวัยสาวทั้งนั้น แลวดูจากที่ทานอาจารย Present ก็รูสึกวามีความมั่นใจเพิ่มข้ึนมาก  
ฉะนั้น Process ทั้งหมดนี้ ผมจะเร่ิมต้ังคําถามกับทานวา ตอจากนี้ไป Student Recruitment ของทานจะ
ทําอยางไร บุคลากรของทานจะทําอยางไร Finance ของทานเปนอยางไร ทานตองโชว Position ของทาน
ออกมาใหผมดูเลยวา Budget ทานเปนอยางไร ภายใน 1 ปนี้ทานจะกําไรหรือไม ถา 5 ปจะเปนอยางไร  
อะไรที่ตองการใหสวนกลาง Support ทาน เพราะวาทานมีความตองการสูงมากในเร่ืองของบุคลากร
แนนอน ทานจะขอความชวยเหลือจากมหาวิทยาลัยหรือไม  อาจารยที่สามารถพูดภาษาอังกฤษไดดี และ
ตองการมาอยู BU Inter แลวก็หาที่อ่ืนเพิ่ม เพราะวาอาจารยประจําเปนส่ิงสําคัญ หรือจะใชอาจารยจาก
ตางประเทศ ผมเช่ือวายังมีอาจารยจํานวนมากจากประเทศอ่ืนซึ่งเขา Retirement ซึ่งสําหรับฝร่ังแมวาอายุ 
60 ปแลวก็ยังแข็งแรงอยู ดังนั้น ถาเรามีแหลงที่ดีและเจาะเขาไปได ผมเชื่อวามีคนเกงๆ เต็มไปหมด  
บุคลากรเหลานี้เขาจะสามารถมาเปนอาจารยใหทานไดในบางสาขาวิชา อีกจุดหนึ่งที่อาจจะเปนจุดแข็ง
ของอาจารย คือ ถาเปน AEC แลวและเราสอนหนังสือ จะพบวาทุกสาขาวิชาตองการรูเร่ืองเกี่ยวกับกลุม
ประเทศใน AEC ทั้งเร่ือง Culture ลักษณะธุรกิจ หรือ Regulation เปนตน ฉะนั้น ทานตองทําการบานกอน 
แลวสรางเปน Course ที่เมื่อเขามาเรียนแลวเขาไดประโยชน หรือเขาไดไปเห็นใน GMS อยางนี้เปนตน   
เขาถึงอยากจะมา ตอนนี้ดร.อุตตม ก็มาชวยดูแล BU Inter อยู ขอใหชวยทําใหเปนรูปธรรมอยางรวดเร็ว  
เพราะวาการแขงขันในดานนี้มันแรงนะ เนื่องจากทุกๆ School จะออกมาทางภาษาอังกฤษหมด  





การประชุมทบทวนแผนกลยุทธ
Cluster ManagementCluster Management 
วันที่ 22‐23 มีนาคม  2555

โรงแรมฮิลตัน หัวหนิ รีสอรท สปา 

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

Cluster Management
ประกอบไปดวย

1.  คณะบริหารธุรกิจ

2.  คณะบัญชี

3   คณะเศรษฐศาสตร3.  คณะเศรษฐศาสตร

4.  คณะนิติศาสตร

5.  สถาบันภาษา

6.  ภาคพิเศษ
7.    Excellent Center:  The Institute for Knowledge and Innovation –
South East Asia (IKI‐SEA) : สถาบันที่ปรึกษาดานการจัดการความรูและนวัตกรรม

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

Outline 

• เปาหมายของ BU 

• CLUSTER MANAGENT กับการตอบโจทย       

   เปาหมาย    เปาหมาย 
• แนวทางการสรางผลตอบแทน

• งบประมาณ
• Q&A 

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

วันนี้ BU ตองการอะไร

เปาหมายที่ 1  ตองการเปลี่ยน League การแขงขันที่สูงข้ึน (International 
League)   โดยตองการแขงขันไดในระดับ ASEAN และมีโอกาสแขงขันไดใน
ระดับนานาชาติ 

เปาหมายที่ 2    ตองการตอกย้ําความเปนผนําทางดาน Entrepreneurเปาหมายท 2    ตองการตอกยาความเปนผูนาทางดาน Entrepreneur

เปาหมายที่  3    ตองการตอกย้ําวิสัยทัศนการเปน Creative University 

เปาหมายที่ 4     โอกาสในการสรางผลตอบแทนที่สรางความยั่งยืนใหกับ
 มหาวิทยาลัย

        
เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

Cluster Management
Road Map บนแนวทางการสานตอ และตอยอด
Track – Knowledge Management and 

Innovation Management  
  

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

เสนทางของ Track – KIM 

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

37



เปาหมายที่ 1 : แขงขันไดในระดับอาเซียน และแขงขันใน League สากล

จุดแข็งที่โดดเดน (เชงิเปรียบเทียบกับคูแขงทั้งไทยและอาเซียน)

1. มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันในตางประเทศที่มีความโดดเดน 
และแข็งแกรงในหลักสูตรที่เนนทางดาน Knowledge and Innovation 
Management        

 ื ั l h l ่-  รวมมือแบบ DUAL‐DEGREE กับ Telecom Business School , ประเทศฝรังเศส 
เปนมหาวิทยาลัยติดอันดับ Top 5 ของฝร่ังเศส มีความแข็งแกรงทางดาน Innovation  เปน
มหาวิทยาลัยที่ไดรับการับรองจาก AACSB 

‐ รวมมือทางวิชาการกับ  Hong Kong Polytechnic University , ฮองกง

‐ รวมมือทางวิชาการ กับ  The Institute for Knowledge and Innovation, 
George Washington University , ประเทศสหรัฐอเมริกา

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

PhD KIM International Partners

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

จุดแข็งที่โดดเดน (เชงิเปรียบเทียบกับคูแขงทั้งไทยและอาเซียน)

2. มีเครือขายผูเชี่ยวชาญระดับกูรู จากทั่วโลก ทั้ง Professors และ  
Practitioners  เปนผูสอนและใหความรวมมือ  ทั้งการบรรยายสดและสอน
ผานระบบ VDO Conference

เปาหมายที่ 1 : แขงขันไดในระดับอาเซียน และแขงขันใน League สากล

ผานระบบ VDO Conference

“ทําใหเราเปนที่ยอมรับ และผูที่อยูในสาขานี้ตื่นเตน”

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ
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and more …
เอกสารที่ใชสําหรับการประชมทบทวนแผนกลยทธ
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เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

BOOKS ….. 

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ
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จุดแข็งที่โดดเดน (เชงิเปรียบเทียบกับคูแขงทั้งไทยและอาเซียน)

3. มีสถาบันความเปนเลิศเฉพาะดาน (Excellent Center)
ที่เปนแหลงรวบรวมองคความรูและรวบรวมผูเชี่ยวชาญ ทางดาน KM&IM

่

เปาหมายที่ 1 : แขงขันไดในระดับอาเซียน และแขงขันใน League สากล

เปนที่ยอมรับและเปนที่รูจักสําหรับผูท่ีอยูในกลุม Professionals ทางดาน KM&IM  ในประเทศไทย และ
เร่ิมเปนที่รูจักในหลากหลายประเทศ ผานทาง Network ตาง ๆ 

 ช่ือ The Institute for Knowledge and Innovation  (IKI‐SEA)
             (สถาบันที่ปรึกษาดานการจัดการความรูและนวัตกรรม) 

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

IKI-SEA's International Team

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

IKI-SEA main activities
ภารกิจสําคัญ 

5 ดาน

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

ความสําเร็จของภารกิจดานการวิจัย

• ไดรับทุนวิจัยเรื่องการพัฒนานวัตกรรม รวมกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนาํของประเทศฝรั่งเศส และผูรวมทีเ่ปน
ภาคเอกชนของประเทศในกลุมยุโรป จํานวน 9 สถาบัน 

• แหลงทน  แหลงทนุ  

• จํานวนเงินทั้งโครงการจํานวน 5 ลานยูโร (ประมาณ 207 
ลานบาท) 

• สถาบนั IKI‐SEA ม.กรุงเทพ ไดรับทนุวิจัยในสวนการเปนผู
รวมโครงการจํานวน 8 ลานบาท 

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

PROMISING: 9 Project Partners

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

ความสําเร็จทางดานการเปนที่ปรกึษา 

(Training, Consulting & Coaching)   ใหกับบริษัทช้ันนํา

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ
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‐ จัดสัมมนาโดยเชิญผูเชี่ยวชาญระดับ Guru มาเปน Speakers

‐ การจัดทําวารสาร (สองภาษา) เพ่ือเผยแพรองคความรูทางดาน 
KM&IM

กอตั้ง  I KLUB เพ่ือเปนแหลงชมชนของผรและสนใจทางดาน 

ความสําเร็จทางดาน Events and Community

‐ กอตง  I‐KLUB เพอเปนแหลงชุมชนของผูรูและสนใจทางดาน 
KM&IM ทั้งในประเทศไทยและเชื่อมโยงกับ Club ของประเทศ

     อื่น ๆ  ผูที่สมัครเปนสมาชิกจายคาสมาชิก
‐ การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีผูเชี่ยวชาญจากทั่วโลก

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

13 KM World Seminar Series

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

วารสารที่เปนแหลงความรู iKNOW Magazine
- ทั้ง Hard Copy และ Electronic Copy

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ http://www.seed.com

The first Community of Practice for KM
and IM Practitioners in Thailand!

Official launch on May 16th 2012
Novotel Siam Square 10:00Am

Past and Upcoming Conferences

International Conference on Innovation and 
Entrepreneurship ICIE‐2014
Bangkok University – IKI‐SEA

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

4.. Ph.D.  in Knowledge Management and 
Innovation Management เปนหลักสูตรปริญญาเอกที่
บูรณาการ KM & IM 

หลักสตรปริญญาเอกแรกในประเทศไทย และเปน

เปาหมายที่ 1 : แขงขันไดในระดับอาเซียน และแขงขันใน League สากล

          -   หลกสูตรปรญญาเอกแรกในประเทศไทย และเปน
หลักสูตรที่มีคูแขงใกลเคียงไมมากในอาเซียน

‐ มีไมมากในระดับสากล   

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ
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นักศึกษารุนที่  1 : Corporate Entrepreneur / Social 
Entrepreneur and Business  Owners  

Allan Deacon
Founder – ASEAN 

Procurement & Logistics 
Excellence Assoc.

J. David Galipeau
Knowledge Management 
Practice Leader – UNDP

Thaveechai Sirikulthada
Business Owner – Textile 
Industry and Real Estate 

Peter M. Cauwelier
Executive VP Asia Operation –

Essilor International 

Chantawan Sathitsemakul
Product and Credit Card 
Marketing Manager –

KBANK

Arunee Tikumpornwarokas
Associate Division Director of Total 
Quality Management – Bumrunrad

International

Benjamaporn Boonsiriya
Knowledge Management 

Analyst – PTTEP

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

• หลักสูตรไดรับความสนใจจากผูเชี่ยวชาญทั้งใน
ระดับประเทศและในระดับนานาชาติ 

• มีผูสนใจสง E‐mail เขามาสอบถามจาก
หลากหลายประเทศ

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

Nadim Xavier Salhani, CEO, Dunkin Donut

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

Paul G. C. Hector,   CKO, UNESCO

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

Golda Dennis , อาจารย์จากมหาวิทยาลัย              
                      อันดับ 1 ของ Trinidad

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

Muhammad Tufail Dhudhaal, 
                 อาจารย์จาก University Saudi Arabia                                     

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ
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Abhishek Tripathi  จากประเทศอินเดีย

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

Yukabead Beik Khakhian, ประเทศอิหร่าน

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

Thanapat Kijbumrung , เวียดนาม

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

5.  เทคโนโลยีที่นํามาใชประกอบการสอน เหมาะกับการ
สรางความเปนสากลของการเรียนรู แบบไรพรมแดน มี 
Collaborative Tools and Approaches ที่
นํามาใชอยูแลวในปจจุบัน 

เปาหมายที่ 1 : แขงขันไดในระดับอาเซียน และแขงขันใน League สากล

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

Ceiling Microphone

EagleEye Director

Contents Video from Remote

Distance Learning Classroom : หอง 953

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

PhD KIM 
online Portal

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ
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Shared files

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

Students’ Blogs

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

เป้าหมายที่ เป้าหมายที่ 1 1 แข่งขนัได้ในระดับนานาชาติแข่งขนัได้ในระดับนานาชาติ

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

1. มีความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนํา

2. เครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก

3. มี Excellent 
Center

4. มีหลักสูตรท่ีมี
คู่แข่งน้อย

5. เทคโนโลยีท่ีใช้ใน
การสอน

เปาหมายที่ 2 : ตอกย้ําจุดยืนดาน Entrepreneurship

• สอดคลองกับทิศทางมหาวิทยาลัยทางดานความเปน
ผูประกอบการ 

• หลักสูตรนี้   สอดรับกับทิศทางการสราง 

C t E t hi ื    Corporate Entrepreneurship หรือ   

Intrapreneurship

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

School of Entrepreneurship
Program Positioning

Premier International Entrepreneurship Education in the Region

Prospective startups

Target groups

New Ventures

Areas of Entrepreneurship

Source: BU’s draft proposal discussed with Babson in June 2011

© 2012 BU . All rights reserved.

Members of family 
businesses

Corporate 
professionals

NGOs, local 
governments, policy 

authorities

Family Businesses

Corporate 
Entrepreneurship

Social 
Entrepreneurship

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

Working Professionals who earn the title 
"intrapreneur" usually go well beyond their 
narrow job descriptions, providing invaluable 
help in innovating some aspects of their

Corporate Entrepreneurship  or  Intrapreneurship

help in innovating some aspects of their 
companies. 

By Gifford Pinchot 

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ
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วันนี้ภาคเอกชน ภาคธุรกิจตองการอะไร 

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ แผนก Operation แผนก R+D แผนกการตลาด อ่ืน ๆเอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

Corporate Entrepreneurship  + Social Entrepreneurship
เจาของธุรกิจ 

(Business Owners)

School of Entrepreneur 
(SOE)

School of 
Entrepreneur (SOE)

KNOWLEDGE

ระดับปริญญาตรีของทุกคณะวิชา 

Entrepreneurs

In Competitive World:‐

Today Business Choices

“Innovate or Die”

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

Job Trends

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

เปาหมายที่ 3 ตอกย้ําการเปนมหาวิทยาลัยสรางสรรค
• เสนทางนี้เปนเสนทางที่สงเสริมวิสัยทัศนดาน Creativity ของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

BUnique
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Knowledge

ความสัมพันธระหวาง
Creativity 
Entreprenurship
Innovation

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

Mission: Creating a Knowledge 
and Innovation Ecosystem

University

• PhD KIM
• Research (Publications., 
Conf., Grants)

• Innovation Master
• Entrepreneurship programs

International
Partners

• Universities (T & R)*
• Institutes (USA, HKG, 
France)

• Practitioner clubs 
(USA, HKG, Sing., 
France)

Industry
• IKI‐SEA clients
• KM and IM practitioners 
(iklub)

• KMI, NIA, SET, FTPI
• PhD KIM International 
experts

* Teaching and Research
เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

เปาหมายที่ 4 โอกาสในการสรางผลตอบแทนที่ยั่งยืน
Returns : In Cash 
     -  คาเลาเรียน  ในระดับปริญญาเอก และ ระดับปริญญาโท (อนาคต)

     -  การสรรหาทุนวิจัยจากในและตางประเทศ

     -  การเปนที่ปรึกษาใหกับองคกร

     -  หลักสูตรการ Training ระยะสั้นตาง ๆ หรือ Executive Programs

     ‐  Sponsors และผูสนับสนุนจากภาคเอกชน และ NGOs

     ‐ การวิจัยและพัฒนา และตอยอดเปนวิจัยที่ Commercialize ได
         (ใชเวลาในการทํา R&D)

     -  กิจกรรมอื่น ๆ ของ IKI ที่มีโอกาสโดยพัฒนาธุรกิจตอเนื่อง

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

เปาหมายที่ 4 โอกาสในการสรางผลตอบแทนที่ยั่งยืน
Returns :  In Kind
‐ ตอกย้ําจุดยืนและปกธง : ความเปน Creative University ในระดับ
นานาชาติ

     ‐ สงเสริมและสอดรับกับ SOE  โดยเฉพาะ Mission ทางดานการสราง 
Corporate Entrepreneurship  

     -   ผลิต Publications ในระดับนานาชาติ (ลดตนทุนการจาง Research 
Professors)

     ‐ International Reputation ของ Bangkok University

‐ International Network  ทั้งมหาวิทยาลัย, Excellent 
Centers , ภาคเอกชน 

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

เปาหมายที่ 4 โอกาสในการสรางผลตอบแทนที่ยั่งยืน
Returns :  In Kind
‐   มีบรรยากาศการทํางานทางดานวิชาการที่ครบถวน และมีมาตรฐานระดับ
สากล

‐ เปนโมเดล Pilot Project  ในการพัฒนาความเปนเลิศเฉพาะดาน เพื่อตอบ
รับอนาคต

      ‐ อ่ืน ๆ 

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

ขอรับการสนับสนุน

• งบประมาณสําหรับการเพิ่มจํานวน Professors

และทีมงาน
• ิ  ื • งบเดนทางและสรางเครอขาย

• สถานที่ทํางานตองขยายตาม 

• อ่ืน ๆ 

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ
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สรุป 

แขงขันไดใน ASEAN  และ นานาชาติ 

             ตอกย้ําความเปน Entrepreneur

                                 ตอกย้ําวิสัยทัศนการเปน Creative University

                                         ขยายจากสิ่งที่มีและดําเนินการมาแลว 
สนับสนุน 

CLUSTER MANAGEMENT

โดยตอยอด และสราง Road Map ของ Track‐‐‐ KIM

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

  ภาคผนวก

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

Cluster Management

• เปนรูปถนน เสนทางที่เรามี (หรือ timeline) หรือ Runway

                              ป 2555 

                           

จุดเริ่มตน 

(พ.ศ. 2552)
เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

Innovation Grant (just awarded!) 
• PROMISING Project: "Platform to develop and diffuse 

training to Students and Professionals on how to conduct 
innovation projects“ – Based on Nonaka “Ba” concept

• Multidisciplinary: Social Sciences, Humanities, Economics 
and Management

A d i I d i l d G• Academics, Industrials and Government

• Grenoble Institute for Innovation (UPMF University)    
http://g2i.upmf‐grenoble.fr

• 5 Million Euros = 202 Million THB (for 7 years)

• 8 Million THB to support IKI‐SEA / BU partner collaboration 
(research, teaching, events, visits, scholarships, …)

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ
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IKI‐SEA incomes

THB 1,280,000

THB 3,305,068

THB 1 085 000
THB 1,380,000THB 1,500,000

THB 2,000,000

THB 2,500,000

THB 3,000,000

THB 3,500,000

Incomes

As of March 2012

THB 1,085,000

THB 0

THB 500,000

THB 1,000,000

2009 2010 2011 2012

69%

38%

Services

Consulting

Training

Dr. Vincent away
for 5 months!

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

ภาคผนวก

‐  Weblink ถาไมมี copy ลงไป

‐ Copy Electronic File ของ I‐KNOW

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

Corporate entrepreneurship  or  Intrapreneurship

— can help established companies implement 
innovative policies and procedures or introduce 
innovative products or servicesinnovative products or services

By… Gifford Pinchot  

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

School of Entrepreneurship
Program Positioning

Premier International Entrepreneurship Education in the Region

Prospective startups

Target groups

New Ventures

Areas of Entrepreneurship

Source: BU’s draft proposal discussed with Babson in June 2011

© 2012 BU . All rights reserved.

Members of family 
businesses

Corporate 
professionals

NGOs, local 
governments, policy 

authorities

Family Businesses

Corporate 
Entrepreneurship

Social 
Entrepreneurship

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

เปาหมายที่ 4 โอกาสในการสรางผลตอบแทนที่ยั่งยืน
Returns : In Cash  + In Kind
• In Cash 
     -  จากคาเลาเรียน  หากมีการขยายสูระดับปรญิญาโท 

     -  จากโครงการวิจัย 

     -  จากการเปนที่ปรึกษาใหกับองคกร

     -  จากหลักสูตรการ Training ระยะสั้น 

     -  จากกิจกรรมอื่น ๆ ของ IKI 

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ
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Entrepreneurs

Creativity 

BUnique
เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ

BUnique

Welcome message from the IMD Partnership Programs Team

เอกสารที่ใชสําหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ
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CEMP
Creative Entrepreneurial Marketing Project 
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Creativity

Innovation Entrepreneurship

Three Crucial Ingredients for 
Creating the Future
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Creative Entrepreneurial Marketing Project (CEMP)
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Creativity + Entrepreneurship + Innovation
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Bus. comp.

Finance

Marketing

+

นิเทศศาสตร์

AD. / OSP

ศิลปกรรม

Business 
School

Brand & communication

ไม่มีการลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม

แต่เป็น assignment ในรายวิชา

Design

Logo

Packaging

CEMP

นิติศาสตร์

Agency / 
support

Bus. comp.

Finance

Marketing

+

Business 
School

Agency / 
support

Brand & communication

ไม่มีการลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม

แต่เป็น assignment ในรายวิชา

Design

Logo

Packaging

CEMP
วิทยาศาสตร์

บัญชี

เศรษฐศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์

มนุษยศาสตร์

นิเทศศาสตร์

AD. / OSP

ศิลปกรรม

นิติศาสตร์

��������	��
����
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+ �����������	�
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Creative Entrepreneurial Marketing Project (CEMP)
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Creative Entrepreneurial Marketing Project (CEMP)
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Creative Entrepreneurial Marketing Project (CEMP)

การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา +
Venture Capital

คณาจารย์

โครงการ 

CEMP

BCE

นักศึกษา

ดำเนินธุรกิจเอง

บุคคลภายนอกซื้อ

ดำเนินธุรกิจ

การเรียนการสอน

โครงการ CEMP

ทรัพย์สิน

ทางปัญญา
นศ. : BU : อาจารย์

academics

commercial

Rocket pitch
- Venture Capital

- Best Creative 

Awards

Consults
Incubation
Center (SOE)

R&D Incubation
Center

Asia 
Pacific

Global 
market

Startup

��������	��
����
�����������

IP

IP
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Startup Growth

Consults
Incubation
Center (SOE)

Transgeneration

R&D

CEMP

FERACEDI

Entrepreneures

academic program
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Family Enterprise
Research Academy (FERA)

ตัวอย่างสถาบันวิจัย

Family Enterprise
ขยายความร่วมมือในการ

วิจัยกับ Babson College      

ที่ได้ดำเนินการ                      

มากว่า 3 ปี

STEP
Successful 
Transgenerational
Entrepreneurship
Practices

จุดแข็งของ academy 
�BBL : แหล่งรวมวิสาหกิจ

ครอบครัวรายใหญ่ที่สุดแห่ง
หนึ่งของไทย 

�Babson College : อันดับ 1 
ด้าน Entrepreneurship

�BU : หน่ึงในคณะกรรมการ
บริหารของ Asia Pacific 
Leadership Council (APLC) 
ของ STEP, Babson College

���������	��
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��������	
�����
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จุดแข็งของ academy 
• STEP สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายได้จากท่ัวทุกมุมโลกทั้งวิชาการ + ปฏิบัติ

• STEP เป็นเครือข่ายท่ีมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และมีขนาดใหญ่
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้าน Family Business

 STEP Facts
• 41 Affiliate Universities 
• 4�Regions of the World 
• 170+ Scholars 
• 100+ Families 
• 12 Regional Summits
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บทบาทและหน้าที่

� ศูนย์กลางการวิจัยด้าน Family Enterprise ที่บูรณาการกับทุกศาสตร์ของ
การเรียนการสอน เช่น บัญชี / บริหารธุรกิจ / การท่องเที่ยวและการโรงแรม / 
วิทยาศาสตร์ / นิติศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ / นิเทศศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์ / 
ศิลปกรรมศาสตร์ ฯลฯ

� สร้างเครือข่ายการวิจัย / ผลิตตำรา ฯลฯ ร่วมกับ STEP team ท่ีเป็น          
นักวิชาการจากที่ต่างๆทั่วโลก

� เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้จากท่ัวโลกให้กับวิสาหกิจครอบครัว (Family 
Enterprise) ของไทยและภูมิภาค Southeast Asia ในอนาคต

� ให้คำปรึกษาและชี้นำสังคมเกี่ยวกับ Family Enterprise ด้วยผลงานวิจัย 

Startup Growth

Consults
Incubation
Center (SOE)

Transgeneration

R&D

CEMP

FERACEDI

Entrepreneurs

academic program

� งานวิจัย / ตำรา และกรณีศึกษาด้าน 
Family Enterprise 

� นำองค์ความรู้ที่ได้ไปให้บริการวิชาการ
แก่ผู้ประกอบการและสังคม

� เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านวิสาหกิจ
ครอบครัว                                                        

� นำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการบูรณา
การการเรียนการสอน

���"�7�������,

CEMP

Entrepreneurs

Startup Growth

Consults
Incubation
Center (SOE)

Transgeneration

R&D

FERACEDI

academic program

academic 
program

หลักสูตรปริญญาตรี
ที่บูรณาการองค์ความรู้
จากทุกศาสตร์เพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการ

Bachelor Degree in ……..

- บริหารธุรกิจ

- บัญชี

- เศรษฐศาสตร์

- นิติศาสตร์

- มนุษยศาสตร์

Bachelor Degree in ……..

- วิศวกรรมศาสตร์

- วิทยาศาสตร์

- นิเทศศาสตร์ 

- ศิลปกรรมศาสตร์

- ฯลฯ Minor: Global 
entrepreneurs

2014
College of 
Creative & 
Innovative

Management

FERA

หลักสูตรปริญญาโท

ผลผลิต (2556 – 2558)
� งานวิจัย / ตำรา และกรณีศึกษาด้าน Family Enterprise 

- งานวิจัย (Qualitative & Quantitative Research) อย่างน้อย 2 โครงการ/ปี หรือ          
นับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ

- กรณีศึกษาด้าน Family Enterprise อย่างน้อย 3 Cases/ปี

� นำองค์ความรู้ที่ได้ไปให้บริการวิชาการแก่ผู้ประกอบการและสังคม
- วิสาหกิจครอบครัวท่ีเข้ารับการบริการ อย่างน้อย 3 วิสาหกิจ/ปี
- โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคม อย่างน้อย 2 โครงการ/ปี                       

เช่น การจัดสัมมนา การฝึกอบรม เป็นต้น

� เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านวิสาหกิจครอบครัว                                                  

� นำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการบูรณาการการเรียนการสอน
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บทวิพากษ 

Creative Business 

 

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

ผมคิดวาตอนนี้เราเร่ิมคิดไปในทิศทางเดียวกันแลว ซึ่งเปนส่ิงที่ดี และผมอยากขอใหใชประโยชน
จาก Babson ใหมากที่สุด เพราะคณะบริหารธุรกิจกับ School of Entrepreneurship ที่กําลังจะเปดใหม
นั้น ผมอยากใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพียงแตวาจะฉีกไปทางตลาดไหนเทานั้น แตขอใหมีจุดรวมเดียวกัน 
อยางที่เสนอมาเร่ือง CEMP ดีมาก เพราะเปนโครงการที่เปนองครวมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพียงแตวา
จะฉีกไปเลนตลาดไหน เทาที่ผมฟงดร.ลักคณาและดร.วีระพงศ Present มา ผมจับประเด็นได 2-3 อยาง  
เราถามตัวเราเองมาตลอดวา คณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยกรุงเทพจะไปแนวทางใดจึงจะเปนจุดเดน  
คณะเคยพยายามฉีกมาเลนเร่ืองของผูประกอบการใหม แตจากการ Present ส่ิงที่อาจารยควรจะเลน คือ 
เร่ืองนวัตกรรม ต้ังแตตอนที่ Steve Jobs ตายไปนั้น ซีกของ Innovation Management กลายเปนซีกที่ 
School of Business ของทั้งโลกกําลังเนนอยู เพราะศาสตรลักษณะนี้สวนใหญพูดไดแตทําไมคอยได เรา
จะเห็นอาจารย lecture เต็มไปหมด แตความจริงแลวกลวง องคกรธุรกิจในปจจุบันเขาตองการมากศาสตร
ที่สอนกันใน MBA ที่ Structure และ Process ตางๆ นั้น จริงๆ แลวไมสามารถสรางนวัตกรรมได ฉะนั้น จะ
ทําอยางไรที่จะเปล่ียนส่ิงเหลานี้ใหมี Innovation เกิดข้ึนภายในองคกรได เชน True ตองการสูงมาก และ
ตอไปผมเชื่อวา องคกรตางๆ จะหานักศึกษา MBA ที่จบดานนี้มา ดังนั้น ดร.วีระพงศนาจะดูเร่ืองนี้มากกวา
วา จะทําอยางไรเพ่ือใหสาขาวิชานี้เปนจุดเดนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะสรางข้ึนมาไดอยางไร แต
ศาสตรนี้จะประสบความสําเร็จไดเมื่อคนภายนอกมองวา มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีความรูจริงในเร่ือง 
Innovation เขาจึงจะสงเด็กมาเรียน หรือจางอาจารยไปเปนที่ปรึกษาในบริษัท และในสวนที่ดร.ลักคณา 
Present ประเด็นสําคัญ คือ จะนํามาเช่ือมโยงกับสวนของดร.วีระพงศ ไดอยางไร เชน ที่บอกวาเรามีกูรู
ระดับโลกมากมาย คําถามคือ ถาจะนํา PhD-IKM มาตอกับ CEMP ของดร.วีระพงศ คนไทยรูหรือไม คนไทย
เช่ือหรือไมวาอาจารยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมี Expertise ในดานนี้จริงๆ นี่คือโจทยที่ตองคิดและถา
สามารถสรางส่ิงนี้ข้ึนมาไดจริง อาจารยจึงจะมีสิทธิ์ที่จะบอกคนอ่ืนไดวา โปรแกรมของอาจารยเนนดาน 
Innovation และคนอ่ืนสูเราไมได  

 จากนี้เปนตนไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีสองดานที่ตองเนน คือ Innovative 
Management และ Entrepreneur Entrepreneur ของเราคอนขางชัดเจนแลว แต ในสวนของ Innovative 
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Management ผมอยากใหอาจารยหาขอมูลเพิ่มเติมวา โปรแกรมนี้ในตางประเทศมีเร่ืองอะไรที่เปนแกน
สําคัญ โดยอาจจะนําโปรแกรมฝร่ังเศสที่ไดกลาวถึงกอนหนานี้มาสนับสนุน  ตามที่ผมเคยแนะนําอาจารย
ไววา INSEAD ก็เนนเร่ืองนี้ ชูแตเร่ือง Innovation and Management ในเว็บไซตของเขามีแตเร่ืองนี้ตลอด  
นี่ก็เปนอีกแหงหนึ่งที่อาจารยจะนํามา Back โปรแกรมของอาจารยได และดร.วีระพงศตองพยายามพัฒนา
โปรแกรม Innovation ใหชัดเจนและลิงคไปสู Entrepreneur ซึ่งเปนส่ิงที่ที่อ่ืนไมมี เพราะที่อ่ืนจะมีแต
Course Innovation Management, Information Management แตของเราเปนโปรแกรม ทําไมเปนเชนนี้ 
วันกอนไปดูเว็บไซต เขาบอกวา Base ของ Innovation ส่ิงแรกคือ R & D สวนที่ 2 คือ Creative สวนที่ 3 
เปนส่ิงซึ่งคลายกับที่ Steve Jobs ทําเรียกวา Cyborg และเขาก็พูดถึงคําวา Design Driven Innovation ซึ่ง
ใชเลย และพูดลึกลงไปถึง Structure ขององคกร ทําอยางไรจึงจะมีส่ิงนี้เกิดข้ึนได พูดถึง Process ของ
องคกร Culture ขององคกร และการ Hunt คนใหมๆ ที่มี brain ที่หลากหลาย และพูดถึงส่ิงที่สําคัญมาก คือ 
การลิงคกับภายนอก หมายความวา โครงการที่ดร.วีระพงศนําเสนอ คือ CEMP กับ STEP มันจะประสบ
ความสําเร็จตอเมื่ออาจารยได Partner ที่เปนแนวรวมจากภายนอกตลอด เชน ที่นักศึกษาทํากระเปา และ
เชิญคนเขามาดู ทําไมเราไมคิดทางลัด โดยเชิญคนที่เปน Key ของบริษัทที่ทํางานดานการพัฒนาสินคา
ใหมๆ ใหเขามาเปนกรรมการในโครงการของเรา เขาเห็นงานเขาจะรูไดทันทีวา สินคาประเภทน้ีทําเงินได 
เขาก็จะเขามาเปนแนวรวม คือ การนําคนจากภายนอกเขามาอยูในความหลากหลายของโปรแกรม และจะ
บอกกันปากตอปากทําใหโครงการเหลานี้มีชื่อเสียง ขอใหอาจารยชวยไปคิดตอ 

ผมกําลังจะบอกวา IKI ดาน Ph.D. มันเหมือนอยูบนฟา เรากําลังจะปนดาวข้ึนมา ทั้งๆ ที่ส่ิงที่จะ
เปน Back ใหมันเกิดข้ึนไดตองมีความเช่ือมั่น ไมเชนนั้น ถาผมเปนบริษัท ปตท. และจะจางมหาวิทยาลัย
กรุงเทพไปทําเร่ืองนี้ให ผมตองคิดแลวคิดอีกวา มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีอะไรดีที่จะมาสอนผมในเร่ือง 
Innovation ถาผมเปน True ผมเปดรานกาแฟ และผม Innovate เอง แลวมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีอะไรที่จะ
ทําใหผมเช่ือมั่นวาจะชวยใหผมมี Idea ที่ดีๆ ได ก็ตองเอาฝร่ังมาขาย เพราะคนไทยชอบฝร่ัง กลัวฝร่ัง  
เพราะฉะน้ันดร.ลักคณา ก็ตองไปหาฝร่ังที่เปนกูรูมา Back เหมือนกับที่เราไป Babson มา การเอาฝร่ังเศส
มาเขาเกงแนนอน แตคนไทยไมรูจักฝร่ังเศส ซึ่งเปนจุดที่มองไมเห็น ถาอาจารยทําเร่ืองนี้ 2-3 ป และเนน
เร่ือง Innovation ผมเช่ือวา จะปนชองทางที่ทําใหมหาวิทยาลัยกรุงเทพ Debate ไมเชนนั้นเราจะแขงกันที่
อ่ืนดาน MBA ไมได และเทาที่ผมทราบ ขณะนี้มหาวิทยาลัยมหิดลกําลังเลนเร่ืองนี้อยู ซึ่งเขามีอาจารยที่ทํา
เร่ืองนี้โดยเฉพาะ คือ เร่ือง Innovation และเขาก็ Joint กับ MIT ทําโปรแกรม Management  MIT คือ 
นวัตกรรม ถาใชชื่อมหิดลไปขายบางครั้งบริษัทอาจจะยังไมเช่ือ เพราะเขาเกงเร่ืองการแพทย แตถาใช  MIT 
เปน Back ประตูมันจะเปดกวาง ส่ิงนี้คือส่ิงที่นาจะทํามากกวา แตจะทําอยางไร จะใชงบประมาณอยางไร 
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ขอใหไปปรึกษาทานอธิการบดีอีกคร้ัง และไมอยากใหทําแยกกันเพราะควรจะไปดวยกัน ฟงที่ดร.ลักคณา
พูดแลว ผมวานาจะเปน Chief Communication Officer ไดเลยนะ 

 

คุณธนากร  เกษตรสุวรรณ 
อดีตนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ผมขอใหความเห็นนะครับ จากการจับประเด็นที่นําเสนอวา เรากําลังพยายามจะเนน Research 
ในอีกแนวหนึ่ง คือ KM Knowledge Innovation Management โดยสรางฐานของ Ph.D. ข้ึนมา และใหคน
รูสึกวาเรามีเร่ืองนี้อยูที่นี่  ซึ่งผมเขาใจวา อาจารยทุกคณะตองทําเร่ืองนี้อยูแลว แตเราจะเนนไปในเชิง PR  
อีกประการหนึ่ง ในเร่ืองของ Entrepreneurship Program ของเรา ซึ่งใช Base ของ Babson ทั้งหมด แต 
Base ของ Babson ซึ่งเปนของอเมริกันนั้น ผมไมแนใจวาเขาได Adap ของเอเชียเขามาขนาดไหน ซึ่งใน
เชิงการรับรูแลว Babson นับเปนเบอรหนึ่งของโลก ในสวนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพควรจะมีกระบวนการ
โดยผานองคกรขนาดใหญ เชน ธนาคารกรุงเทพ และใชเปนตัวเสริมวา เราไดมีการปรับหลักสูตรของ 
Babson ใหมใหเหมาะกับ AEC หรือเอเชีย และใหทุกคณะใชเปนตัวเลือกในการ Recommend ให
นักศึกษาเลือกเปน minor course และตองมีหนวยกิตเพียงพอที่จะใหนักศึกษามีความเขมแข็งในการคิด 
ในเชิงการเปนผูประกอบการได 

สําหรับหลักสูตรปริญญาโท ผมไมแนใจวาหนวยงานใดผูรับผิดชอบ ถาเปนหนวยงานของดร.พิชิต 
อยากใหเปนบริญญาโท แบบ Puree หรือถาจะ Base ของ Babson ซึ่งเปนของอเมริกันลวนๆ หรือจะปรับ
โดยนํา AEC เขามาเพิ่มก็ได แตผมคิดวา 80-90% ควรจะเปนหลักสูตรของ Babson ซึ่งก็จะนาสนใจมาก
เพราะมีคนสนใจจํานวนมากอยูแลว และถาเราเชื่อวา Entrepreneur ยังไมมีใครปกธงอยางชัดเจน และ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพบอกวานี่ คือของเรา ดังนั้น  ถาเราสรางให  Babson รูวา เราสามารถเปน
สถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่สามารถสรางฐานของนักศึกษาที่เรียนโปรแกรมนี้ไดมากเพียงพอ  
Babson ก็จะไมไปรวมมือกับสถาบันอ่ืนอีก แตเราตองตีโจทยใหชัดเจนวานี่คือส่ิงที่เราจะเปนและเรา
ตองการจะปกธงจริงๆ และเราตองรูจริง ทุกคณะตองใสเร่ืองนี้ไวในหลักสูตร เพื่อใหนักศึกษาทราบวา เขา
ควรเลือกเรียนเร่ืองนี้และเมือจบออกไปเขาสามารถเลือกได ลูกคาของผมสวนใหญ ถามีลูกเรียนจบ
ปริญญาตรี เขาจะใหทํางานกอน ไมมีใครตอปริญญาโททันที ยกเวนที่พอแมที่มีอายุนอยๆ และมีความ
พรอมที่จะใหลูกไปเรียนปริญญาโทจนจบ ดังนั้น ถามหาวิทยาลัยกรุงเทพมีหลักสูตร Entrepreneur ที่เรียน
เปนภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีอาจารยสอนที่มาจากตางชาติ ผมวาจะนาสนใจมาก และถาไดขอสรุปที่แนนอน
แลว ผมวาเปนส่ิงนาทาทาย เราตองเดินหนาเต็มที่พรอมปกธงใหไดกอนใคร 
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ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

ผมขอเสริมคุณธนาการ จากที่ผมไดพูดคุยกับธนาคารกรุงเทพมาเมื่อไมนานมานี้ ธนาคารกรุงเทพ
มีความคิดจะพัฒนา SMEs ทั้งหมดที่เปนลูกคาของเขา เพื่อเปนแมเหล็กที่จะดึงดูดไมใหลูกคาไปใชบริการ
ของธนาคารอ่ืน ฉะนั้นการจะไปพัฒนารวมกับเขานั้น เขาเลือกเราใหเขาไปเร่ิมตนกับเขา เรื่อง CEDI การ
สานตอธุรกิจแบบพอใหลูก เปนตน จุด Innovation Driven ของดร.วีระพงศนั้น ผมอยากใหคิดแบบจริงจัง
วา ลูกคาของธนาคารกรุงเทพลวนแตมีธุรกิจทั้งนั้น  อนาคตสิ่งที่เขาตองการมี 2 อยาง คือ How to go AEC 
และจะทําอยางไรใหองคกรของเขามี Innovation Driven Capacity ทําอยางไรใหบริษัทมีนวัตกรรม เพราะ
เขาทําเองไมได อาจารยจะหาแนวทางสงอาจารยที่ รู เ ร่ืองเหลานี้ เขาไปรวมในโปรแกรมนี้ หรือนํา
อาจารยฝร่ังที่เช่ียวชาญดานนี้มาชวยวางหลักสูตรประมาณ 4-5 course ไดหรือไม ผมจะไดใหดร.อุตตม 
นําแพคเก็จนี้ไปรวมเพื่อที่จะไป Lock ธนาคารกรุงเทพเอาไว หมายความวา ถาผมเปนธนาคารกรุงเทพ 
สมมติผมมีลูกคา 400-500 ราย ส่ิงที่ผมจะใหเขาคือ Training Program เกี่ยวกับ Innovation และการ
เตรียมความพรอมเขาสู AEC ซึ่งจะทําใหเรามีธนาคารกรุงเทพอยูกับเราและทําเร่ืองตางๆ กับเขาได หรือ 
MK ซึ่งเขากําลังคิดเร่ือง Imagine Village คือ เขากําลังกาวไปสู Innovation Driven ไมใชแคเร่ืองความ
อรอย แตเขากําลังพูดถึงส่ิงแวดลอมที่เปน Innovation Driven จะเห็นไดวาลูกคามีมากมาย ถาเราคิดได
กอน เอาอาจารยฝร่ังเศสที่อาจารยบอกวายอดเยี่ยมใหมาชวยงานเร่ืองนี้หรือลิงคกับเขา Joint กับเขามัน
จะกลายเปนจุดแข็งของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพไดเลย  

 

ดร.ชัยพัฒน  สหัสกุล 
ประธานกรรมการนโยบายวิจัย 

ผมอยากจะ Highlight บางอยางที่คิดวาจะเปนการตอจากที่หลายๆ ทานพูดไว ทานคณบดี และ 
ดร.ลักคณาไดทําในสิ่งที่ไมใชเฉพาะเรื่องของหลักสูตรแตเปน Approach ในการที่จะทําใหสิ่งที่ทาน 
Present ในวันนี้ออกมาได และสะทอนถึง Entrepreneurship Creativity และ Internationalization ผมคิด
วาส่ิงนี้เปนส่ิงที่สําคัญสําหรับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คือ การที่จะทําใหส่ิงเหลานี้ที่เราอยากเห็นเกิดข้ึน โดย
ตองเริ่มที่ตัวเราเอง และผมคิดวาทานคณบดี และดร.ลักคณาเปน proven อาจารยของเราที่สามารถ 
combine ส่ิงเหลานี้เกิดข้ึนมาได  วันนี้ผมไดเห็นแสงสวางที่ชัดเจนในยุคใหมที่มีอนาคตที่รุงโรจนซึ่งตอจาก
ยุคเกาที่มีอนาคตที่รุงโรจนเหมือนกัน สําหรับส่ิงแวดลอมใหมก็จะรุงโรจนตอไป   

 





Cluster Creative Technology

Curriculums
Collaborations

Bangkok�
University

Sustainable

Creativity

2

Centers�of�Excellence

�������	
�������� Business Intelligence ��� Mobile 

Applications (BIMA)

�������	
�������� optics center

Research�
Publications/Funding

Marketing�
Strategies

Start�up�company� Uniqueness Collaborations

4

�������	
�������� Business Intelligence ��� Mobile Applications (BIMA)

• Business�Intelligence�Applications
• Data�Mining�&�Data�Warehousing
• Mobile�Applications
• Enterprise�Applications
• Multimedia�&�Digital�Contents
• Rich�Internet�Applications�(RIA)

Data�Mining

59
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�������� optics center

https://eng.bu.ac.th/crocs

Center of Research in Optoelectronics 

and Communications Systems (BU-CROCS) 

TMEC/NECTEC/BU/UCL/City U

Polysilicon Oxide
Nano-photonics

Optical sensors & Nano Technology

8

9

Optical wireless communication
Software defined 

communications 

Renewable Energy
10

Project ����������� – Technopreneurship

Digi Day
Robotics�Laboratory
Imagine�Village

12
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Developing�products
• Interactive�clothing�[Game,�Movie]
• RFID�wristband
• Sphere�Display
• Telemeter�System

�������	
������������	����������������� Cinema

Game
+

Function

����������	
�����	�����������

Interactive�clothing

�������	
������������	�����������������

RFID�wristband

HOSPITAL

SPA

Kindergarten�school

Fitness+

Exhibition

Concert
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RFID�reader
RFID

� Social�Network
� Report
� Tracking
� Personal�Data

Server

RFID�wristband
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Sphere�Display

�������	
������������	�����������������

��������������!������"��� #���������$�
(Telemeter�System)

��������������������� Toyota !�����!"#�!"#�$%%'�

22

23

2009 2010

2011

http://www.youtube.com/byou2011

24
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2012
25

2013-2015
26
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Indoor / Outdoor
Navigator

Low Cost & Flexible

Social Network

Business Intelligence

Advertising

Smart Navigating Framework

Dynamic Data

Social Network

Business Intelligence

Advertising

Go Order
E-menu

Go Together
Go Discount

GO Every Lifestyle 

�������	
������������	�����������������

Public Place
- Airport
- Around me

Department Store
- Promotion
- Credit Card Discount 

Event
-Trade Show
- BU Open House

Outdoor Shopping Center
& Tourist Spot
- Jatujak

BU Mark Store Sign

BU Mark Section Sign

BU Mark Info Sign

Indoor / Outdoor
Navigator

GO

30
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Renewable�+�Cloud and�Mobile�Computing
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Renewable�Energy
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Tuition & Fee (!�	)
�*���+����� ,���+� *���.�!�

Annual  Tuition & 

Fees

The University of 

Nottingham (Malaysia 

Campus)

�
����� Electrical & Electronic Engineering 

BEng

422,000 Baht

(RM42,000)

Northumbria University �
����� Electrical & Electronic Engineering 

BEng

682,000 Baht

RM67,850

Chulalongkorn University ��� Engineering, BEng 125,500 Baht

University of New South 

Wales

��������� Engineering, BEng 1,300,000 Baht

AU$40,200

Tokyo Tech ��!"#%� Engineering, B.Eng 138,000 – 230,000 Baht

5,000-7,500 US$ �������	
������������	�����������������

Tuition & Fee (�+)

�*���+����� ,���+� *���.�!�
 Annual Tuition & 

Fees

The University of 

Nottingham (Malaysia 

Campus)

�
����� Electrical & Electronic 

Engineering 

BEng/MEng (Hons) 

457,000 Baht

RM45,425 

Nanyang Technological

University

Singapore M.Sc.(Electronics) 505,600 Baht

S$20,780

Chulalongkorn University ��� Engineering, M.Eng 163,000  Baht

University of New South 

Wales

��������� Engineering, M.Eng 1,300,000 Baht

AU$40,000

Tokyo Tech ��!"#%� Engineering, M.Eng 138,000 – 230,000 Baht

5,000-7,500 US$ 36
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*���.�!� B.Sc. in Entertainment Innovations

*���.�!� Ph.D. in Knowledge and Innovation Management 

Entertainment�
Innovation�Graduates

Arts/Designs/
Creativity

Entrepreneur��
Spirit

Innovation�
Technology

39
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Dr.Tiparatana
Wongcharoen

Dr.�Karel
Sterckx

Dr.�Wisarn
Patchoo

Dr.Pakorn�
Ubolkosold�

Dr.Natthaphob
Nimpitiwan

Members & Collaborators

Dr.Wutnipong
Warakraisawad

Dr.Pensiri
Manomaisupat

Dr.Thirapon
Wongsaardsakul

Dr.Pakpum�
Somboon�

Dr.Waleed�
Mohammed�

41

Dr.Supot
Sookpotharom

Dr.Tanet�
Wonghong

42
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� Ph.D. in Innovation Technology

� Ph.D. in  Human-Centered Computing

� Ph.D. + MS. in Mechatronics (> 2)

� Ph.D. in Power Electronics

� Ph.D. in Computer Science (Artificial Intelligence)

� Ph.D. in Bio informatics

�������	
������������	�����������������

Milestones

20
12

• Spin off - Digi Day
• 2nd G Robotic Lab 

(MK)

• Establish Excellence 
Centers

• Start Up Imagine 
Village project

• Exchange 
Student/faculty 
Members with 
collaborators

20
13

• Center�for�Business�
Intelligence�&�
Mobile�Applications�
– Product�Released

• Launch B.Sc. in 
Entertainment 
Innovations

• 3rd�G�of�Robots�for�
Service�industries

• Increase�number�of�
international�journal�
publications

20
14

• Bilingual�Program �
50�%�

• Support�MS.�and�
Ph.D.�in�KIM

• International�
Conference

44

�������	
������������	�����������������

Budget
2012

Expense:��0.3�M
Net�Income:��

Expense:��3.3�M
Net�Income:�1.0�M
Int.�Journal�:�� 5

Product�:�� 1�Patent�

2013
Expense:��0.3�M
Net�Income:�0.3�M

Expense:��1.0�M
Net�Income:�1�M
Int.�Journal�:�� 7

Product�:�� 2�Patent

2014
Expense:��0.4�M
Net�Income:�0.7�M

Expense:��1.0�M
Net�Income:�2�M
Int.�Journal�:�� 7

Product�:�� 2 Patent

BU�BIMA

BU�CROCS

Robotic�Lab Expense:��1�M
Net�Income:�

Expense:��1�M
Net�Income:��

Expense:��1�M
Net�Income:��
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Thank you for your attention!
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บทวิพากษ 

Creative Technology 

 
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

หลังจบ Present แลวไมมีคําถามเลย แสดงวา Impressive มาก เพราะวาจริงๆ แลว มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมีอะไรหลายๆ อยางที่ Creative มากๆ ทําอยางไรใหคนขางนอกรูวา เรามีส่ิงเหลานี้ ผมฟง Present 
แลวยังทึ่งเลย เพราะฉะนั้น ดร.วีระพงศ และดร.ลักคณา ควรจะทําวารสารและออกเดือนละ 1 เลม และต้ัง
ชื่อเทๆ ใหเกี่ยวกับ Innovation และ Entrepreneur แลวแบงไปตามคณะใหรับผิดชอบคณะละสวน ปก 
Design โดยคณะศิลปกรรมศาสตร คนที่อานก็จะรูวา มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีอะไรที่นาสนใจมากมาย 
อยางเชน นําเร่ืองดร.ณัฐภพ Present มาลงในวารสาร คนก็จะงงแลววา เรามีอะไรขนาดนี้เลยหรือ ซึ่งนาจะ
เปนวิธีหนึ่งที่ทําใหคนรูจักมหาวิทยาลัยกรุงเทพไดดีข้ึน ทําก็ไมยาก Sponsor ก็หางาย ขอคุณเพชรให SPA 
เปน Sponsor ก็ได แตไมควรเปนลักษณะวิชาการมากนัก นอกจากนั้น เว็บไซตของเราเปดมามีแตเรื่อง
วิชาการ นาจะเอาเร่ืองเหลานี้ใสลงไปดวย คนจะไดรูวามหาวิทยาลัยกรุงเทพมีอะไร แตก็ตองมีเจาภาพ  ซึ่ง
สวนงานที่เกี่ยวกับงาน PR นาจะทําได 

สําหรับโปรแกรม Entertainment ที่นําเสนอไวผมคิดวาดีมาก ถามี Theme ดีๆ Campaign ดีๆ 
แลวปลอยออกมา นาจะดึงลูกคาไดมากทีเดียว ผมรูสึกดีใจที่มีการรวมมือกันระหวางคณะ เปนการรวมจุด
แข็งเขาดวยกัน ซึ่งไมมีที่ไหนเหมือน  
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STRATEGIC  PLAN  2012

เอกสารสาํหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธประจาํป 2555 1

School of Architecture

FRAMEWORK 1FRAMEWORK 1

ยกระดับคณภาพของหลักสตร

Internationalization

FRAMEWORK 2FRAMEWORK 2

Integration

สรางหลักสตรบรณาการ

FRAMEWORK 3FRAMEWORK 3

Identity

สรางอัตลักษณบัณฑิตที่

FRAMEWORK 4FRAMEWORK 4

Research based 
Revenue
โครงการสรางรายได โดยมี

BANGKOK UNIVERSITY

ยกระดบคุณภาพของหลกสูตร
สูการไดรับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ

สรางหลกสูตรบูรณาการ
ใหมในรูปแบบคลัสเตอร 
ท้ังภายในคลัสเตอร และ
ระหวางคลัสเตอร

สรางอตลกษณบณฑตท
จบจาก ม. กรุงเทพใหมี
ความเดนชัด

โครงการสรางรายได โดยม
รากฐานมาจากการทําวิจัย

เอกสารสาํหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธประจาํป 2555 2

FRAMEWORK 1FRAMEWORK 1

ยกระดับคุณภาพของหลักสูตรสูการไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ
Internationalization

School of Architecture

BANGKOK UNIVERSITY

ARCASIAARCASIA

RIBARIBA

UIA :             International Union of Architects • Union Internationale des Architectes
RIBA :          Royal Institute of British Architects
ARCASIA : Architects Regional Council ASIA

UIAUIA

RIBARIBA

AAAA

AA :             ASEAN Architects
เอกสารสาํหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธประจาํป 2555 3

โครงการยกระดับคุณภาพของหลักสูตรที่มีอยูใหไดรับการ
รับรองจากองคกรวิชาชีพระดับนานาชาติ อาทิ ASA  
ARCASIA และ UIA โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีผล

FRAMEWORK 1FRAMEWORK 1

Bachelor

Internationalization
ยกระดับคุณภาพของหลักสูตรสูการไดรับการ

ยอมรับในระดับนานาชาติ

School of Architecture

BANGKOK UNIVERSITY

ARCASIA และ UIA โดยคดเลอกนกศกษาทมผล
การเรียนโดดเดน เขารวมโครงการ และจัดการเรียนการ
สอนแบบ Bilingual ปจจุบันหลักสูตรไดรับการรับรอง
มาตรฐานวิชาการจากสภาสถาปนิก ACT เพ่ือการเปน 
ASEAN Architect Council

เปาหมายระยะยาว
ภายหลังไดรับการรับรองหลักสูตรแลวจึงประชาสัมพันธทั้ง
หลักสูตร ใหเปนหลักสูตร Premium และเพ่ิมคาเลา
เรียน

เอกสารสาํหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธประจาํป 2555 4

เปดโครงการปริญญาตรีควบโทสถาปตยกรรม
ศ ส   5+1 ื  4 2 ป ิ โ

FRAMEWORK 1FRAMEWORK 1

Master

Internationalization
ยกระดับคุณภาพของหลักสูตรสูการไดรับการ

ยอมรับในระดับนานาชาติ

School of Architecture

BANGKOK UNIVERSITY

ศาสตร  5+1 หรอ 4+2 และปรญญาโทควบ
เอกสถาปตยกรรมศาสตร

นําหลักสูตรปริญญาโท Interior  Design 

Management  เขารับการรับรองจากองคกร
วิชาชีพ เชน APSDA และตามมาตรฐาน 
AACSB 

เอกสารสาํหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธประจาํป 2555 5

FRAMEWORK 2FRAMEWORK 2

สรางหลักสูตรบูรณาการใหมในรูปแบบคลัสเตอร ท้ังภายในคลัสเตอร และระหวางคลัสเตอร
Integration

School of Architecture

BANGKOK UNIVERSITY

เอกสารสาํหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธประจาํป 2555 6
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FRAMEWORK 2FRAMEWORK 2

Certificate

Integration
สรางหลักสูตรบูรณาการใหมในรูปแบบคลัสเตอร 

ท้ังภายในคลัสเตอร และระหวางคลัสเตอร

School of Architecture

BANGKOK UNIVERSITY

* จัดโครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบเฉพาะเรื่องที่กําลัง
ไดความนิยม เชน Hospitality Design, Theater 

Master

Design, Furniture Design, Art Museum 
Design และมอบประกาศนียบัตรแกผูเรียน
* นํากลุมวิชาเลือกในหลักสูตรปริญญาโทมาจัดทําโครงการ
เฉพาะ สําหรับกลุมคนเพ่ือสรางความชํานาญพิเศษ

เ ป ด ห ลั ก สู ต ร  ป ริญญา โ ท (M.RED.)ก า ร พัฒน า
อสังหาริมทรัพย  โดยบูรณาการขามคลัสเตอรระหวาง 
เศรษฐศาสตร นิติศาสตร บัญชี และ บริหารธุรกิจ

เอกสารสาํหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธประจาํป 2555 7

FRAMEWORK 2FRAMEWORK 2

Certificate

Integration
สรางหลักสูตรบูรณาการใหมในรูปแบบคลัสเตอร 

ท้ังภายในคลัสเตอร และระหวางคลัสเตอร

School of Architecture

BANGKOK UNIVERSITY

จัดโครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบเฉพาะนัก
ออกแบบ บริหาร และ บริการโรงแรม

ประสานความรวมมือกับหลักสูตรการจัดการโรงแรม 
เพื่อฝกอบรม นักออกแบบที่สามารถเขาใจงานบริหาร
จัดการโรงแรม และงานบริการ 
หลักสูตรระยะสั้น 1 ป นี้เหมาะสมกับผูที่ตองการจะ
เปนเจาของโรงแรมขนาดเล็ก (เชน  Boutique 
Hotel)  ที่เนนการจัดการโรงแรมไดในจํานวนคน
นอย หรือนักออกแบบที่อยูใน chain  โรงแรมขนาด
ใหญ ซึ่งตองการความเขาใจและเชี่ยวชาญดานอื่นๆ
ของธุรกิจโรงแรม

เอกสารสาํหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธประจาํป 2555 8

FRAMEWORK 3FRAMEWORK 3

สรางอัตลักษณบัณฑิตที่จบจาก ม. กรุงเทพใหมีความเดนชัด
Identity

School of Architecture

BANGKOK UNIVERSITY

เอกสารสาํหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธประจาํป 2555 9

* เพ่ิมความเปนสากลใหกับนักศึกษา โดยการพัฒนาและใช

FRAMEWORK 3FRAMEWORK 3

Bachelor

Identity
สรางอัตลักษณบัณฑิตที่จบจาก ม. กรุงเทพใหมี
ความเดนชัด

School of Architecture

BANGKOK UNIVERSITY

หลักสตูรทัง้หมดใหเปน Bi‐lingual ตั้งแต ป 2555 เปน
ตนไป และหลักสตูร International ใน 5 ปถัดไป

•ตอยอดความคิดสรางสรรคใหกับนักศึกษา โดยการเพิ่ม
วิสัยทัศนทางธุรกิจผานทางกจิกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ การ
ประกวดแบบรวมกับองคกรธุรกิจภายในประเทศ และองคกร

วิชาชีพระหวางประเทศ เชน UIA ARCASIA

* ใชศูนยวิจัยและสรางสรรคของคณะฯ เปนฐานในการฝก
ปฏิบตัิการออกแบบสําหรับนักศึกษา

เอกสารสาํหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธประจาํป 2555 10

FRAMEWORK 4FRAMEWORK 4

โครงการสรางรายได โดยมีรากฐานมาจากการทําวิจัยและการสรางสรรคงานออกแบบ
Research based Revenue

School of Architecture

BANGKOK UNIVERSITY

เอกสารสาํหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธประจาํป 2555 11

FRAMEWORK 4FRAMEWORK 4

Inclusive University Project
Green University Project

Research based Research
โครงการสรางรายได โดยมีรากฐานมาจากการ

ทําวิจัยและการสรางสรรคงานออกแบบ

School of Architecture

BANGKOK UNIVERSITY

BU Identity & Corporate 
Branding Project

MK Restaurant 
Research & Design Project

เอกสารสาํหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธประจาํป 2555 12
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chool of Architecture

BANGKOK UNIVERSITYFRAMEWORK 4FRAMEWORK 4

Inclusive University เปนแนวคิดสงเสริมการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมเพื่อเปดโอกาสใหผูที่มีรางกาย
แตกตางหลากหลาย สามารถเขาใชอาคาร หองเรียน

่

Inclusive University Project
ความแตกตางทางดานรางกายไมไดเปนอุปสรรคตอการแสวงหาความรู หากแตผูท่ีมีรางกายไมสมบูรณ เชน คนพิการทางการ
เคลื่อนไหวใชรถเข็น ไมสามารถเขาถึงสถานศึกษาได เนื่องจากสภาพแวดลอมทางกายภาพหลายๆพื้นที่ไมเอื้อตอการใชงาน และ
กลายเปนอุปสรรคตอการศึกษาแกผูพิการ 

และ สภาพแวดลอมอืนๆภายในมหาวิทยาลัยได โดย
ศึกษาใน 3ประเด็นหลัก คือ
-อุปสรรคดานกายภาพของสภาพแวดลอมตอคน
พิการ และผูที่มีรางกายแตกตางอื่นๆ
-พฤติกรรมการใชสอยสภาพแวดลอม และ
-แนวทางการออกแบบสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับผู
ที่มีรางกายแตกตาง โดยเฉพาะคนพิการดานการ
เคลื่อนไหว 
-การใหทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษาสําหรับคนพิการ
และเขามีสวนรวมในการวิจัย

เอกสารสาํหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธประจาํป 2555 13

FRAMEWORK 4FRAMEWORK 4

แนวทางที่จะนําไปสูความเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 
สามารถแบงการศึกษาวิจัยออกเปน 2แนวทาง คือ

1.การศึกษาเพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมอาคาร เพื่อการ

Green University Project

มหาวิทยาลัยสีเขียว คือ แนวคิดในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมภายในและภายนอกอาคาร ใหสงเริมคุณภาพชีวิตทั้งตอนักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย อีกท้ังสามารถนําไปสูการประหยัดการใชพลังงานและคาใชจายในดานพลังงาน

School of Architecture

BANGKOK UNIVERSITY

ประหยัดพลังงาน เชน
   -เปลือกอาคารประหยัดพลังงาน
   -ภาวะนาสบายในอาคาร
   -เทคโนโลยีควบคุมการใชพลังงาน
   -การจัดภูมิทัศนเพื่อลดความรอนใหอาคาร
   -การจัดเครื่องเรือนทีต่อบสนองการใชพลังงานแบบ
ประหยัด

2.การศึกษาพฤติกรรมการใชพลังงานและแนวทางการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน

เอกสารสาํหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธประจาํป 2555 14

School of Architecture

BANGKOK UNIVERSITYFRAMEWORK 4FRAMEWORK 4

อยางไรก็ตามสภาพแวดลอมโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งอาคารเดิมที่มีอยูไมไดถูกออกแบบไวให

สะทอนอัตลักษณใหม

BU Identity & Corporate Branding Project
  ตลอดหลายปท่ีผานมา มหาวิทยาลัยไดมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนภาพลักษณองคกร เพื่อสงเสริมอัตลักษณของมหาวิทยาลัยใหมี

ความโดดเดนมากขึ้น ซ่ึงการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ ไดดําเนินการผานงานออกแบบหลายๆอยาง เชน การออกแบบสัญลักษณของ
มหาวิทยาลัยและคณะตางๆใหม การออกแบบอาคารที่สะทอนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย เปนตน

โครงการ BU Identity & Corporate 
Branding Project  จึงถูกริเริม่ขึ้นเพื่อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงภาพลักษณของอาคารภายในมหาวิทยาลัย
ใหสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกันและสะทอนความโดดเดนขง

คณะตางๆในเวลาเดียวกัน โดยมีแนวทางศึกษา คือ

-ศึกษาอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและคณะตางๆ
-ศึกษาการรับรูของผูใชอาคารตออตัลักษณนั้นๆ

-ศึกษาแนวทางการออกแบบที่สะทอนอัตลักษณดังกลาว

เอกสารสาํหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธประจาํป 2555 15

School of Architecture

BANGKOK UNIVERSITYFRAMEWORK 4FRAMEWORK 4 MK Restaurant  Research & Design Project
  

การวิจัย พัฒนาและการออกแบบดานกายภาพ
เปนองคประกอบสาํคัญสวนหนึ่งในการผลักดนั
ใหระบบการเรียนการสอนดานสถาปตยกรรม
เปนไปอยางมีระบบ  โครงการปฏิบตัิการจริง
สามารถตอบสนองวตัถุประสงคของการเปนคณะ
วิชาที่เนนการวจิัยและสรางสรรค  MK 
Restaurant @ Imagine Village 
เปนโครงการหนึ่งที่จะเปนจุดเริ่มตนเพ่ือศักยภาพ
ของบคุลากร ในการนาํไปสูการกอตั้งศูนยวิจัย
และสรางสรรคคณะสถาปตยกรรมศาสตร พรอม
กับวางแนวทางและทาํงานรวมกันกับคณะ
วิศวกรรมศาสตรในสวนที่เก่ียวกับนวตักรรม
Innovation Space

เอกสารสาํหรับการประชุมทบทวนแผนกลยทุธประจาํป 2555 16
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บทวิพากษ 

Creative Arts 

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

 การที่จะจัดต้ังคณะซึ่งทานใชศัพทวา Partnership ผมวานั่นสําคัญ ตามที่ทานฉายภาพออกมานั้น
คณะจะสามารถ Involve ข้ึนมาไดเร็วข้ึนอยูกับตรงนี้ พยายามใชบริการ A49 ใหมาก ควรจะพยายามผูก 
Partner แตละรายใหเปนไปในรูปแบบหุนสวนจะไดหรือไม เพราะในวงการเขาจะรูกันอยูแลววา ใครหมูใคร
จา ถาเด็กของเราเรียนแลวไปฝกงานได ป 3 ป 4 ไปฝกงานกับบริษัทเขา จบแลวมีงานทํา คณะจะเกิดไดเร็ว 
ผมฟงทานบรรยายแลวรูสึกวาแตและคณะตองการการผูกพันธมิตรกับเอกชนมากทีเดียวแลวจะมากข้ึน
เร่ือยๆ ดวย ดังนั้น ตองหาทางคิด concept อะไรบางอยางวา มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปนพันธมิตรเชิง
ความคิดหรือทําเร่ืองอ่ืนรวมกับบริษัทเหลานี้ และส่ิงเหลานี้เหมือนเปนตัว Logo Endorse เพราะขณะนี้เรา
ทําอยูแลว MK, True, BBL, A49 โอสถสภา เพียงแตภาพเหลานี้ยังไมเคยมีใครเห็น เราตองออกมาใหคนเห็น 
และถาบริษัทเหลานี้เปนบริษัทที่คนเขานับถือและรับรองอยูแลวก็จะทําใหแตละคณะมี Creditability สูงข้ึน 
โดยเฉพาะคณะของทานที่เกิดข้ึนมาแลวตองแขงกับที่เขามีอยูแลว ขอฝากเร่ือง partner ไวดวย 

 
ดร.มัทนา  สานติวัตร   
อธิการบดี 

เนื่องจากมีอยู 2 กลุมที่มีการพูดถึงซึ่งเปนเร่ืองใหมสําหรับมหาวิทยาลัย แตที่จริงเปนเร่ืองเกาใน
แวดวงทางดานวิชาการ คือ International Accreditation ซึ่งเปนจุดหักเหที่สําคัญ ซึ่งถากาวในจุดนี้ไมทัน
คนอ่ืนในเวทีถัดไปเราจะมีปญหาจะตองตกไปอยูใน Second Tier, Third Tier แนนอน เพราะฉะนั้นเมื่อ
สักครูจะเห็น Creative Management ไดพูดถึงเร่ืองการไดรับ International Accreditation จาก AACSB  
ซึ่งเปนความพยายามขณะนี้ โครงการ Ph.D. ของทาง KIM ของดร.ลักคณากําลังพยายามอยู เชนเดียวกัน
สาขาบางสาขาใน School of Business ก็กําลังพยายามทําเร่ืองนี้อยู  ในประเทศไทยจะมีไมกี่สถาบันไมกี่
โปรแกรมท่ีได International Accreditation จาก AACSB  และเมื่อสักครูนี้ School ใหมเปน School ที่วาง
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ธงไววาการจะอยูรอดไดในฐานะที่เราเปน School of Architectures ซึ่งเปดทีหลังมหาวิทยาลัยรัฐและ
มหาวิทยาลัยเอกชนหลายแหง ดังนั้น เวลาเปดมาทําอยางไรถึงบุกตลาดได จึงอยากเรียนถามวาที่เมื่อ
สักครูไดพูดถึงเร่ืองการไดรับ International Accreditation ของทาง Architecture นั้นไดวางไววากี่ปถึงจะ
ทําได 

 
อาจารยวิรัตน  รัตตากร 
ประธานโครงการจัดต้ังคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

เทอมของหลักสูตร คือ เราตองเขาโปรแกรมต้ังแตปแรก จะมี school visit ในประมาณปที่ 2 ปที่ 4 
และปสุดทาย คือ ตอนนี้ทําเปนเอกสารไปกอน สวนคาใชจายผมจําไมได ตอนนี้มี ดร.ชเล  คุณาวงศ ซึ่ง
เปนอุปนายกของสมาคมสถาปนิกสยาม ทานเปนผูประเมินคนหนึ่งที่เปนคนไทยขององคกรนี้อยู และไป
ประเมินที่มาเลเซียในระดับประเทศมาแลว นอกจากนั้น ทานก็เปนอาจารยใหเราดวย ซึ่งทานจะพยายาม
ดึงเราเขาไปใหไดในจุดนั้น คาดวาจะได International Accreditation ใน 5 ป ตามจํานวนปการศึกษาที่
ตองใชสําหรับการเรียนการสอน โดยในปที่ 5 จะเปนการดูดาน output สวนในชวงแรกๆ จะเปนการดูดาน
การเรียนการสอน  

 
ดร.มัทนา  สานติวัตร   
อธิการบดี 

เพราะฉะนั้น School นี้จะต้ังตนดวยธงของการไดรับ International Accreditation เปนกลยุทธ
หลักในการที่จะแทรกเขาสูวงจรนี้ภายใตการที่เราเกิดทีหลัง  

 
อาจารยวิรัตน  รัตตากร 
ประธานโครงการจัดต้ังคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

สําหรับในเร่ือง Research คณะสามารถทําไดในเร่ืองพฤติกรรมมนุษย ผูบริโภคตางๆ แตสวนที่ยัง
ขาด คือ การลงทุนสรางจริง เพราะวาจะตองใชเงินเปนหลักถึง 10 ลาน 100 ลานข้ึนไป ถาเรามี Paper 
แลวอยูเฉยๆ คนอ่ืนก็จะนําไปตอยอดหมด ถาเราสามารถจับมือกับภาคธุรกิจได เพื่อสรางอะไรสักอยาง
ข้ึนมา โดยที่เขาใหเราเนนผูออกแบบ หรือใหเราทําวิจัยและออกแบบจะเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่ง 
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ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

เพราะฉะนั้น Partnership ของทานจริงๆ คือ บริษัท Property ทั้งหลาย ซึ่งทานตองการใหเขาเขา
มาเกื้อหนุนและใชบริการควบคูกันไป เราตองไปหา Partner ใหมากกวาบริษัทออกแบบ ซึ่งนาจะสามารถ
ชวยกันหาได 
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Nanyang Academy of Fine Arts

Nanyang Academy of Fine Arts
Department of 3D Design 
Department of Arts Management & Education
Department of Dance 
Department of Design & Media 
Department of Fashion Studies 
Department of Fine Art 
Department of Music 
Department of Theatre 
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LASALLE College of the Arts

Certificate
English Language for the
Creative Arts
Foundation Certificate in 
Visual Arts

Diploma
Animation
Audio Production
Broadcast Media
Dance
Design Communication
Fashion
Fine Arts
Interior Design
Music
Performance
Product Design
Technical & Production Mgmt

Bachelor of Arts (Honours)
Design Communication
Fashion Design & Textiles
Fashion Media & Industries
Interior Design
Product Design
Fine Arts
Animation Art
Film
Acting
Dance
Music
Musical Theatre
Arts Management
Theatre + Performance

Masters
Arts Therapy
Arts & Cultural Management
Asian Art Histories
Fine Arts

LASALLE College of the Arts
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School of Art, Design and Media 
at Nanyang Technological University

77



School of Art, Design and Media at 
Nanyang Technological University

Undergraduate Programmes 

Digital Animation
Digital Filmmaking
Photography and Digital Imaging
Interactive Media
Product Design
Visual Communication

PhD in Art, Design and Media (Animation)

�������	
�������������������������:�������������� ��

The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) 

has recently received a donation of HK$249 million from The Hong Kong Jockey Club in support of the Innovation 
Tower, the future home of the University’s renowned School of Design (SD) and the Design Institute for Social 
Innovation (DISI). The Innovation Tower is the creation of Ms Zaha Hadid
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Undergraduate
BA (Hons) Scheme in Design (4-year Curriculum /�Full-time)

BA (Hons) in Advertising Design

BA (Hons) in Communication Design

BA (Hons) in Environment and Interior Design

BA (Hons) in Product Design
BA (Hons) Art and Design in Education (3-year Curriculum /�Part-time)
�
BA (Hons) in Design (3-year Curriculum /�Full-time)
Advertising Design
Environment and Interior Design
Industrial and Product
Visual Communication

BA (Hons) in Digital Media (2-year�Top-up program�/�Full-time)
BA (Hons) in Interactive Media �(2-year�Top-up program�/�Full-time)*
 

Higher Diploma in Multimedia Design and Technology  (2-year Higher Diploma program / Full-time)*
Higher Diploma in Product Innovation Technologies  (2-year Higher Diploma program / Full-time)*
 
Postgraduate
Master of Design Scheme (Mixed Mode)
Master of Design (Design Education) 
Master of Design (Design Practices)
Master of Design (Design Strategies) 
Master of Design (Interaction Design) 
Master of Design (Urban Environments Design)  
Master of Science in Multimedia and Entertainment Technology (Mixed Mode)
 
Master of Philosophy/ Doctor of Philosophy
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Creative ASEANCCCCreative ASEANNNN
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BFA Communication Design
BFA Visual Arts
BFA Fashion&Textile Design
BFA Product Design

BFA Animation Game & Character Design

Minor/Certificate in Graphic Design
Minor/Certificate in Game Design
Minor/Certificate in Character Design
Minor/Certificate in Photography
Minor/Certificate in Fashion Design
Minor/Certificate in Packaging Design
Minor/Certificate in Furniture Design

MA Design Management
MFA Art&Design Studio
MFA ASEAN Arts&Culture
Doctor of  Art&Design
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ASEAN creative archive

Modern to contemporary Art & Design in ASEAN 

Design knowledge into practice in ASEAN 

Traditional to contemporary technologies in ASEAN

ASEAN Character Design

ASEAN artists and designers

ASEAN  Materials

ASEAN creative archiveASEAN creative archive

Archive

�������	
�������������������������:�������������� ��

Timeline Permanent Exhibition

Timeline Permanent Exhibition

Timeline Permanent Exhibition
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multi -purpose area

multi -purpose area

multi -purpose area
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�#���$%

����		�
Creative ASEAN Talk
International artist and designer talk
Artist & Designer in residency program
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Partners
Berlin University of the Arts
Rhode Island School of Design
China Academy of Art
Musashino Art University
���&� ��! ��������	%� "��' (���	�)
���&�"$��+���+� �����$% "��' (���	�)
���&� ��,-�,��!� "��' (���	�) 
���&� Propagandist
Greyhound
����������'+",������"
������� �� ,�������	��$��#
��� ��'�.���/�0�%�
JSL Global Media Company Limited
��". ���	$�0�2�� ��������	%�

PartnersPartners

Partners
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The National Faculty of Fine Arts (NFFA), Vientiane
The Royal University of Fine Arts (RUFA), Phnom Penh
University of Culture, Yangon

�$���	+,�.��$���	+,�.�
The National Faculty of FineThe National Faculty of Fine AArts (NFFAF A), VA), VieAA ientianeentiane
The Royal University of FineThe Royal University of Fine AArts (RUFAF A), Phnom PenhA), Phnom PenhAA
University of Culture,University of Culture, YYYaY angonangona
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Bangkok 
Creative 
Hub

Bangkok
C tiCreative 
Hub

Creative
Hub
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2555 2556 2557 2558
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Time Line Multi Area Facade New Building

Building

1,200,000

1,200,000

2555 2556 2557 2558
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.�"�/Archive
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��"���� ASEAN

��"���� inter

�#���$%

Partners

��
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Creative Hub

�.�

�.�

2,400,000 2,400,000 7,200,000

200,000 200,000 3,000,000 3,000,000 6,400,000

200,000 200,000 500,000 500,000 1,400,000

300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000

4,000,000

10,00,000

1,360,000 2,720,000 2,720,000 6,800,000

1,200,000

11,200,000

2,000,000 4,000,000 10,000,000 20,000,000

300,000 300,000 200,000 200,000 1,000,000

30,000 60,000 60,000 150,000

6,200,000 5,590,000 23,180,000 20,380,000 55,350,000
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บทวิพากษ 
 

คณะศิลปกรรมศาสตร 

 
ศาสตราจารย ดร.พจน  สะเพียรชัย 
อุปนายกสภา 

ส่ิงที่ขาดไปใน Cluster นี้ คือ School of Music กับ Dance ซึ่งก็นาจะสอดรับกันไดดีทุกเร่ืองที่คุย
กันในวันนี้ ไมทราบวาทานคณบดีคิดอยางไร 

 
ผูชวยศาสตราจารยสรรเสริญ  มิลินทสูต 
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

เร่ืองนี้เคยคุยกันมาบางแลว พวก Dance สามารถจะพวงกับของ Performing  Arts  ซึ่งอยูในคณะ
นิเทศศาสตรได  แลวแตวาจะจัดลักษณะของตัวหลักสูตรนี้ใหอยูกับใคร  สวน Music เขาใจวามีการขยับไป
ระดับหนึ่งแลววา คิดจะทํา แตอาจจะไมถึงเปนระดับ School นาจะต้ังเปนแค Department ตางๆ ข้ึนมา
เทานั้น และ Music เปนเร่ืองที่ผมกังวลมาตลอดคือลงทุนสูง เพราะวา Music จะตองใชอาจารยประกบ
นักศึกษาแทบจะเปนหนึ่งตอหนึ่ง ซึ่งตองมีอัตราสวนการใชอาจารยสูงมาก แตอาจจะมีทางออกโดยทําใน
ลักษณะเหมือนวาทําเปน Digital Music และมหาวิทยาลัยรังสิตก็มีทาทีเหมือนจะลองทําดู แตอันนี้ยังไม
ลงตัว โดยความเปนจริงถาจะใหครบถวน ก็ควรจะตองมีการเปดสอนศาสตรเหลานี้ 

 
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

ตกลงแลวเราจะเปด School of Music หรือไม จริงๆ แลวเพื่อความครบถวนของ School สาขานี้ก็
จําเปนเหมือนกัน เพราะอาจารยดานนี้ก็เนนเร่ือง Entertainment อยูแลว เพราะวามันเปน Future 
Industry แตถาเราไมมีสาขานี้จะมีผลอะไรหรือไม 
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ผูชวยศาสตราจารยสรรเสริญ  มิลินทสูต 
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

ถามหาวิทยาลัยอยากใหเปดจริงๆ ผมก็จะไปหาทางคิดมาใหครับ คือเราชามากแลวและตลาดนี้
เปนตลาดใหญ ตอนนี้มหาวิทยาลัยมหิดลครองตลาดดานนี้อยู เขาวางรากฐานเอาไวเยอะ โดยทําใน
ลักษณะใหเด็กเรียนดานนี้มาต้ังแตระดับมัธยมศึกษาแลวเขามาเรียนตอที่มหาวิทยาลัยมหิดล  
นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ครองตลาดเปนอันดับ 2 รองลงมาก็ไมเล็กเทาไหร ตอนน้ีตลาดที่ทํา
กันอยูเดิมคอนขางที่จะเต็ม แตชวงนี้ก็มีตลาดแบบใหมที่เคยคุยกับคุณเพชรวา ถาเกิดลักษณะที่ไมใช 
Traditional Music ไมใชเปน Jazz หรือแบบที่เขาทําอยูแลว แตเปนเหมือนลักษณะ Music Voice 
Entertainment มันอาจจะเปนไปได แตผมติดเร่ืองการลงทุนซ่ึงผมยังไมคอยมั่นใจวามันคุมหรือไม  

 

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

อีกเร่ืองหนึ่งที่จะขอความกรุณาอาจารยสรรเสริญ คือ เร่ือง Creative Economy ที่เคยเฟองฟูมาก
ในยุคหนึ่งพอเปล่ียนรัฐบาลก็ฟุบไปตามปกติ แตการที่อาจารยไปอยูตรงนั้นและเปนตัวแทน ยิ่งเร่ืองนี้ฟุบ
มากเทาไหร ในทางกลับกัน ถาเราสามารถทําของตัวเราใหดังข้ึนในดานนี้ไดมากข้ึนเร่ือยๆ ก็จะเปนการชวย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพได ฉะนั้น ที่อาจารยไปลิงคกับ Pro KMD เปนส่ิงที่ดีมากๆ และควรพยายามใหมี
กิจกรรมอยางตอเนื่องเพราะจะเปนการ PR ใหมหาวิทยาลัยกรุงเทพไดอีกทางหนึ่ง และอีกไมนาน 
Creative Economy จะตองฟนข้ึนมาใหมเพราะมันตองเกิดข้ึนมาอยูแลว  

 

อาจารยเพชร โอสถานุเคราะห    
ประธานบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

จากที่ผมฟงการนําเสนอมาแลวหลายคณะโดยเฉพาะคณะท่ีเกี่ยวกับ Arts โดยที่นิเทศศาสตรยัง 
ไมได Present รวมถึง BU Inter หรือวิทยาลัยนานาชาติที่ไดพูดไปแลว ผมคิดวาเรา Need กลยุทธรวมวา 
เราจะวางแผนอยางไรที่จะ Balance ระหวางคณะตางๆ ซึ่งบางคณะก็มีการ Overlap บางคณะก็ยังไมครบ 
แนนอนวาเราเปน Creative University ส่ิงที่อยูในใจผมมาตลอดคือเราตองมีดนตรี แตจะมีอยางไรหรือจะ
มีอยูในสวนใดนั้น เราเคยมี Idea วา อาจจะไปมีอยูใน BU Inter เพราะเทาที่ทราบมายังไมมีใครเปดสอน
เปน International Program ผมจึงคิดวานาจะเหมาะสมถาเราจะเร่ิมที่ตลาด Niche เล็กๆ กอน แลวคอย
โตจากตรงนั้นและอาจจะเปนการ Combine กันระหวาง Music กับ Media อ่ืนๆ คือ ไมใชคณะอยางเต็ม
รูปแบบ แตเปนการผสมผสานระหวาง Media Arts Performing Arts  Design  
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เมื่อเรามาดูในความเปนจริง BU Inter มี Major ที่เรียกวา Computer Graphic and Multimedia  
แตในอนาคตอาจจะเรียกวา Media Design Arts ซึ่งจะเปนการ Combine และอะไรหลายๆ อยาง โดยใน
นั้นจะมี Film Making มี Photography ซอนๆ อยูโดยไมไดแยกออกมาชัดเจนแบบเวลาที่เราดู Program 
ของ University หรือ College ในสิงคโปรหรือในประเทศตางๆ แมกระทั่ง Roach Island School of 
Design ซึ่งจะแยกออกมาเต็มไปหมด และตรงกับความตองการของลูกคาหรือเด็กมากกวา แลวเดิมที่เรา
คิดวาเราจะมีสองซีกคือ เรือลําใหญ BU เปนโปรแกรมภาษาไทยกับ เรือลําเล็ก คือ BU Inter ซึ่งจะเปน   
หัวหอกใหเราวิ่งไปในสวน International Program ก็เร่ิมเบลอในเชิงที่วาในอนาคตเรือลําใหญเองก็ตอง  
Go International มากข้ึนทุกที Step แรกอาจจะเปน Bilingual ทําใหภาพตรงนี้อาจจะซอนกันซึ่งนาจะเปน
การซอนที่ดี แตเราจะตอง Engineer มันวาเราเห็นในรูปแบบใด เราตองเห็น Step เพื่อที่จะไดรูวาเรากําลัง
ทําอะไรอยู ส่ิงที่จะเกิดข้ึนอยาง Music ควรจะเกิดตรงไหน และในเชิง Business เราตองดูดวยวาอยู
ตรงไหนแลวมันจะ work ที่สุดในแงของ Business เพราะพวกเราไมคอยไดพูดกันในประเด็นนี้ อยางคณะ 
ที่เสนอมาวาตองการเร่ืองนั้นเร่ืองนี้ อาจจะบอกวาจะตองลงทุนเทาไหร แตก็ยังไมไดพูดวา แลวจะไดเงิน
กลับมาเทาไร สมมติวาเราจะมี Music แลวอยูตรงไหนไดเงินมากที่สุด ผมพูดเปดประเด็น ถามองภาพ
กวางมันอาจจะดูเวอรไป แตเราอาจมานั่ง Engineer กันตอ   

อาจารยในโปรแกรมภาษาไทยของเราจบเมืองนอกมากมาย แตตองมาสอนเด็กมัธยมศึกษาดวย
ภาษาไทยไดคาเลาเรียนเพียงเทานี้ คุมหรือไม ในขณะที่อาจารยจาก BU Inter ของเราก็ยังเล็กอยู ยัง
ลําบากในการหา Faculty ดีๆ หรืออาจารยดีๆ ที่จบจากตางประเทศมาอยูในโปรแกรมภาษาไทย เมื่อใดที่
เราพรอมจะสอนแบบ Bilingual ผมเช่ือวาอาจารยของเราและคณาจารยที่อยูในคณะกวาคร่ึงสามารถที่จะ
สอนในหลักสูตร Inter ได ลูกคาก็จะมาจากที่หลากหลายมากข้ึน และ Pricing ก็จะไมใชแบบนี้ ผมวาเรา
คงตองกลับไปคิด คงจะสรุปไมไดทันทีวา คณะศิลปกรรมศาสตรจะเปดดนตรี หรือนิเทศศาสตรจะเปด
ดนตรี หรือควรจะให BU Inter เปดดนตรี แตตองมี Section ที่จะไปชวยกันระดมสมองรวมกันอีกคร้ัง 

 
ดร.พีรยา  หาญพงศพันธ 
คณบดีคณะนิเทศศาสตร 

จากที่มีการพูดกันถึงสหวิชาดนตรีนั้น ทางภาควิชาศิลปะการแสดงไดมีวิชานี้เปนกลุมสาขายอย
สําหรับที่จะเปดในหลักสูตรของปการศึกษา 2555 นี้ เพียงแตยังไมเปนในรูปแบบของสาขาใหญ โดย
ภาควิชาศิลปะการแสดงจะมี 2 สาขา สาขาแรกเปน Classmanship เปนเร่ืองของทักษะการแสดง อีกสาขา 
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หนึ่งเปน International Performing Arts ซึ่งสอนในลักษณะของ International Program ในเร่ืองของ
การบูรณาการคณะนิเทศศาสตรเราเคยคุยกันวา ในเร่ืองของ Music School ถาเปนไปไดก็อยากใหเปน
ลักษณะของ School ใหญ เพราะคณะนิเทศศาสตรเองก็มี Music หรือดนตรีรวมอยูในทุกสาขาอยูแลว 

 



คณะมนุษยศาสตรกอต้ังข้ึนจากแผนกภาษาอังกฤษและ
แผนกศิลปศาสตรซึ่งเดิมเปนแผนกอิสระที่จัดสอนวิชาภาษาอังกฤษ
และวิชาศึกษาทั่วไปใหแกนักศึกษาทุกคณะ ตอมาไดรับอนุมัติจาก

ิ ั ใ  ั ั้  ื่ ั ี่

ประวัติความเปนมา

ทบวงมหาวิทยาลัยใหจัดตังคณะมนุษยศาสตร เมือวันที 22 มกราคม 
พ.ศ.2524 

คณะมนุษยศาสตร ประกอบดวย 7 ภาควิชา ไดแก
1.ภาควิชาศิลปศาสตร
2.ภาควิชาภาษาอังกฤษ
3.ภาควิชาภาษาไทย
4.ภาควิชาการจัดการการทองเที่ยว
5.ภาควิชาการจัดการการโรงแรม
6.ภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
7.ภาควิชาภาษาตะวันออกและเอเชียศึกษา

สีประจําคณะ คือ สีเหลืองทอง 
หมายถงึ แสงสวาง ความรุงเรือง 
และการเริ่มตนชีวิตทีด่ี 

สัญลักษณ ประกอบดวย
รูปดินสอ หมายถึง ความรูดานภาษา
รูปอาคาร หมายถึง การผสมผสานระหวางความเปนไทย

และความเปนนานาชาติ
รูปเพชร หมายถึง ความแข็งแกรงทางวิชาการและ

ความกลมกลืนของความเปนไทย
และความเปนสากล

คานิยมคณะมนุษยศาสตร

           เกงภาษา    กลาสรางสรรค 
ยึดม่ันคุณธรรม    ผูนําในวิชาชีพบริการ

Excel in Language Dare to Create
Live by Morality and Virtue Lead in Our Professions 

คณบดี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย
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ทุนการศึกษาที่สงเสริมความเปนสากลทุนการศึกษาที่สงเสริมความเปนสากล
ทุน BU Premium 

ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Shanghai International Studies University 

นางสาวสุธิดา  ประสมทรัพย  
นางสาวณภัทร  นิรเพียรนันท 
นายวิทร  อทิศานนทนายวทูร  อุทศานนท

นางสาววสุกาญจน  อมรมณสีุข  
นางสาวธันยชนก  สุขเลิศนันทกิจ 
นายศุภณัฐ  บุญนําชัย

นักศึกษาสรางสรรคผลงานปการศึกษา 2553 - 2554
1. รางวัลดานวิชาการ

รางวัลนักศึกษาดีเดนประเภทวิชาการดีเดน กลุมสาขามนุษยศาสตร
ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

นายธัญชัย  ใจคง

ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศอนุภูมิภาค
ลุมแมนํ้าโขง (GMS) 

ณ Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางสาวสุวรรณา  นุมสุข

2. รางวัลดานภาษา

ทีมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรกวาดรางวัลดานภาษาอังกฤษ
จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รางวัลชนะเลิศกลาวสุนทรพจนภาคภาษาอังกฤษ 
และรางวลันักโตวาทีดีเดน

นางสาวฟาเต็น  ปะแตบือแนวงศ

รางวัลชนะเลิศการแขงขันโตวาทีภาคภาษาอังกฤษ

นางสาวฟาเต็นปะแตบือแน
นางสาวษมาภรณ พฤกษสกุล
นางสาววรารัตน ศรีธนะรัตน

รางวัลรองชนะเลิศการแขงขันโตวาทีภาคภาษาอังกฤษ อันดับ 2

นางสาวเจนจิรา  จาติเทศะ                                        
นางสาวจารุวรรณ  ทัพสวัสดิ์
นายวัชรกร  ใหมสืบ

รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฏ
จากการแขงขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ (นานาชาติ) ระดับอุดมศึกษา ครั้งท่ี 5

จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รวมกับมลูนิธิรมฉัตรโดยพระเทพภาวนาวิกรม ผูชวยเจาอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

นางสาวแสงนภา เรืองจรัสพิพัฒน

โ รางวัลจากโครงการประกวดทักษะการอานออกเสียงภาษาจีนและการรองเพลงจีน
จัดโดยสถาบันขงจื๊อ

รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแขงขันการออกเสียงภาษาจีน

นางสาวหทัยรัตน ช่ืนจิตรพิทักษ

รางวัลชมเชยจากการแขงขันการออกเสียงภาษาจีน

นางสาวพรพิมล บูรณวัฒนกุล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแขงขันการรองเพลงจีน

นางสาวเมยวิกา ขัตติวิริยภิญโญ

รางวัลชมเชย จากการแขงขันการรองเพลงจีน

นางสาวสุชาดา  อูรัตนมณี
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3. รางวัลดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรางวัลวิชาชพี

รางวัลชนะเลิศอานบทไหวครู ปการศึกษา 2554 
จัดโดยแผนกพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รางวัลชนะเลิศ Bed Making Competition จากการแขงขันปูเตียงดวยผา 3 ผืน

และ

g p ู
ในงาน Food & Hotel Thailand 2011

จัดโดยสมาคมผูบริหารงานแมบานแหงประเทศไทย

นายศรัณย พินิจสอน

รางวัลชนะเลิศการประกวดกระเชาปทุมมาศพิไลนอมถวายองคราชินี
ในงาน "ชมดอกบัวบานทานอาหารจากบัว" 

ณ พิพิธภัณฑบัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายอโณทัย จันทชีวกุล 
นายปภาวิน สิทธิพงศเกียรติ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
จากการประกวดสํารับขนมไทย งานเทศกาลขนมไทย ครั้งท่ี 5 

ประจําป 2553
จัดโดยศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซารัตนาธิเบศร

นายสุถี เสริฐศรี

รางวัลชนะเลิศการประกวดบายศรีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ประเภทประชาชนทั่วไป

รางวัลชมเชยการประกวดสํารับขนมมงคล
โครงการ “เย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง” ระดบัชาติ ครั้งท่ี 2

และ

นายสมภพ ศรานุรักษ     นายนิพนธ โฉมมิ     นายกัมพล เหรียญกมล 
นางสาวศิรินทร  เมืองโต    นางสาวสุชาดา  รัตนวาร     นางสาวกนกวรรณ สมสะอาด 

และ นางสาวนวพรรณ  แซอ้ัง

รางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดโตะหมูบูชา เน่ืองในวันมาฆบูชา
จัดขึ้น ณ พุทธมณฑล

นายสมภพ  ศรานุรักษ    นายนิพนธ โฉมมิ  
และ นายกัมพล  เหรียญกมล

รางวัลเหรียญทองแดง
จากการประกวด Young Chef Cooking Contest

ทําอาหาร Fusion หัวขอ อาหารไทยเพื่อใจรักสามัคคี

นายอโณทัย จันทชีวกุล
นางสาวปภาดา วรรณาศรี
นายสุถี  เสริฐศรี

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน 
จากการประกวดการทําคุกกีค้อนเฟล็ก

นายกรวิชญ  เทอดธรรมไพศาล

รางวัลเหรียญทองแดงประเภทเยาวชน Young Chef Contest
จากการประกวดการทําอาหารระดับอุดมศึกษา
Thailand International Restaurant & Bar 2011 

นายสมภพ  ศรานุรักษ    
นายนิพนธ โฉมมิ  

ั ีนายกัมพล  เหรียญกมล

นางสาววีนัส หอมจันทรจีรัง     
นายพลวัฒน ปรางคแกว  
นายวีรวิทย ฤกษถลางจีรวัส
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คณะมนุษยศาสตรไดรับยกยองจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ใหเปนองคกรที่ไดรับรางวัลแหงคุณภาพ 3 ปซอน

ปการศึกษา 2553

ปการศึกษา 2551

ปการศึกษา 2552

อาจารยสรางสรรค
ผลงานปการศึกษา 2553 - 2554

1. การดํารงตําแหนงทางวิชาการ

รองศาสตราจารยสาขาวิชาจิตวิทยา

รองศาสตราจารยกิ่งแกว ทรัพยพระวงศ

ผูชวยศาสตราจารยสาขาวิชาสังคมวิทยา

ผูชวยศาสตราจารยยุบลวรรณ ตั่นเธียรรัตน

2. ผูรับทุนวิจัยจากสภาวิจัยแหงชาติ (วช.)

ทุนวิจัย เรื่อง โมเดลเชิงสาเหตุการกระทําผิดของเยาวชน: การบูรณาการ
ของ 3 ทฤษฎีทางสังคมวิทยา เพื่อการอธิบายการกระทําผิดของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผูชวยศาสตราจารยยุบลวรรณ ตั่นเธียรรัตน

ทุนวิจัย เรื่อง รูปแบบวิธีการสอนภาษาไทยเพื่อเสริมสรางคุณธรรม
และความภาคภูมิใจในภาษาไทยเพื่อการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2

อาจารยอนนต ศรีศักดา

3. รางวัลดานวิชาการ/วิชาชีพระดับชาติ
รางวัลชนะเลิศ ประเภทเรื่องส้ันการเมือง “พานแวนฟา” ครั้งท่ี 9 ประจําป 2553 

เรื่อง ครอบครัวของผม (ในสังคมสองสี) 
จัดโดย รัฐสภา รวมกับ สมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย

อาจารยรัชศักดิ์  จิรวัฒน

รางวัล Popular Vote 
จากการประกวดตกแตงโตะแสดง Cup Cake 

ในหัวขอ "คัพเคกไทยกับวันประทับใจ"
งาน Makro HOREA ณ เมืองทองธานี

อาจารยอาทิตยา อรุณศรีโสภณ  
อาจารยโกสินทร ประสานเกลียว 
อาจารยกลยุทธ ปนเปยมรัษฏ

วิสัยทัศนปการศึกษา 2555
การเปนผูนําดานวิชาการ

ในสาขาการจัดการการทองเที่ยว การจัดการการโรงแรม 
และการจัดการธุรกิจสายการบิน
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เปาหมายการทํางานปการศึกษา 2555

1. พัฒนาประสิทธิภาพของคณะ 
มีกิจกรรมทางวิชาการที่เขมแข็ง

2. อาจารยสรางสรรค นักศึกษาสรางสรรค
เขารวมการแขงขันดานวิชาการวิชาชีพ

3. สวนรวมกับภาคอุตสาหกรรมและพัฒนาหลักสูตรใหม 
ปรับปรุงหรือสรางหลักสูตรใหมท่ีภาคอุตสาหกรรม
มีสวนรวม

4. การประยุกตใชผลงานวิจัย
มีผลงานวิจัยท่ีไดรับการประยุกตใชกับองคกรภายนอก

5. เสริมสรางความเปนสากล
มีการจัดการศึกษาท่ีไดมาตรฐานสากล

6. รวมมือกันภายในองคกร และรวมมือกับองคกรภายนอก

มีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืน
ในกลุมประเทศอาเซียน
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บทวิพากษ 
 

คณะมนุษยศาสตร 

 

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

 ทานคณบดี Present มาดีมาก แตมีหลายอยางที่อยูในใจผม ส่ิงใดที่ทานทําไดขอใหชวยทําดวย   
ขอแรก คณะมนุษยศาสตรถือวาเปนคณะที่สําคัญมากสําหรับอนาคต สมัยผมเรียนที่ธรรมศาสตร 

เรียน 4 ป กลายเปนวาสวนที่ผมคิดวามีประโยชนสูงสุด คือ ชวงป 1 ซึ่งมีคณะคลายๆ ศิลปศาสตรกับ
มนุษยศาสตร ทําหนาที่ปูพื้นฐานใหเด็กป 1 ทุกคน สําหรับมหาวิทยาลัยกรุงเทพในอนาคตขางหนา แทนที่
เด็กเขามาเรียนแลวจะกระโจนเขาไปเปนเสนทางของ Specialist ทันที แตเราก็รูวา AEC กําลังเกิด  
ประเทศตางๆ มีความสําคัญ เด็กที่จะจบออกมาจําเปนตองรูในส่ิงเหลานี้ ผมคิดวา นาจะมีการเพิ่ม 1 หรือ 
2 วิชาที่คณะมนุษยศาสตรสามารถเขามาชวยสอนเร่ืองเหลานี้ใหเด็กเขาใจ เชน ถาผมลงเรียน course นี้  
1 course ผมจะเขาใจและมองเห็นถึงวัฒนธรรม สภาพภูมิศาสตร และเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับ AEC เพื่อใชเปน
พื้นฐานกอนที่ผมจะไปเรียนวิชาอ่ืน เปนตัวที่ชวย Provide ใหไปสู Globalization ในอนาคตขางหนา โดย
อาจจะเปนวิชาบังคับหรือเปนวิชาเลือกเพิ่มเติมเพื่อเสริมในดานภาษา อยางนอยๆ นักศึกษาตองเรียนเพิ่ม
อีก 1 หรือ 2 ภาษา เพื่อจะตองใชไป Get อะไรบางอยาง และความรูเหลานี้จะติดตัวนักศึกษาไปตลอด 
เวลาไปคุยกับใครไมวาที่ไหนก็จะมีความคลองตัว และรูเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับ AEC ทั้งหมดซึ่งจะเปนจุดแข็ง 
ที่นักศึกษาควรจะมี    

 ขอที่ 2  ลักษณะที่ได Present ออกมานั้น ถาสังเกตใหดี มีลักษณะเปนแทงๆ แตถาอาจารยลองมี
ทีมสักทีมนึง Develop ข้ึนมา ฉีกออกมาเลย ผมก็ไมรูวาทําไมถึงเรียกคณะนี้วา Humanities ทั้งที่มี
ความสําคัญ จึงทําใหคนขางนอกเขาไมคอยเขาใจ สมมติวาส่ิงที่ Present มาทั้งหมดนั้น เรา Integrate 
ไปสูอะไรบางอยางที่มีความหมายจะมีพลังสูงมาก จําไดหรือไมวา Innovation คือ ส่ิงที่มีอยูแลว แตวา 
pack engagement เขาไป Perceived as new ไมตองเปนส่ิงที่ Invent ข้ึนมาใหมแลวเอาส่ิงเหลานี้โยง 
เขามา อยางในตอนนี้ ทุกคนในเมืองไทยจะพูดถึงแตวา 2015 จะเปน AEC แลวจูๆ คณะนี้ก็โผลข้ึนมา 
prepare you for AEC ทําโปรแกรมนี้ออกมา เมื่อคุณบอกวาจะ prepare แลวส่ิงที่จะสอนคืออะไรบาง เชน 
เร่ืองของภาษา ซึ่งมีความจําเปนมากสําหรับ AEC วัฒนธรรมของ AEC How to do business in AEC 
Tourism in AEC เปนตน เมื่อกลาแลวทําเลย เราอยาไปดูวาเรามีอาจารยไมกี่คน ทําไมได จริงๆ แลวมัน
เปนการหยิบยืมจุดแข็งของคณะอ่ืนมาชวยได แลวเอาตัวนี้เปน Theme ที่จะใช แลวจึงมาดูตอไปวาจะเอา
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ใครมาชวย ยกตัวอยางงายๆ วา ถาอาจารยมี Tourism in AEC สภาฯ เคยแนะนําทานพรศิริ มโนหาญ 
เพราะทานมีลิงคเต็มไปหมดในวงการ Tourism และยังเปนอดีตผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เรา
มีทานอภิรดี ที่จะชวยเร่ือง Asian studies ซึ่งทานจะเปนคนชวยอาจารย Develop ไดวา How to do 
business in AEC และใหขอมูลตางๆ โดยเช่ือมกับทานวินิจฉัย แลวเอาส่ิงเหลานี้มา pack เขาดวยกัน ซึ่ง
ไมไดมีเพียงเทานี้ แตยังมีที่อ่ืนๆ อีกที่จะทําได ซึ่งจะทําใหเราสามารถแผออกไป ที่สําคัญเราควรนําคนจาก
สภาอุตสาหกรรม เชน คุณพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล เขามา attach กับเรา และใชโปรแกรมนี้ prepare you for 
AEC เขาไปใชในการอบรม ภาคเอกชน ซึ่งจะทําใหชื่อของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเกิดข้ึนมาในมุมนี้ โดยใช 
ส่ิงที่อาจารยมีอยูแลว เชน เร่ืองภาษา เร่ือง Tourism แลว Integrate เขาไป จริงๆ แลวโปรแกรมแบบนี้ ถา
มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงรูจักทํา แลวทําใหดีเขาก็จะแรงมาก แตภายใตรมของ Regulation ระบบ
ราชการยากมากที่แตละคณะจะมาเช่ือมกันได แตเราเช่ือมได แตจะตองกลา กลาทํา Package มันออกมา   

ขอที่ 3  เรามี Tourism Hotel Airline  แลว อยากแนะนําใหนํามา Package ใหม โดยรมใหญ คือ 
Tourism ภายใต Tourism ก็มี Hotel มีมัคคุเทศก มีการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ที่มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร จะมีอาจารยทานหนึ่งที่คิดอยากจะทํางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของอันดามัน  
ซึ่งเขาคิดในเชิงของนักวิจัย  แตเราคิดในเชิงที่วา เมื่อเราเปน AEC ทุกคนนาจะอยากจะรูเร่ืองการทองเที่ยว
ใน AEC การพัฒนาแหลงทองเที่ยว การมีมัคคุเทศก การบริหาร Tourism ใน AEC อาจารยเอาเร่ืองนี้เปน
รมใหญ อยาเอา Tourism ไปเปนแค 1 ขา เพราะมันเปนทุกอยางแลวก็ฉีกออกมา และใชผูใหญที่ผมบอก
ชื่อไปแลว มาเปนคนที่ PR ออกไปใหก็ได  สมมติที่ผมบอกวา ใหเตรียมโครงการ prepare you for AEC ไว  
อาจารยนํา resume ของทานอภิรดีมาแปะไวไดเลย เอาช่ือทานพรศิริแปะลงมา เอาสภาอุตสาหกรรมแปะ
ลงมา แคนี้ก็ไดผูรับรองต้ังหลายคนแลว ถาเปนไดแบบนี้ เราจะสามารถลบทุกส่ิงออกจาก Humanities ที่
ชื่อสาขาเปนแบบเดิมได แตวาโปรแกรมตองฉีกออกมา ทําไมถึงจะไมทํา ผมยังไมกลาแนะนําใหใชชื่อสภา
หอการคาไทย แตพอ Get Idea แลวมหาวิทยาลัยหอการคาไทยจะเขามาทําทันที และเขาจะทําไดแรงกวา
เราเพราะเขามีสมาชิกสภาหอการคาสนับสนุนอยูแลว   

ในสวนของเราอาจจะขอยืมมือของคณะตางๆ มาทําส่ิงเหลานี้ข้ึนมา ก็จะทําใหเกิดโปรแกรมใหม 
ที่มีพลังข้ึนมา แลวอาจารยก็นํา Activities ที่อาจารยพูดเอาไวมาเสริมเขาไป ผมแนะนําไวให สวนจะทําได
หรือไม อยางไร อาจารยก็ลองไปคุยกับทีมงานตอไป และผมอยากใหอาจารยไปเช่ือมโยงกับสถาบันของ
ทานอภิรดีดวย เพราะตรงกับดานนี้และสามารถชวยเสริมไดเปนอยางดี และหากอาจารยเนนเร่ือง AEC ที่
มหาวิทยาลัย Wisconsin เขามีทีม Asian studies ของเขาเลย และหัวหนาทีมตอนนี้ปนเพื่อนกับผม ชื่อ 
Catherine Bovy ถาเอาเขามาลิงคกับเรา ก็จะมีอาจารยจากศูนยนี้มาชวย ที่ Cornell University ก็มีดร.
ทักษ ถามีการสราง networking ไว อาจารยเปนผูที่มีพลังของวิชาการที่สามารถชวยจัดสัมมนาได แตถา
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ไมใชวิธีแบบนี้อาจารยจะอาศัยแคเปน Humanities แบบปด เปนคณะหนึ่งคณะ เวลาจะทําอะไรก็จะขยับ
อะไรไดลําบากมาก แตถาทําแบบ Open โดยที่เราเปนแกนกลางเชื่อมโยงเราจะมีพลัง ซึ่งผมจะไมกาวกาย
ส่ิงที่อาจารยคิดมานะครับ เพียงแตผมเห็นวามีชองทางวาเร่ืองนี้นาสนใจมาก และอาจารยก็ยังไมได Utilize 
ทานพรศิริเลย การที่เราเชิญทานมาเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยและไดพบกันเดือนละครั้ง มันไมควร
เปนอยางนั้น ทานพรศิริ อยูในเร่ืองของ Tourism ที่เรียกวา PATA (สมาคมสงเสริมการทองเที่ยวแหง
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟค) นอกจากนั้น Networking ของสมาคมทั้งหลายที่ทานมีอยู เรานาจะเอามาใช 
เพราะทานก็ยินดีอยูแลว สวนคุณอภิรดีก็นับวาเปนครูใหญของ Asian ถาแคมานั่งฟง มันไมคุมคา 

 
คุณอภิรดี  ตันตราภรณ 
ประธานกรรมการบริหารสถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟกศึกษา 

ขอเรียนเพิ่มเติมวา จริงๆ งานที่ทานนายกสภาพูดมาท้ังหมดนั้น สอดคลองกับงานที่สถาบัน
นานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟกศึกษาจะ Present ในชวงตอไป และหลายๆ อยางเราก็พยายามจะสนับสนุน
งานของมหาวิทยาลัยอยูแลว ที่ทานไดพูดเกี่ยวกับสภาอุตสาหกรรมนั้น ดิฉันขอเรียนเพิ่มเติมวา ปจจุบันนี้
เราไดเชิญทานพยุงศักด์ิมาเปนที่ปรึกษาของสถาบันอยูแลว นอกจากนั้น ยังมีคุณปรียานุช เปนกรรมการ
ของสถาบันอีกดวย ซึ่งทั้ง 2 ทานนี้ก็พรอมที่จะมาสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย เพราะฉะน้ัน คิดวางาน
ของเรานาจะไปดวยกันไดและเปนทิศทางเดียวกัน เพราะวามีสวนหนึ่งที่ทํามาเมื่อปที่แลว แตยังไม Launch 
เพราะมีปญหาเร่ืองงบประมาณ สปอนเซอรถอนตัวออกไป คือ เร่ืองของธุรกิจการทองเท่ียว ซึ่งจะไดนํา
เรียนรายละเอียดในชวงตอไปนะคะ   

 

คุณธนากร  เกษตรสุวรรณ 
อดีตนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

คณะนี้เปนคณะผมสนใจ และเปนคณะที่ต้ังมา 31 ปแลว เพราะฉะนั้นนาจะไดมีการบมเพาะ
ประสบการณในเชิงการจัดการก็ดี ความคิดอานในเชิงสรางสรรคก็ดี เพราะในคณะนี้นาจะมีอาจารยที่มี
ความสามารถเยอะมาก ผมคิดวาวิธีการสรางชื่อเสียงวิธีหนึ่งที่นาจะทําไดเพราะวาเรามีศิษยเกาที่อยูใน
ธุรกิจรานอาหาร โดยมี 2 มุมมอง คือ 

 1.  ธุรกิจที่มีอยูแลว เชน MK หรือ แบล็คแคนยอน ซึ่งคนเหลานี้ก็คงประสงคที่อยากจะไดคน 
ระดับผูจัดการในการบริหารรานของเขา เรานาจะมี collaboration ตรงนี้ อยาง MK การที่เขาสรางพนักงาน
ข้ึนมาเปนผูจัดการราน เขาจะสรางจากพื้นฐานมากๆ แลวก็คอยๆ เติบโตข้ึนมา พอดีเขาต้ังมานานมากกวา 
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25 ปแลว แตในยุคใหมจากนี้ไป ทาง MK เขาสนใจที่จะใชบุคลากรของเราเขามาเปนผูจัดการราน ซึ่งจะ
สามารถเชื่อมโยงในเร่ืองของการหาบุคลากรที่เหมาะสมมาเปนผูจัดการรานใหกับคนเหลานั้นได    

2.  มีธุรกิจในเชิงรานอาหารหรือโรงแรมบูติคที่อยากจะเปดใหม แลวมีนักธุรกิจหลายคนท่ีเปน 
SMEs ก็ดี หรือบางคร้ังถึงขนาดเปนนักธุรกิจระดับใหญซึ่งเขายังไมไดออกตัวกัน อยางผมเองทําธุรกิจแบบ
สนุกๆ กับเพื่อนๆ เราทํารานที่เขาใหญ ชื่อ Moon Dance Bistro เปนรานอาหารซึ่งพวกนักธุรกิจประมาณ  
7 คนเปนหุนสวนกัน นี่เปนแนวทางซ่ึงเราเองก็สนใจ เพราะถาทําแลว success เราก็อาจจะขยายตอ  
เชนเดียวกันหลังจากเราทําใหที่เขาใหญแลว success เพราะเราจะไดลูกคากลุมไฮโซที่เขาใหญ  ซึ่งเขาจะ
รูจักรานเราทั้งหมด จึงเกิดเปน Talk of the town ข้ึนที่เขาใหญ และเราก็กําลังจะเปดอีกรานหนึ่งที่ K 
Village ชื่อ Moon Dance Dessert Bar เปนรานขายขนมแตกลางคืนขายไวน เปนตน ซึ่งผมและหุนสวนก็
สนใจที่จะขยับธุรกิจนี้ไปเร่ือยๆ  

 ขณะเดียวกันเราก็สนใจหาสถาบันการศึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานนี้มาเปนที่ปรึกษา มา
สรางบุคลากรในเชิงตางๆ เพื่อเขามาเช่ือมกันกับเรา ดวยเหตุผลอยางนี้คณะมนุษยศาสตรที่มีความรูในเชิง
ธุรกิจดานตางๆ ไมวาจะเปนโมเดลของ Restaurant หรือ Hotel สามารถใชโอกาสนี้เชื่อมกับธุรกิจอยาง
จริงจังได ซึ่งผมคิดวาศิษยเกาทั้งหลาย เชน MK Restaurant หรือ Moon Dance คงอยากจะเช่ือมแตจะ
โดยวิธีไหนตองดูอีกคร้ัง ซึ่งคงมีผลทําใหคณะมนุษยศาสตรมีความเขมแข็งข้ึนในวงการ นอกจากนั้น เร่ือง
ของคลีนิคใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษากับ SMEs ที่ตองการจะ Setup เร่ืองใหมๆ จะ Setup เร่ืองของ 
Tourism Business หรือเร่ืองของ Hotel Boutique หรือเร่ือง Restuaraut Business ถาเราสามารถประกาศ
ตัวเองวาเราเชี่ยวชาญดานนี้มากพอที่จะเปน Consulting Group ในสวนของคณะนาจะเปนวิถีทางในการ
สราง PR ใหคณะไดรับการยอมรับและมี Perception ในวงการได..... Recognize ในวงการมากข้ึนเร่ือยๆ 
แลวถาเราสามารถเปนที่ปรึกษาและสามารถ Claim เร่ืองที่ดังๆ ได ตอไปศิษยเกาที่จบจากคณะนี้ก็จะมีคน
ยอมรับและมีคนอยากจะรับเขาไปทํางาน ซึ่งเปนภาพของการ Collaboration ตามที่ทานนายกสภาพูดไว
คือ มีความจําเปนอยางยิ่งที่ทุกๆ คณะจะตองสามารถลิงคกับธุรกิจหรือองคกรตางๆ ในการสรางภาพความ
ตอเนื่อง แลวทําใหองคกรเหลานั้นยอมรับคณะของเราใหได ซึ่งจะทําใหภาพของการสรางศิษยเกาของเรา 
ที่จบออกไปแลวมีงานทําอยางมั่นคงเกิดข้ึนตามมา  
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ดร.เจริญ  คันธวงศ 
อธิการบดีกิตติคุณกอต้ัง 

ในสถานการณที่อาจารยจะนําไปปฏิบัติในหลายเร่ือง ผมมีความเปนหวง โดยเฉพาะอยางยิ่งถา
อาจารยอยากเห็นภาคปฏิบัติเกิดข้ึนในคณะ ผมคิดวาเราเปนสถาบันการศึกษา เราไมมีความถนัดในเร่ือง
ภาคปฏิบัติและอาจจะทําไมไหว เพราะหนาที่ของสถาบันการศึกษานั้น คือ หนาที่ชวยคิดและใหคําปรึกษา
มากกวานําไปปฏิบัติเพราะวาถาเรานําไปปฏิบัติเอง อยาลืมการปฏิบัติตางๆ บางคนประสบความสําเร็จ  
แตบางคนไมประสบความสําเ ร็จทั้งๆ  ที่ เขาเ ช่ียวชาญในทางนั้นโดยเฉพาะ  และการที่ เราเปน
สถาบันการศึกษาถาเราปฏิบัติเองมากเกินไปเราจะลดความสนใจในการสอน การวิจัย และคนควาลงไป 
เพราะวาเราจะไปเนนหนักในภาคปฏิบัติแทน ซึ่งส่ิงเหลานี้คือบทบาทหลักของอาจารย ผมมองในฐานะเปน
ผูบริหารสถาบันการศึกษาผมไมอยากใหเรานําไปปฎิบัติมากนักเพราะมีความเปนหวง แตวาส่ิงที่อาจารย
อยากจะคนควาอาจารยอาจจะไปหาบริษัท Tourism หรือไปหาบริษัท Airline แทนได เพื่อขอความรวมมือ
วาเราจะทําการคนควาเร่ืองนี้ไดอยางไรบางโดยอาศัยภาคปฏิบัติของเขาเปนหอง Lab ซึ่งจะลดคาใชจาย
และเวลาของเราไปไดมาก  

อีกประการหนึ่งก็คือ คณะมนุษยศาสตร เรามีความพรอมมานานแลวในหลายๆ เร่ือง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในดานตางประเทศก็อยากจะเห็นวาเราเอาความพรอมดานตางๆ มาสรางบรรยากาศภายในจะ
ดีกวา โดยเฉพาะภาคภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอ่ืนๆ ขอใหพยายามสรางบรรยากาศใน
มหาวิทยาลัยของเราวาเหมือนกับไดไปเรียนหนังสือในตางประเทศ แทนท่ีจะตองบินไปจริงๆ เรียนใน
ประเทศไทยแทนก็ได ยกตัวอยางวา ผมในฐานะที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มักจะไดรับคําบนจาก
อาจารยในประเทศไทย ในดานการบริหารโรงเรียนช้ันมัธยมศึกษาวา ครูไมพอ นักเรียนไมเกง นักเรียนไม
ชอบอานหนังสือ ผมจึงพาผูบริหารโรงเรียนมัธยมในประเทศไทยไปดูงานของตางประเทศในประเทศไทย 
คือ ไปดูโรงเรียนบางกอกพัฒนา แลวไปตอที่ International School of Bangkok คือ แทนที่จะบินไปเมือง
นอก ไปดูที่นี่ก็ไดและเปนการแลกเปล่ียนประสบการณกับเขาดวย จากการใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงไปนั่ง
คุยกัน ปรากฏวา เราไดเรียนรูเร่ืองตางๆ มากมายเพื่อนําไปใชแกปญหา แทนที่จะตองบินไปที่อเมริกาหรือ
ออสเตรเลีย ในทํานองเดียวกันอาจารยควรจะสรางบรรยากาศในมหาวิทยาลัยของเราใหรูสึกวาเมื่อมา
เรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพจะไดความรูสึกเหมือนเรียนอยูที่เมืองนอก ทราบวามีการจัด International 
Affair ข้ึนมา อาจารยนาจะใหนักเรียนตางชาติแตงชุดประจําชาติของเขาในรูปแบบการแตงแฟชันโชว เพื่อ
เปนการสรางบรรยากาศใหเด็กไทยที่เขามาเรียนมีความรูสึกวาเหมือนมาเรียนที่เมืองนอก การสราง
บรรยากาศอยางนั้นจะทําใหนาอยูกวาเยอะ ผมก็ขอสะทอนภาพใหอาจารยเห็นเพื่อเก็บไปคิดเพราะมนุษย
เราอยูไดก็ดวยการแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน แลวจึงนําไปปฏิบัติ 
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ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

ผมกับคุณเพชรไดมีโอกาสไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยเอเชียน ของดร.วิพันธ ที่อยูจอมเทียน จังหวัด
ชลบุรี มหาวิทยาลัยแหงนี้สรางข้ึนมาเมื่อประมาณ 20 ปที่แลว และต้ังใจทําอยางดีแตกําลังทุนไมเพียงพอ
จึงทําใหมีที่วางอยูมากมาย และขณะนี้เขาอยูไดดวยการรับสอนภาษาอังกฤษหรือนํานักเรียนตางประเทศ
เขามาและทําใหรูจักเมืองไทย จากที่ผมไปดู Facility ของเขา ผมคิดวาในเร่ืองภาษา ถาอาจารยมีกิจกรรม
หรือโปรเจคอะไรที่สามารถรวมกับเขาไดหรือไปใชสถานที่ของเขาไดอาจารยนาจะไปลองดู แตตองดูวา
โปรแกรมของอาจารยยัง Profit อยูนะ เพราะสถานท่ีของเขาดีมาก อยูในหุบเขาที่เหมือนกับสนามกอลฟ  
ซึ่งถาเปนผม ผมจะไมสรางโรงเรียนแตจะสรางรีสอรทชั้นดีแทน เขามีหองประชุมแบบที่เราใชอยูประมาณ  
2-3 หอง แตจํานวนนักศึกษาท่ีมาเรียนกับเขามันไมมากพอที่จะอยูได เขาก็รออยูวามีอะไรที่จะรวมมือกับ
เขาไดหรือไม เชน เร่ืองภาษาอังกฤษจะรวมกันแลวทําโปรแกรมรวมกันไดหรือไม หรือเร่ือง prepare for 
AEC ที่ผมเสนอไว การสอนภาษา วัฒนธรรม จะมีการรวมมือโดยขอไปใช Facility ของเขาไดหรือไม เพราะ
เราไมมีสถานที่ แตเรามีโอกาสที่จะไดใชสถานที่ของเขาและก็ไมไกลจากกรุงเทพ 

 
อาจารยผลบุญ  นันทมานพ 
ที่ปรึกษาอธการบดีดานการวางแผนกลยุทธองคกรและการตลาด 

เร่ืองนี้มีกังวล คือ เนื่องจากทาง Bu International ก็มีหลักสูตร Tourism เหมือนกัน และเปน 
International ดังนั้น ในการรับนักศึกษาเราตองดูดีๆ วาจะทําอยางไร ถามองในมุมนักศึกษาที่จะมาสมัคร
อาจจะสับสนวาจะไปสมัคร Bu Inter หรือสมัครคณะนี้ดี แตในทาง Marketing ไดมีการดูในเร่ืองของการ
ทํา Pricing ไวสําหรับในอนาคตแลว สวนเร่ือง waste of concert เราคงจะตองคุยกันอีกคร้ัง 

 
ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย  หังสพฤกษ 
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

ผมมีความกังวลวา เมื่อมีการรับนักศึกษาชาวตางชาติมาเรียนใน International โปรแกรมของ
มนุษยศาสตรไทยและของวิทยาลัยนานาชาติ จะทําใหเกิดประเด็นของความแตกตางตามมา เชน คาเลาเรียน 
และเร่ืองการดูแลนักศึกษาตางชาติแบบภาพรวม ไมใชวา Bu Inter ทําแบบหน่ึง สวนคณะอ่ืนๆ ที่จะมี 
International โปรแกรมในอนาคตก็จะทําอีกแบบหนึ่ง ฝายกิจการนักศึกษาก็รับผิดชอบอีกแบบหนึ่ง ซึ่งจะ
ทําใหมาตรฐานแตกตางกันและจะกลายเปนประเด็นปญหาหรือไม และจะมีการจัดการในเร่ืองนี้อยางไร  
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ซึ่งเปนเร่ืองที่จะตองกลับมามอง ตัวอยางเชน คณะมนุษยศาสตรมีอาคารขนาดใหญโตรับไดหมด แต
วิทยาลัยนานาชาติไมมีพื้นที่เลย แลวจะแขงขันกันไดอยางไร เราจะตอบปญหาของเด็กที่เลือกโปรแกรมนี้
ในอนาคตไดอยางไร นี่เปนขอสังเกตที่ผมอยากฝากไว 

 
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

นับวาเปนขอสังเกตที่ดี แตวันนี้เราจะเนนที่หลักการ เร่ืองนี้เราคงตองไปคุยกันในที่ประชุมคณะ
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยอีกคร้ัง เพื่อจะหาแนวทางแกไขที่ดีที่สุด 
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BU Bachelor’s Degree – by School

Accounting 
, 832, 4%

Business 
Administration , 

3681 17%
Economics 
246 1%

Engineering , 
996, 4%

Science and 
Technology , 
800, 4%

Number of students 

Creative Science 
Cluster 8% 

3681, 17% , 246, 1%

Law, 790, 
4%

Communication 
Arts, 8879, 40%

Fine and 
Applied Arts, 
1562, 7%

Humanities , 
4215, 19%

Total number of students = 22001 
(Exclude Continued and  Evening Class) 

Creative Business Cluster
26%

Creative Arts Cluster
66%

4

School of Communication Arts
CONSCIENCE CONSCIENCE School of

D l i t d t ' h t i h t d t ll d t d E h d llDeveloping students' hearts is what educators are called to do. Each and every small
act of honesty, service, responsibility, and compassion that teachers and
administrators encourage daily in their students—and model consistently in their
own lives—helps create moral and civic habits of the heart that instill in students
the courage to care and to act.

Charles C. Haynes

BUCA Portfolio – by Department
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BUCA Growth (2008-2011)
by department

7

2862 2940 2948 2976

BUCA  Sustainable Growth (2008-2011)

2551 2552 2553 2554

2862 2940 2948 2976

Strong Reputation in 
Professionalism in Communication

Project-based Learning

BUCA STRENGTHS

Collaborative Learning

Hi-Tech Communication System

Apply to Change Direction Quickly  

StrengthsStrengthsStrengthsStrengths

Silo-driven Performance/Compartmentalization

Ineffective R&D Management 
and Funding System

BUCA WEAKNESSES

Low Level of Sense of Pride
and Sense of Belonging

Ineffective Internal and 
External Public Relations/Branding

WEAKNESSESWEAKNESSESWEAKNESSESWEAKNESSES

Stagnant and Ineffective Alumni Collaboration

Growth Opportunities
Hello…T-POP

Wee Kim Wee School of Communication and Information 

99



BUCA VISION

BUCA ConstructiveConstructive Creativity
สรรสรางอยางสรางสรรคสรรสรางอยางสรางสรรค

เราจะกาวสูการเปนสถาบันนิเทศศาสตรชั้นนําของ
อาเซียนดานนวัตกรรมสรางสรรคที่มุงสรรสราง
บัณฑิตคิดบวกที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล

Bangkok University Bangkok University –– Communication ArtsCommunication Arts

Brand Brand 
CitiCiti

Civic Engagement
(ความรูและความเขาใจในสิทธิและหนาที่พลเมือง)
(ความซื่อสตัย, จติใจใหบริการ, ความรับผิดชอบ)

Collaborative Learning 

Compassionate
(การเปดใจรับฟง ความเหน็อกเห็นใจ

การเขาใจซึ่งกันและกัน)

Critical Thinking
(คิดอยางมีวิจารณญาณและเสริมปญญา)

Collaborative Learning 

เปนที่รัก

รจักคิด CitizenCitizen

Courage to Care & to Act
(คุณธรรมและจริยธรรมปฏิบัติ)

Collaborative Learning  Collaborative Learning 

รูจกคด ใสใจ

กลาคิด(ดี)...กลาทํา(ดี)

OUTPUTOUTPUT
through Projectthrough Project‐‐based Learningbased Learning

Creative 

IDEA

BUCABUCA
CREATIVE CREATIVE 33D D ve
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C

Creative

CONTENT
Creative 

TECHNOLOGY

BUCA ENGAGEMENT BUCA ENGAGEMENT through through Collaborative LearningCollaborative Learning

Creative 
Community

C
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la
bo

ra
tiv

C
IEN

C
E

Our Journey to

2012 2013 20152014

BUCA Creative 3D

16

Creative
Community

Creative
Environment

Creative
Collaboration

Drive
BUCA 

Creative 3D

New Core Ignite
• Tech-Culture Hub
• BUCA Research 

Outreach
• National & International 

Affiliations
• BUCA Creative 

Showroom

• AD 
• BR
• FM

• PR
• BD
• JR
• PA

BUCA 2012‐2015: Focus

• Collaborative Learning

• BU Channel
• Center for Cinematic & 

Digital Arts
• Creative Learning Space

• Technology
• Media Laboratory
• Media Studio

• Professionalism
• Project-based Learning

• Convergence
• Integration
• Multidisiplinary

• BUCA Creative 
Culture

• Creative & 
Collaborative Team

• Creative 3D 
Curriculum

NEW BUSINESS INVESTMENT
BUCA Creative Content

•Center of Excellence for ASEAN Innovative Arts
• Arts & Cultural-driven Technology Programs           3,000,000
• ASEAN Creative Arts Training Center

•BUCA Research Outreach                     3,000,000
• Cross-University Collaborative Researchy
• International Collaborative Research 
• Research Publicity Outreach

•National & International Collaboration Revenue
• Short Courses
• Accreditation      
•ASEAN Information and Training Center

•BUCA Creative Showroom                       Revenue
•Creative Products & Ideas
•Social Entrepreneurs  
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Collaborative Learning ProcessCollaborative Learning Process
• Collaborative Learning Culture

NEW BUSINESS INVESTMENT
BUCA Creative Idea

• Collaborative Learning Culture
• BUCA Communication Team
• BUCA Creative Team
• BUCA Think-Tank
(Internal & External Branding) 2,000,000

BUCA TechnologyBUCA Technology
(One-stop Service)

NEW BUSINESS INVESTMENT
BUCA Creative Technology

• Center for Cinematic and Digital Arts -
• BU Channel 3,000,000
• BUCA Creative Learning Space 2,500,000

C t f E ll f ASEAN I ti A tCenter of Excellence for ASEAN Innovative Arts BUCA Creative Learning SpaceBUCA Creative Learning Space

BU Café -- Creative Social Hub BUCA Creative Showroom
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BUCA Creative 3D : Towards Brand Citizen 2015

Creative 
Community

Creative 
Environment

BUCA Creative BUCA Creative 33DDCreative 
Collaboration

20142012 2013 2015 Onwards
การสรางความเปน BUCA Creative 3D

BUCA Creative BUCA Creative 33D: D: BUCA as a Brand Citizen 
[EdPEx Aspiration]2015

Creative CommunityCreative Community: : Internal Branding (Sense of PRIDE & Belonging), Training the Trainers (Critical, 
Creative & Strategic Thinking), BUCA Creative Normal (Integrated Projects & Activities), CSRP Subject & 
Short Course (Creative Art Cluster Project I)

Creative Environment: Creative Environment: BUCA 3D Learning Space (Creative Learning Space 
and Walk Way) BUCA 3D Media Complex (Creative Multimedia Contact 
Points), BUCA 4.0 (Creative Social Network Community), Creative 
Community Model (Creative Art Cluster Project II) 

Creative Collaboration: Creative Collaboration: BU Channel (Creative Art Cluster 
Project III), Social Enterprise Network , Creative City
(Creative Art Cluster Project IV)

2012

2013

2014

COST ANALYSIS

BUCA Creative Content 6,000,000

NEW BUSINESS INVESTMENT
BUCA Creative 3D

BUCA Creative Idea 2,000,000
BUCA Creative Technology 5,500,000

TOTAL 13,500,000
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บทวิพากษ 
 

คณะนิเทศศาสตร 

 

อาจารยเพชร  โอสถานุเคราะห    
ประธานบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

จากที่ Present ผมเห็นวาเราจะมี Center for Cinematic and Digital Arts  แตเทาที่เราคุยกันใน
เร่ืองของ Facility ดูเหมือนวา เราจะเนนแต Facility แตยังขาดกึ๋น คําถามก็คือเราจะมีศาสตรใหมที่เกิดข้ึน
ในเร่ืองของ Digital Arts, Digital Media  แตเรายังไมได Address มันเทาที่ควร ถาอาจารยกลับไปดูที่แทง 
Advertising หรือ PR จะเห็นวา ยังเปนศาสตรเดิมๆ ซึ่งผมก็เช่ือวาศาสตรเดิมๆ เหลานี้ก็ยังตองมีอยูและมี
ความแข็งแรงแลว แตถาเราเอา Digital Media หรือ Arts เขาไปแทรกไวในสาขาวิชาที่มีอยูเดิม มันจะดูไม
ทันสมัย และดูเหมือนยังไมมีพลัง ผมวา เราควรกลับไปคิดเร่ืองนี้วาจะทําอยางไร เราจึงจะ Bold เร่ืองนี้
ข้ึนมาได และศาสตรใหมๆ เชน Integrated Marketing Communication จะไปอยูตรงไหน เพราะที่เมืองนอก
ก็มีถึง Master Degree in IMC แลว ผมคิดวาเร่ืองนี้เราไมควรเอาไปแทรกอยูไวในสวนอ่ืน และถือวาเปน
เพียง Chapter หนึ่งของหลักสูตรเทานั้น เพราะเราจะไมทันคนอ่ืน เด็กที่ทันสมัยเขาจะมุงไปที่จุดนี้โดยตรง 
เวลาเขาเขามาดูในเว็บไซต เขาจะคิดวามันไมมี หรือที่ผมพูดไววา Center for Cinematic and Digital Arts 
มันเปนเพียงแคชื่อ มันจะทําใหเรากลวง เพราะเรายังไมมี Digital Lab จริงๆ และยังไมมี Digital Media 
Lab ที่มีมาตรฐาน เพราะการที่จะเปน Center หรือ Lab นั้นหมายถึง จะตองมีกลยุทธ มี Director อยาง
จริงจัง แลวเราทําอะไรที่เปนเร่ืองใหมๆ และมีหลักสูตรที่รองรับในสวนนี้ไวแลวใชหรือไม 

ผมคิดวาการที่เราคิดวา Essence ของเราจะเปน School of Conscience นั่นเปนส่ิงที่ดีและเปน
ส่ิงที่โลกติติงพวกส่ือวา มี Conscience แคไหน แตที่ผมหวง คือ ผมคิดวา มหาวิทยาลัยของเราจะตองมี
ความแข็งแกรงและยั่งยืนทุกคณะ ดังนั้น แตละคณะตองถามตัวเองวา จุดยืนของเราคืออะไร ในเชิงของ 
Customer เราจะขายอะไร คณะนิเทศศาสตรของเรานาจะเปนคณะนิเทศศาสตรที่ใหญที่สุดในประเทศไทย 
ฉะนั้น เราตองผลิตเด็กของเราเขาสู Entertainment Industry ตางๆ และการที่เรามี Partnership กับไทยพี
บีเอสนั้นเปนเร่ืองที่ดี แตเราจะใชไทยพีบีเอสเปนหลักไมได จะตองเปนรองมากๆ Conscience มีไดแต
อยากใหซอนไวขางหลัง ใหอยูในจิตใตสํานึกวา ส่ิงที่เราทําทุกอยางตองมี Conscience คือ มีคุณธรรม   
แตถาชูนําหนาจะขายไมได เพราะเด็กจะไมเขามา และ Partnership ก็จะไมเขามาเพราะเขาตองการขาย 
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ของ Partnership ในที่นี้ หมายถึง ชอง 3 ชอง 7 แกรมมี่ เปนตน เพราะฉะนั้นผมจึงคิดวา School of 
Conscience ใชเปน Branding ไมได แตใชเปนตัวเสริมได เร่ืองนี้ขอไปคุยนอกรอบอีกคร้ัง แตปญหาหลัก 
ที่อยากจะฝากไว คือ เร่ืองใหมๆ เราจะ Blod มันข้ึนมาไดอยางไร 

 
ดร.พีรยา  หาญพงศพันธ 
คณบดีคณะนิเทศศาสตร 

ขอตอบในประเด็นแรกกอน คือ เร่ืองของ Center for Cinematic and Digital Arts นั้น ทาง
ภาควิชาภาพยนตรไดทําหลักสูตรใหมข้ึนมาแลว เพราะเราไดคุยกันคอนขางมากวา ถาเราจะเดินในแงของ 
BUCA Creative 3D Content เปนเร่ืองที่สําคัญที่จะสามารถสราง Idea และเราจะนําเทคโนโลยีมาเปนตัว
ส่ือสาร และทางภาควิชาภาพยนตรไดคุยกันในเร่ืองเนื้อหา ในเร่ืองของ Digital Arts สวนรายละเอียดใน
เร่ืองของเนื้อหาหรือหลักสูตร อาจารยกุลเชษฐจะเปนผูใหขอมูลเพิ่มเติม 

 
อาจารยกุลเชษฐ  เล็กประยูร 
ผูชวยคณบดีคณะนิเทศศาสตร 

จากการที่ไดรับทราบขอมูลของภาควิชาภาพยนตร เขาไดพัฒนาเร่ืองเนื้อหาโดยทํารวมกับสมาคม
ผูผลิตภาพยนตรตางๆ อยูแลว โดยรวมกับทางที่ปรึกษาที่เปนผูกํากับภาพยนตร และได Design หลักสูตร
มาใหสอดคลองกับตัวอาคารและอุปกรณใหม และรายวิชาในหลักสูตรใหมนี้จะเปนวิชาที่รองรับ Digital 
Arts เปนสวนใหญ เพียงแตไมมีการระบุไวในการ Present นี้ และอีกสวนที่ไดวางแผนไว คือ เราจะทําเร่ือง 
Training Course หรือ Short Course โดยวางแผนวาจะทํารวมกับสมาคมภาพยนตรและผูกํากับภาพยนตร 
และในกระบวนการ หรือ Training Course นี้ จะมีการ Training ใหทั้งบุคลากรในวงการภาพยนตร นักศึกษา 
และบุคคลภายนอกที่สนใจดวย 

 
อาจารยเพชร  โอสถานุเคราะห    
ประธานบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ผมเห็นดวยกับที่ทานนายกสภากลาววา เราตองธงปกธง แลววิ่งไป และธงนั้นคนตองมองเห็น เชน 
ถาเราจะปกธงที่ Digital Arts แปลวาทุกที่ตองรูวา เรามี Digital Arts แลวธงน้ีจะตองโดดเดนข้ึนมา เหมือน
ที่ดร.สมคิดพูดถึง INSEAD สถาบันทาง MBA ของยุโรปกําลังชูธงดาน Innovation ถาเปดเขาไปในเว็บไซต
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ของเขาจะเจอแตเร่ืองเกี่ยวกับ Innovation เต็มไปหมด แสดงวาตองมี Degree มี Center of Excellence 
และอ่ืนๆ ฉะนั้นจะเอา Innovation เปนหลักสูตรเสริมหรือเปนวิชาเลือกไมได ตองเปน Major เปน Degree 
ตองมี Center ของสถาบันอยางจริงจัง นี่คือการปกธง แตการลงมือทําสามารถจะทําภายหลังไดเหมือนที่
เราปกธงวาจะสราง School of Entrepreneur และบอกวาเราจะเปนแหงแรกในประเทศไทย นี่คือธงใหเรา
วิ่งไป ที่พูดมาผมไมไดพูดเฉพาะกับคณะนิเทศศาสตร และผมจะขอใชโอกาสนี้ในการชี้แจงใหทุกทานเขาใจ 
การประชุมในคร้ังเปนจุดเร่ิมตนที่ดี ผมเห็นถึงพัฒนาการที่ดีของทุกคณะ แตเรายังตองมีเร่ืองที่จะตอง
กลับไปปรับกันอีก แมกระทั่งสวนที่ผม Invlove อยูคอนขางสูงรวมกับดร.อุตตม คือ เร่ือง BU Inter ก็ตอง
กลับไปปรับอีกมากเชนกัน ส่ิงที่เราเสนอมาในวันนี้มันจะยังไมจบในทันที นี่เปนเร่ืองการปกธง เร่ือง 
Strategy เพื่อทําใหเปนไปตามนั้น 

 
ดร.พีรยา  หาญพงศพันธ 
คณบดีคณะนิเทศศาสตร 

สําหรับประเด็นของ SWOT function ที่อาจารยเพชรพูดถึงนั้น เรามองวา เราไมสามารถจะส่ือสาร
กับเด็กโดยใชประเด็นนี้ได แตอยางไรก็ตาม นี่คือส่ิงที่จะตองอยูกับคณะตอไป เราจะตองสรางวัฒนธรรม
ตรงนี้ข้ึน แต Key Message ที่จะส่ือสารออกไป เราจะพูดในแงการสราง BUCA Creative 3D ที่พูดงายข้ึน
เพราะตอบโจทยส่ิงที่เปนรูปธรรมและจับตองได ส่ิงที่จะตองทําใหแนว concept นี้เปนรูปธรรมมากที่สุดคือ
ผลงาน 

 
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทกัษ 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

ผมวาตรงนี้ควรสรางเปนวัฒนธรรมมากขึ้น เพราะเด็กสมัยนี้ ลูกผมอายุ 9 ปอยูโรงเรียนบางกอก
พัฒนา พูดอะไรก็มีแตเร่ือง Green ถาผมลองทิ้งขยะไมเปนที่จะตองถูกวาแนๆ หลายอยางเร่ิมเปล่ียนไป
และเราก็ซึมซับส่ิงเหลานี้เอาไว ทานอาจารยพีระ ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญทางดานนิเทศศาสตรมีอะไรจะ
เสนอแนะหรือไมครับ 
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รองศาสตราจารย ดร.พีระ  จิรโสภณ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

กอนอ่ืนตองขอชื่นชมผูที่นําเสนอทุกทาน  ผมมีความประทับใจมาก เพราะผมเคยอยูในบรรยากาศ
ลักษณะนี้มากอน ในฝายผูนําเสนอสมัยที่ผมยังดํารงตําแหนงคณบดีคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และผมเคยพูดไววา จุฬาฯ มีบุญมาก ที่รัชกลาลที่ 5 ทานทรงกอต้ังข้ึนมา แตอยามัวแตกิน
บุญเกา เพราะวามหาวิทยาเอกชนมีการต่ืนตัวและพัฒนาไปอยางรวดเร็วมาก เราจะตองคิดเร็ว ทําเร็ว และ
คิดใหมทําใหม แลวก็ตองทําใหดีและตองทําใหไดดวย ผมมองวา คณะนิเทศศาสตรของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ในอนาคตจะสามารถไปสูความเปน Excellence ได โดยผมดูตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วางไววา จะเปน International แตทานตองตระหนักวา ความฝนมันมักจะสวยหรู แตการที่จะทําใหเปนจริง
มันไมงาย ดังนั้น เราตองมีแผนระยะส้ัน ระยะยาว ที่จะใหเดินตามไดและตองเดินไปแบบมีกลยุทธ รวมทั้ง
ตองสามารถอยูรอดไดดวย เพราะระบบของเรานั้น ถาไมมีส่ิงที่จะเขามา support มันจะไปตอไมได เชน 
จะตองมี Input คือ มีผูเรียน ถาเรามีหลักสูตรสวยหรูแตไมมีคนเขามาเรียน ก็จะไมมีรายได ดังนั้น อาจารย
ตองดี มีคุณภาพ ส่ิงที่ทานนําเสนอมานั้นตองใหอาจารยทั้งคณะชวยกันทํา ซึ่งผมเห็นวามีเร่ืองแนวคิด  
ของการทํางานเปนทีมอยูแลว มหาวิทยาลัยตองใหการสนับสนุน รวมทั้งหลักสูตรตองเปนรูปธรรมเพื่อให
สามารตอบสนองแนวคิดหรือวิสัยทัศนเหลานี้ได แตก็ตองไมลืมสถานภาพที่เปนอยูในปจจุบัน จะเปล่ียน
ทันทีจากหนามือเปนหลังมือเลยนั้นคงทําไมได เราตองคอยๆ ปรับเปลี่ยนและตองประคองส่ิงที่เปนอยูให
อยูไดดวย  

สําหรับมหาวิทยาลัยกรุงเทพส่ิงที่เปนจุดเดนและสามารถยืนอยูไดแลวก็คือ ระดับปริญญาตรี  
ฉะนั้นเราคงตองรักษาปริญญาตรีเอาไว ซึ่งเรายังไมมีแผนที่จะขยับขยายในสวนนี้มากนักแตจะไปขยับ
ขยายในระดับบัณฑิตศึกษาและระดับนานาชาติแทน ซึ่งผมเห็นดวยกับการต้ังธงในลักษณะนี้ ซึ่งธงของ
มหาวิทยาลัย คือ Creative University และทุกคณะตองเดินไปใหถึงการเปน Creative University ตองทํา
ใหส่ิงนี้เปนเอกลักษณและมีความรูสึกวาเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในความเปน Creativity 
และตองทําความเขาใจกันใหชัดเจนในหมูคนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพวา “Creativity” คืออะไร เพราะคํานี้ 
มีความหมายที่มองไดหลายมิติ ซึ่งแตละคณะ แตละสาขาวิชาอาจจะใช Creativity ไปในแนวทางที่
แตกตางกันไปตามลักษณะของสาขาวิชา ซึ่งบางวิชาอาจจะไปไมไดอยางชัดเจนนักในแง Creativity และ
จากที่ฟงคณะสถาปตยกรรมศาสตร มีการกลาวถึง Green Architecture นี่ก็เปน Creativity หรือเร่ืองของ
การเปนผูประกอบการ ซึ่งถือเปน Creativity อีกเร่ืองหนึ่งของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ผมมองวาจะตอง
บังคับใหเปนวิชาพื้นฐานของทุกสาขา แปลวา ทุกสาขาที่จบจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพตองสามารถเปน
ผูประกอบการได มีพื้นฐานความรูของการเปนผูประกอบการ แตถาใครตองการบมเพาะจนเปนถึงข้ันเปน 
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Creative Entrepreneur ก็ตองไปศึกษาเฉพาะทางในดานนี้ตอ โดยมหาวิทยาลัยจะตองสนับสนุนส่ิงที่เรา
เรียกวาศูนยหรือสถาบันที่ทําการศึกษาวิจัยในเชิงของ Creative เพื่อการสรางสรรค ซึ่งมหาวิทยาลัยมี
สถาบันวิจัยอยูแลว แตผมอยากใหเพิ่มคําวา สถาบันวิจัยเพื่อการสรางสรรคและนวัตกรรม เพราะ
มหาวิทยาลัยตองมีภารกิจ 2 สวน คือ การสอนและการวิจัย ซึ่ง Creative ตองมาจาการวิจัย รวมถึงการ
ประดิษฐคิดคนส่ิงใหมๆ แนวทางใหมๆ ส่ิงประดิษฐใหมๆ และวิธีการใหมๆ ที่จะตองไปดวยกัน แตเรา
อาจจะไมไดพูดถึงเร่ืองการวิจัยมากนัก เราจะเนนเร่ืองของหลักสูตรและเร่ืองทางธุรกิจเปนหลักใหญ  
Creativity มันตองมาจากหลายดาน ไมใชเฉพาะเร่ืองหลักสูตรเทานั้น วิธีการเรียนการสอนและการวิจัยก็มี
สวนดวย ตองทําใหครบจึงจะบรรลุถึงการเปน Creativity University ได 

แตละมหาวิทยาลัยก็จะมีธงที่มุงเนนในดานที่ตางกัน เชน บางมหาวิทยาลัยก็จะมุงเปน
มหาวิทยาลัยวิจัย บางมหาวิทยาลัยก็จะเปน International บางมหาวิทยาลัยจะเปน E-university บาง
มหาวิทยาลัยก็มุงเปน Excellence ซึ่งอาจจะไมมองภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย แตมองเปนแตละ
ภาควิชาก็ได  ซึ่งการ Ranking มหาวิทยาลัยนั้นจะดูความเปน Excellence ในดานตางๆ และจะมีสวนทํา
ใหเปนที่ Recognize ของทั่วโลกดวย เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยกรุงเทพจะเนนการเปน Creativity 
University แตในดานอ่ืนๆ เราก็ตองพัฒนาดวย ทั้งความเปน International E-university รวมถึงความเปน 
Excellence ก็ตองทําไปพรอมกัน และตองเดินไปสูเปาหมายเดียวกันทุกคณะ แตก็ข้ึนอยูกับกลยุทธและ
วิธีการที่จะเดินไปใหถึง ที่แตละคณะจะตองไปคิดตอเอง และการที่แตละคณะไดคิดดวยตนเองนั้น เปน
วิธีการที่ดีมากๆ เพราะความคิดที่ไดจะเกิดจากขางลาง เกิดจากผูปฏิบัติ ที่เรามักจะพูดวา เราทําในส่ิงที่เรา
ไมไดคิด แตส่ิงที่เราคิดมักจะไมไดทํานั้น ตอนนี้มหาวิทยาลัยใหเราคิดเองทําเองแลว มหาวิทยาลัยจะทํา
หนาที่เพียงการสนับสนุนใหส่ิงที่เราคิดใหเปนจริงได วิธีนี้นาจะนําไปสูความสําเร็จได 

กลับมาที่คณะนิเทศศาสตร จากการ Present ที่ผานมาผมขอต้ังขอสังเกตไววา เราจะแบงการ 
Present ออกเปน Cluster และคณะนิเทศศาสตรก็ถูกจัดไปอยูใน Cluster Creative Arts แตในความเปน
จริงนิเทศศาสตรเปนไดทั้งมนุษยศาสตร สังคมศาสตร เทคโนโลยี และ Arts เปนพวกพันธุผสม เพราะฉะนั้น
การที่เราแยกใหอยูใน Arts จะทําใหไปเนนทางดาน Arts มากเกินไป ผมทํางานอยูในสภาวิจัย เขายังไมรู
เลยวาจะจัดนิเทศศาสตรไปไวที่ไหน และก็ไม Recognize ใหเปนเด่ียวๆ เพราะไมใหญพอ เขาจึงรวมไวเปน
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร และผมก็เปนกรรมการอยูในสวนนี้ดวย และจะมีกรรมการที่อยูใน
ดานเทคโนโลยี ซึ่งบางทีก็พูดกันคนละภาษา แตในที่สุดเราก็กลมกลืนกันได เพราะฉะนั้นการแบงเปน 
Cluster นั้นดีที่สามารถบูรณาการส่ิงที่คลายกันมาอยูกลุมเดียวกัน แตก็ตองไมแยก จะตองผสมกลมกลืน
กัน และผมอยากเห็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยในการแบงสาขาวิชา อยากใหเนนในเชิงของการบูรณาการ
หรือการเช่ือมโยงกัน เพราะวาการสอนในปจจุบันนี้และปญหาทางสังคม มันเปนเร่ืองที่ไมสามารถจะแยก
สวนไดแลว ตองมองในเชิงองครวม เพราะฉะนั้นความรูก็ตองมองในเชิงองครวมเชนกัน และหลักสูตร
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ประเภทที่เปนการบูรณาการหรือเช่ือมโยงกันจะมีบทบาทมากข้ึน ซึ่งสถาบันบางแหงก็จะมีหลักสูตรที่
เรียกวา Multidisciplinary คือ สหสาขาวิชาซ่ึงใครจะเอาอะไรมาผสมกับอะไรก็ได แลวแตความสนใจของ
ผูเรียน ซึ่งเปนสาขาที่นาสนใจ คือ มีหลักสูตรที่ยืดหยุนข้ึน แทนที่จะ Fix วา จะตองเรียนตามกรอบนี้ และ 
ในฐานะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปน Creativity University ผมจึงอยากจะเห็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุน
มากข้ึน แตอยางไรก็ตาม เราตองทําตามกรอบมาตรฐานของ สกอ. แตภายใตมาตรฐานนั้นตองสามารถ
ยืดหยุนได เพื่อใหหลักสูตรมีความเหมาะสมกับสถานการณมากที่สุด  

นิเทศศาสตรนั้นจะรวมถึงเทคโนโลยีดวย ถาเรามองสังคมในยุคใหม ที่เรียกวายุคดิจิตอล ส่ิงสําคัญ
อันหนึ่งที่นาจะเปนเร่ืองที่ตองมีองคความรู คือ เร่ืองของ Information ไมใชเปนเพียงแคนิเทศศาสตร แตจะ
มีทั้ง Information และ Communiation เร่ือง Knowledge ก็จะมีสถาบัน KM Knowledge Management 
และ Knowledge Information Communiation กลุมนี้เปนกลุมที่นาสนใจ เราอาจนําเทคโนโลยีเขามารวม
เพื่อใชประโยชน ในมหาวิทยาลัยบางแหงจะมีศูนยมัลติมีเดีย เพราะวามัลติมีเดียหรือไอทีนั้นมีใชอยูในทุก
คณะ เพราะฉะนั้นการมีศูนยในลักษณะนี้เปน Center ที่จะเอ้ือหรือนําไปประยุกตในศาสตรตางๆ และส่ิงที่
ผมคิดวาเปนแนวโนมที่เราพูดกันต้ังแตเมื่อวานคือ การเช่ือมโยงกันระหวางศาสตรตางๆ โดยเช่ือมโยงกัน
ทั้งภายในและภายนอก จะเห็นวามีการสรางพันธมิตร หรือ Partnership กับขางนอก ซึ่งเปนส่ิงที่จําเปน  
แตตองระวังในเร่ืองของการสราง Partnership คือ เมืองไทยจะมีลักษณะเปนคาย พอคุณไปจับมือกับคาย
นี้แลว คุณจะเหมือนกับไมไดเปนพวกเดียวกันกับอีกคายหน่ึง เพราะฉะนั้นเราตองจับมือกับหลายๆ คายจึง
จะดีที่สุด เพื่อทําใหโอกาสของนักศึกษาเรามีมากข้ึน ผมเคยไดรับการทาบทามจากแกรมมี่วา จะมาจับมือ
กันสรางหลักสูตร และผมเองก็เห็นดวย เพราะวาแกรมมี่เองมีความพรอมคอนขางมาก แตพอนําไปเสนอใน
ระดับคณะ เขากลัวในประเด็นนี้ เพราะฉะน้ันการจับมือกันอาจจะทําไดในระดับหนึ่ง แตถาทําแบบเต็มตัว 
บางคร้ังตองระวังเพราะอาจจะดูเหมือนวาเรากลายเปนสวนหนึ่งขององคกรนั้นไป ฉะนั้น ผมจะไมลง
รายละเอียดในแตละประเด็น แตโดยภาพรวมแลวนับวา ส่ิงที่เสนอมาเปนทิศทางที่ดีมาก แตส่ิงที่นาเปน
หวงอยางเดียวก็คือความเปนไปไดเทานั้นเอง  
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TARGET AUDIENCE
Suburban & Micro Residents

Micropreneurs

BUSINESS ATTRIBUTES
The Aesthetic Experience

Design and Fashion
Creative Food and Beverage with Performing Arts 

Music Lounge and Dinner Theatre
Tour Package with Cultural Show/Dinner

Beauty and Personalityy y
Creative Drama for Children

Dramatherapy

BUSINESS ATTRIBUTES
Industrial Products

Creative Music
Creative Film

Creative Performing Arts
Creative Events

Creative Catering
Creative Tour Packages

Creative Products

BUSINESS ATTRIBUTES
Creative Arts Consultancy

Creative Tourism Development
Creative Product Development

Creative Entertainment Development

Creative Aesthetic Park
The Creative  Arts Model

Creative Aesthetic Park
Cost Analysis: The Creative Arts Model

Initial Investment Fund 15,000,000

Return on Investment
1st Year Profit 10%
2nd Year Profit 20% 
3rd Year Profit 40%
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บทวิพากษ 
 

Cluster Creative Arts 

 

ดร.สมคิด  จาตุศรีพทิักษ 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

ผมคิดแบบเดียวกับที่อาจารยพีระพูดเมื่อสักครูนี้ จริงๆ แลวในกลุมของทานควรมีกลุม Business
และกลุม Science นั่งอยูดวย ในจิตนาการของผม การที่เราบอกวาเราจะเปนมหาวิทยาลัยที่เนน 
Creativity และเรามองวาเมืองไทยในอนาคตจะเปนยุคของ Creative Economy ไมใชวาทุกอยางเปน 
Cost Efficient แตวาเปนส่ิงซึ่งมี Knowledge มี Innovation อีกดานหนึ่งก็คือ ดาน Science มีหุนยนต
อิเล็กทรอนิกส มีสิ่งใหมๆ เกิดขึ้นมาจากดาน Science อีกดานหนึ่ง คือ ดาน Arts และอีกดาน คือ 
Business Entrepreneur และทั้งหมดนี้จะตองถูกส่ือความทั้งภายในประเทศและตางประเทศ นั่นคือ  
นิเทศศาสตร ฉะนั้น นิเทศศาสตรไมควรที่จะอยูใน Arts or Science   

อีกประเด็นหนึ่งที่ตรงใจผมที่สุดคือเร่ือง Research ผมเปนคนผลักเร่ืองนี้ใหเขาสภามหาวิทยาลัย
มา 2 ปแลว คือ RICE : Research Institute for Creative Economy แตวาหาคนทําไมได ผมเลยคิดวา 
อยากใหอาจารยทิพรัตนมาเปนประธาน และในอนาคตอาจารยที่จะทํา Research  ก็จะโยกสวนหนึ่งมาที่ 
RICE ฉะนั้น คณาจารยแตละคณะสามารถเปนทั้งอาจารย และก็ทํา Research ภายใต RICE และ RICE 
ก็จะมีหนาที่จัดงบประมาณบางสวนจากมหาวิทยาลัยและหาจากขางนอกมา มันก็จะมี Research ของส่ิง
ที่เราฝนเอาไว ดังนั้น มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมจะครบเคร่ือง เราแบง Cluster เพื่อใหมีการ Sharing กัน 
แลวนิเทศศาสตรก็ตองส่ือความกัน   

ผมอยากจะเห็นวารสารเลมหนึ่ง ซึ่งพวกทานทําดวยกัน เพราะคนไทยจะไมรู ยกเวนวาคุณมีอะไร
บางอยางและแสดงใหเขาเห็น ผมคิดถึง Magazine ชื่อ Innovation and Management ที่เมื่อเปดเขาไป
แลวจะมีเร่ืองของส่ิงใหมๆ ที่เกิดข้ึนและมีบทบาทของมหาวิทยาลัยกรุงเทพอยูภายใน ผมเห็นเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ออกไปแลว และคนตองเปดเจอ จริงๆ แลวนิเทศศาสตรตองเปนกําลังสําคัญในการ
จัดทํา ทุกตองอยางครบ เชน ในยุคดิจิตอลมีเดีย ก็ตองมีเร่ืองของดิจิตอลเสนอออกไป และพอมีอยาง
ลักษณะแบบน้ี คนไทยก็จะคิดวา ถาคิดถึงนวัตกรรมตองนึกถึงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นี่คือ Culture ของ
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ไทยเลย เหมือนกับที่เวลาเราทําหุนยนตเสร็จ เขาบอกวาหุนยนตดินสอ แตมันไมใชหุนยนตของเรา ทําไมจึง
เปนอยางนั้น ก็เพราะวามันมี Evidence ซึ่งทําใหเขาเช่ือแบบนั้น 

 
ดร.เจริญ  คันธวงศ 
อธิการบดีกิตติคุณกอต้ัง 

คณะนิเทศศาสตรนั้นมีจุดแข็ง คือ จากภาพที่คนภายนอกมอง เขาจะคิดวา ถาลูกของเขาเขาเรียน
ที่คณะนิเทศศาสตรไดนั้น เขาจะดีใจ มันนาภูมิใจมาก เพราะวาเขามีความรูสึกวา คณะนิเทศศาสตรมีอะไร
ที่จะใหกับลูกของเขา ลูกของเขาก็พอใจและภูมิใจ เมื่อเขาเขามาเรียนไดจริงๆ แลว ปญหาคือเราจะมีอะไร
ใหเขา อยาใหเขาผิดหวัง ฝากเอาไวนะครับ ส่ิงที่จะทําใหเขาประทับใจก็คือ อาจารยที่เรามีอยู เคร่ืองมือ
อุปกรณที่เรามีให นอกจากนี้ การแสดงออกของคณะนิเทศศาสตรที่มีตอสังคมก็เปนส่ิงที่นาประทับใจมาก 
เชน การที่อาจารยไปรวมวิจารณนักรอง ในรายการ Academy Fantasia ผมวาดีนะ และอาจารยยังออกส่ือ
ในรายการอื่นๆ ดวย แตส่ิงที่ผมอยากจะเห็นก็คือ จากที่อาจารยมี Collabrative Partner อยูแลวสวนหนึ่ง 
อาจารยจะตองพยายามหาเพิ่มใหมากที่สุด เพราะจะชวยประหยัดคาใชจายได แทนที่จะไปนั่งทําเอง ใหคน
พวกนี้ทําใหจะดีข้ึน นอกจากนั้น ศิษยเกาของเราที่มีชื่อเสียงก็มีมากมาย นาจะหาทางไปรวมมือกับเขาให
มากข้ึน นี่ก็เปนการประหยัดเงินเชนกัน และยังสามารถเปน Lab ใหเรา ทําใหเรามีประสบการณเพิ่มข้ึน
ดวย ในอดีตนั้น คนมาเรียนหนังสือก็อยากจะใหอาจารยมีประสบการณ แตวาถาอาจารยมี Collabrative 
Partner มากข้ึน ก็ยิ่งดีมากยิ่งข้ึนอีก อีกเร่ืองหนึ่ง คือ เร่ืองการลงทุนซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณ จากประสบการณ
ผมคิดวา เคร่ืองมือนั้นลาสมัยงายมาก ส่ิงที่เราตองดูก็คือภาพในอนาคตของเรา นอกจากจะดูวาโลกภายนอก
มันกาวไปทางไหนและพยายามกาวตามแลว ซึ่งบางทีก็กาวก็ไมคอยทัน แตเราควรตองหันมาดูเพื่อนตาง
สถาบัน เชน จุฬาฯ หรือสถาบันของรัฐอ่ืนๆ เราตองศึกษาวา เขากําลังจะทําอะไร เขากําลังเดินไปทางไหน
เพราะวาคนยังนิยมมหาวิทยาลัยของรัฐอยูคอนขางมาก และถาเราเรียนรูจากเขาใหมากข้ึน แลวพยายาม 
ที่จะไลตามเขาใหทันหรือกาวลํ้าหนา เราจะขยับไดเร็วข้ึน  
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Strategic Moves in 2012 

CEDI in perspective

Positioning: 

“Thailand’s best entrepreneurship training center” 

TRAININGTRAINING CONSULTINGCONSULTING

CEDI is all about ‘entrepreneurship’ and its businesses are involved training and 
consulting.
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BUSINESS START-UP

BUSINESS EXPANSION

TRANSGENERATION

CORPORATE STRUCTURING

FAMILY CHARTER
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Strategies in  2011Strategies in  2011

Make full use of the 
10 partners; Identify 
‘right’ partners

Focus on short term 
partners
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2012 (E)
Strategies in 2012Strategies in 2012

Explore new areas of 
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‘right’ partners

Focus on long-term 
partners
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Business 
Consulting
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partners

Kick off the 
consulting business; 
continue to invest 
into it

More above-the-line 
marketing Customized Public
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2012 Revenue Projection at 1Q12
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16M

3M

11M

30M

50M 14M

Next moves
Key strategic movesKey strategic moves

Collaborate with BBL to create ‘CEDI-BBL Center 
for Family Business and Entrepreneurship’ with 15-
20 training classes and 5 consulting cases per 
year

Collaborate with People Media to educate 2,000 
small entrepreneurs per year 

Strategies in 2012Strategies in 2012

Explore new areas of 
collaboration with 
‘right’ partners

Kick off the 
consulting business; 
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p p y

Collaborate with FTI, mai, OSMEP to strengthen 
about 50-100  medium-sized entrepreneurs/year

Launch ‘NEW CEDP’ with Babson in 2012; 
targeting 12-24 individuals per year 

Public awareness of ‘Entrepreneurship Education’ 
and ‘CEDI’ through press and other main 
channels

consulting business; 
continue to invest 
into it

Focus on long-term 
projects

More above-the-line 
marketing
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About CEDI

Creative Entrepreneurship Development Institute (CEDI)
สถาบันพัฒนาผูประกอบการเชิงสรางสรรค 

กอตั้งขึ้นเพ่ือเพ่ือพัฒนาผูประกอบการทีก่ลาคิดอยางสรางสรรค กลาลงมือทําในสิ่งที่แตกตาง เพ่ือสรางธุรกิจให
แข็งแรง และเติบโตอยางยั่งยืน 

CEDI เอกสารนี้สําหรับลูกคาใชภายในองคกรเทาน้ัน  © 2011 CEDI . All rights reserved.

Contact CEDI
CEDI, Bangkok University, Rama 4 Road, Klong‐Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel.: +66(0) 2‐350‐3500 # 1406, Fax:  +66(0) 2‐350‐3641, URL:  www.cedi.bu.ac.th

แขงแรง และเตบโตอยางยงยน 

• ผนึกพลังในการสราง พัฒนาความรู และความชํานาญสําหรับผูประกอบการใหแข็งแกรง จากการเลือกสรร
พันธมิตรทั้งใน และตางประเทศ เพ่ือถายทอดประสบการณ และความรูใหแกผูประกอบการ

• เปนเสาหลักในการใหคําปรึกษา และพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ โดยเหลากูรูทางธุรกิจครบวงจร
• เปนศนูยกลางการวิจัยในหลากหลายมติ ิเพ่ือนําไปสูการพัฒนาผูประกอบการที่เปนเลิศ

CEDI-BBL Partnership Program 
ความรวมมอืระยะยาวระหวาง BBL และ CEDI จะประกอบไปดวยองคประกอบ 3 สวน ไดแก การอบรมและสัมมนา 
(Training & Seminars) งานใหคําปรึกษาแกลูกคาธุรกิจ (Consulting) และงานวิจัย (Research)  

Training & 
Seminar

CEDI เอกสารนี้สําหรับลูกคาใชภายในองคกรเทาน้ัน  © 2011 CEDI . All rights reserved. 8

Business
Consulting

Research & Case 
Studies

ประมาณการรายไดจากโครงการ CEDI-BBL

B‐SMART B‐SMART Seminar

Training & Seminar Consulting Research

Buanluang Center 
for Advisory and 
Family Enterprise

(B‐CAFE)

@ Bangkok Bank

Buanluang Research 
Institute of 

Entrepreneurship 
and Family 
Enterprise
(B‐RIEF)

ประมาณการคาใชจายในท้ัง 3 กิจกรรมหลักในชวง 5 ป (2012-2016) มรีายละเอียดตามตารางขางลาง 

▪ 2012 = 3.6 MB
▪ 2012‐16 = 18.0 MB

4 classes  per year 

▪ 2012 = 3.0 MB
▪ 2012‐16 = 15.0 MB

10 classes  per year  

CEDI เอกสารนี้สําหรับลูกคาใชภายในองคกรเทาน้ัน  © 2011 CEDI . All rights reserved. 9

@ Bangkok University

B‐GROW CampB‐GROW 
(G1)

B‐FUTURE 
(G2)

2012 = 12.7 MB
(2012‐16 = 63.5 MB)

2012 =  3.0 MB
(2012‐16 = 18.5 M)

2012 = 2.0 MB
(2012‐16 = 14.0 M)

2012 = 16.3 MB | (2012‐16 = 96.0 MB) 

2012 = 2.0 MB
2012‐16 = 14.0 MB

45 case studies = 9 MB 
STEP 2nd phase = 4 MB
Setup = 1 MB

2012 = 3.0 MB
2012‐16 = 18.5 MB

12 family charters = 12.5 MB
50 consultation cases = 5 MB
100 advisory sessions = 1 MB

2012=2.25 MB
12‐16=11.25 MB

3 classes / year

2012 = 2.25 MB
12‐16 = 11.25 MB

3 classes / year

2012 = 1.6 MB
12‐16 = 8.0 MB

2 camps / year
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บทวิพากษ 

Creative Entrepreneurship Development Institute (CEDI) 

 
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทกัษ 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

ผมอยากใหทาง CEDI พยายามประสานงานกับคณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คือ อยาก
เอาพลังในคณะทั้งหลายมารวมกัน ดูวาจะทําอะไรไดบาง และในอนาคต อยางธนาคาร เราควรจะมี
ธนาคารสักแหงหนึ่งหรือไม เราอาจจะรวมกับธนาคารกสิกรไทยโดยตรงไมได เพราะมีเร่ืองของการแขงขัน 
แตวาอาจรวมมือทางออมกับคุณสาระ ลํ่าซํา มาทางดานของลูกคาในวงการประกันชีวิต ซึ่งก็มีเต็มไปหมด
ในประเทศไทยก็เหมือนกัน พวกนี้สามารถเปนลูกคาได เพราะไมมี Conflict of Interest ควร Modify วา
กลุมอ่ืนมีอีกหรือไม กระทรวง ทบวง กรมที่เขาตองการ Promote Entrepreneurship มีหรือไม แลวเจาะเขาไป 
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บทวิพากษ 

The International Institute for Asia-Pacific Studies 

 
ดร.สมคิด  จาตุศรีพทิักษ 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

โดยสรุปผมอยากใหสถาบันนี้ทําหนาที่ 3 อยาง คือ  
บทบาทแรก คือ ทําหนาที่เปนผูที่จะจัดหา จัดสรางองคความรูเร่ืองเก่ียวกับ AEC และเอเชีย 

เอาไวเปนฐานใหคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยไดใชประโยชน จากที่ฟงมาทั้งหมดจะเห็นไดวา แตละคณะ
ไมพนที่จะตองทําเร่ืองเก่ียวกับอาเซียน หรือ AEC ไมวาจะเปนคณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร แต
พื้นฐานองคความรูที่เปน basic นั้นจะตองมี อยางเชน  ที่ผมแนะนําทานคณบดีของมนุษยศาสตรไปวา ให
ลองทําโครงการ Prepare you for  AEC เพราะถาสมมติจะจัด Training Program ก็จะตองมีวิชาพื้นฐาน
เกี่ยวของกับ AEC ซึ่งตรงนี้ทานก็สามารถที่จะสรางพื้นฐานใหกับเขา แลวเขาก็ไปตอยอดโดยนําวิชาชีพ 
เขามาผสม ในขณะที่คนอ่ืนยังไม move ไปตรงน้ี เรา move กอนได ฉะนั้น สถาบันตองไมอยูโดดๆ จะตอง
เช่ือมโยงกับแตละคณะ และผมก็อยากใหทุกคณะใชประโยชนจากตรงนี้ คือ ทานอภิรดี ทานมี 
Networking กับหลายๆ แหง ก็อยากใหใชประโยชนจากตรงนี้  

บทบาทท่ี 2 คือ การเปนสถาบันที่สรางช่ือในเชิงวิชาการดานเอเชียใหกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
อยากใหมีการจัดมีสัมมนาใหญๆ อยางนอยปละ 2 คร้ัง เพราะวาเร่ืองนี้สําคัญมาก และการเปน
มหาวิทยาลัยในยุคซ่ึงเอเชียกําลังข้ึนมา เราตองมีตรงนี้เปนตัวสรางฐาน และพยายามใชส่ือหนังสือพิมพ
ตางๆ ใหเปนพวกของเราในการที่โปรโมทเร่ืองพวกนี้ออกไป เพราะวาสถาบันจะเปนตัวที่จัดสัมมนาวิชาการ
ไดดี และพยายามเอาอาจารยของเราแทรกเขาไปในแตละ Element  เพื่อโปรโมทเขาใหสามารถสรางช่ือได  

บทบาทที่ 3 คือ การสรางเครือขาย Networking ของทาน เร่ืองนี้เปนสวนที่ดีที่สุด เชน เวลาที่
อาจารยฝร่ังเคาหมุนเวียนกัน สถาบันสามารถเปนฐานที่ให Visiting Professor ทั้งหลายเขามา อาจจะเขา
มาอยู 2 สัปดาหหรือ 1 เดือน แลวก็มีการแลกเปล่ียนกัน ซึ่งเครือขายนี้จะนําไปสูการเอา Wisdom ของ
ตางประเทศเขามาผสม รวมถึงการเชื่อมโยงของมหาวิทยาลัย และคณะอาจจะพูดถึงวา เราจะสามารถไป
เช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัยดีๆ ในโลกนี้ไดอยางไร ทานนาจะเขาเปนคนที่จะชวยเชื่อมโยงใหคณะได และถา
มีอะไรที่นาสนใจก็อาจจะเชิญทานอธิการบดีไปดวยกัน ไปลิงคคนเหลานี้เขามา ในระหวางสถาบัน เวลาถา
เราอยูในวงวิชาการจะเห็นชัดเลยวา อยางเชน ถาพูดถึงเร่ืองการเมืองตองนึกถึง Brooking เราตอง
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พยายามเอาสถาบันของเราไปเช่ือมกับเขา SEEIS เราจะไปเช่ือมกับเขาไดอยางไร และ Lee Kuan Yew 
Public Policy จะเช่ือมโยงกับเขาอยางไร ก็จะทํา Status ของสถาบันและมหาวิทยาลัยเช่ือมโยงได และ 3 
ประการนี้ที่ผมอยากใหโฟกัสเปนพิเศษ ซึ่งจะชวยมหาวิทยาลัยมากมาย รวมถึงการเอาอาจารยของเราได
ไป exposed ในการประชุมแบบนี้ ผมคิดวาจะมีประโยชน อยาอยูคนเดียว ตองเช่ือมโยง สรุปคือ อยากให
เปนฐานของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสําหรับเอเชีย  

 
รองศาสตราจารย ดร.ทิพรัตน  วงศเจริญ 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

  ที่ทานอาจารย ดร.พีระกลาวไววา ที่ผานมาที่คณะ Present มายังไมมีการเนนเร่ืองการวิจัย แตทาง
มหาวิทยาลัยมีแผนทางดานนี้อยู ซึ่งต้ังแตเมื่อ 5 ปที่แลว เราก็รูอยูแลววา ไมมีทางที่มหาวิทยาลัยของเรา
จะแขงขันได ถาเรามองขามการที่จะทําวิจัย เพราะส่ิงนี้เปนคุณลักษณะของมหาวิทยาลัยที่เราจะตอง
แขงขันทั้งในระดับโลกและในระดับอาเซียน ดิฉันไมอยากจะเจาะจงวา เราพรอมที่จะรับอาเซียน เพราะวา
จริงๆ แลวอาเซียนก็เปนสวนหนึ่ง แตอยากจะใหมองวา เราตองพรอมที่จะรับในระดับโลกคือระดับสากล
เลย การที่มหาวิทยาลัยจะแขงขันไดในลักษณะนั้น คงไมมีใครปฏิเสธไดวาคุณลักษณะตอไปนี้ เปน
คุณลักษณะเราจะตองมี โดยเฉพาะอยางยิ่งในขอแรกก็คือ ความเปนเลิศทางวิจัยและคุณภาพของ

อาจารย เพราะวาเราไปมองวาการทําวิจัยนั้นเปนเร่ืองยาก แตจริงๆ แลวทุกมหาวิทยาลัยถาไมมีการวิจัย 
ยอมไมเกิดองคความรูใหม และไมสามารถเปนที่พึ่งทางความรูของใครได ฉะนั้น ดิฉันจึงไดเนนในสวนนี้มาก 
วา คณาจารยตองทําวิจัย ถาแคทานทําวิจัย ทานไมจําเปนตองมี Publication แตทานตองทํา Literature 
Review เพราะการทํา Literature Review คือ การหาความรูรอบตัว และถาหาแลวจะทําใหเชี่ยวชาญ 
จะตองลงมือทําเอง ตองรูวาคนอ่ืนทําอะไร Literature Review คือ การรูวาคนอ่ืนกําลังทําอะไร เราก็ตอง 
ทําเอง เมื่อเราทําลงไปแลว เราอาจจะเจอปญหาก็ตองแกปญหา และเมื่อแกปญหาได ส่ิงใหมๆ ยอมเกิดข้ึน
ตามมา เพราะฉะนั้นคนที่เปนอาจารย ถาไดลงมือทําวิจัย เราจะเร่ิมเชี่ยวชาญข้ึน ทําวิจัยในศาสตรของเรา 
ก็คือ เร่ืองของความรูที่เราจะใชสอนเด็ก และไมใชแคเพียงความรูที่จะสอนเด็ก วิธีการสอนเด็กก็จะตองเกิด
จากกระบวนการวิจัย นวัตกรรมการเรียนการสอนที่เราจะใหเด็กของเรารับกับอาเซียนได รับระดับสากลได 
มันจะเกิดจากอะไร คุณลักษณะขอแรกที่มหาวิทยาลัยจะตองเปนก็คือ เร่ืองความเปนเลิศทางวิจัย ซึ่งจะ 
บงบอกถึงคุณภาพของอาจารย ทีนี้ความเปนเลิศทางวิจัยในสาขาตางๆ ทานคงไดฟงมาต้ังแตเมื่อวานแลว 
ไมวาจะเปน GEM  CEDI หรือ IKI แมแตสถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟกศึกษา เรามีแหลงขอมูล
มหาศาล การทําวิจัยสมัยกอนที่ยากคือเร่ืองแหลงขอมูล แตวาตอนนี้แหลงขอมูลอยูในมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ซึ่งเรายังไมไดนํามาใชแตเร่ืองวิจัย แตนํามาใชในเร่ืองของการเรียนการสอนไดดวย ดังนั้น ดิฉัน  
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จึงใหนโยบายกับสายวิชาการไปแลว และต้ังคณะกรรมการเปนตัวแทนที่จะตองไปคุยกับทานวินิจฉัย 
เพราะวาเราจะตองเปนฝายนํามาจัดเพื่อใหทานไดเขามาใหความรูกับเรา และใชความรูจากทาน รวมถึง
การใช Connection ของทาน เพราะนี่คือเร่ืองแหลงขอมูล สมัยกอนการทําวิจัยเราไมมีแหลงขอมูล แต
ตอนนี้เรามีแลว 

เร่ืองที่อยากจะพูดตอไปก็คือ เร่ืองของ Clound Computing ในเร่ืองนี้หลายคนในประเทศไทยพูด
วา เราจะไปแขงวิจัยทําไมในเมื่อประเทศที่พัฒนาแลวเขามีความโดดเดนในเร่ืองวิจัยเราตามไปไมทัน  ดิฉัน
อยากใหดูขอมูลเพิ่มเติมวา นี่คือขอมูลสรุปศักยภาพดานการทําวิจัยรายสาขาวิชาของประเทศอาเซียน  
ทานอาจจะมองวา งานวิจัยที่ตีพิมพเทานั้นที่เขารวมมาให แตจริงๆ แลวในการทําวิจัยแลว เราเกิดองค
ความรูแลว ถาเราไมเผยแพรแลวใครจะรู ใครจะบอกวาเราเกงวิจัย ซึ่งการตีพิมพคือการเผยแพร และตอง
เผยแพรในวงที่คนอ่ืนเขาอานดวย ต้ังแตสมัยที่ดิฉันเรียนอยูที่มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารยของดิฉันพูดไววา 
อยาไปอาน Textbook เพราะมันเกา ตองไปอาน paper วิจัย เพราะมันใหม แลวตองเลือกอาน paper ที่ 
Top Journal เทานั้น อยาไปอาน paper ที่ไมมี Impact Factor ในทํานองเดียวกัน เราอาน Journal ที่เปน 
Top Journal ไมอาน Journal ที่ไมมี Impact Factor และไมอยูใน Rank ไมอยูในฐานขอมูล เพราะ paper 
ที่อยูใน Top Journal วามันไดถูก screen แลววาเปนองคความรูที่เชื่อถือได นี่คือส่ิงที่เขาใชวัดศักยภาพ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยใดจะเปนเลิศไดก็ตองวัดกันดวยเร่ืองพวกนี้ และเร่ืองที่อยากจะให
มีกําลังใจเพราะวาจากขอมูลจะมีชื่อประเทศฟลิปปนส  สิงคโปร และประเทศไทยดวย เพราะฉะนั้นที่เราพูด
กันวา เราจะตองมีการแลกเปล่ียน เราจะตองมีการไปดึงคนมา เราก็ตองถามวา ทําไมเขาจึงมาหาเรา และ
เขาเองก็ตองถามตัวเองวา ถามาแลวเขาจะไดอะไรบาง หรือวาสาขาที่เขาสนใจและอยากมารวมกับเรา  
คืออะไร    

Cluster Technology ไดพูดไววา เราจะตองทําเร่ืองของ energy และเราก็รูวาที่สิงคโปรเขาอยาก
มารวมกับเราเพราะอะไร แตก็ไมไดหมายความวาคนสิงคโปรไมเกง แตเพราะวาเขาไมมีพื้นที่ใหเลนดานนี้ 
แตพื้นที่บานเรามี คนจะเลนวิจัยจะเลนในอากาศไมได เขาตองเลนบนสิ่งหรือสถานท่ีที่เขาทดลองได ซึ่ง
บานเรามีพื้นที่กวางขวาง เรามี energy มากมาย และมีพื้นที่ใหสามารถทดลองได เร่ืองของ energy ใน
ปจจุบันนี้ไดเปล่ียนมาเปน Green Energy แลว เพราะฉะนั้นนี่คือส่ิงที่อยากจะบอกคณาจารยทุกคนวา ถา
ทานอยากจะรับมือกับอาเซียน หรืออยากจะรับมือในระดับสากล ทานก็ตองมองโลกในอนาคตใหออกวา 
เทคโนโลยีในอนาคตมันเคลื่อนไปทางไหน คนที่ใชเทคโนโลยีก็จะเคล่ือนไปตามนั้น คนเรียนก็จะตองเนนไป
ในเร่ืองนั้น หลักสูตรทั้งหลายที่ทานจะพัฒนามันก็ตองมองไปในอนาคต เพราะวา ณ วันที่เรารับเด็กเขามา
นี้ เด็กจะจบในอีก 4 ปขางหนา และเราจะมองแคในวันนี้ไดอยางไร อยางนอยเราก็ตองมองไปถึงในอีกส่ีป
ขางหนา ซึ่งจริงๆ ตองมองใหไกลกวานั้น ไมวาจะเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรหรือเร่ืองการทําวิจัยก็แลวแต 
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เพราะไมอยางนั้นกวาทานจะทําเสร็จเขาก็อาจจะเลิกใชไปแลว เพราะฉะนั้นส่ิงที่ประเทศไทยยังเปนหนึ่งอยู 
ทานก็เห็นอยูแลว นี่เปนขอมูลที่ดิฉันนํามา ถาหากเราเปนเลิศทางดานวิจัย คุณลักษณะที่ 2 คือ การไดรับ
การยอมรับและมีชื่อเสียงก็จะตามมา เพราะแนนอนวาชื่อเสียงของเราจะเกิดจากงานของเรา เราไม
สามารถประกาศชื่อเสียงโดยการโฆษณาโดยตัวของเราเองได แตมันเกิดจากคุณภาพงานของเราที่ประกาศ
ชื่อเสียงของเรา และคุณลักษณะที่ 3 คือ มีนักศึกษาท่ีมีความสามารถสูง ส่ิงที่พวกเราชอบบนกันวา เด็ก
เราไมเกง ถาหากวามีชื่อเสียง เด็กก็ตามมา คือเร่ืองของเด็กเกง แตคําวาเด็กเกงในที่นี้ทานตองแบงใหดี  
นะคะ เด็กที่เกรดเอจริงๆ ในเวลานี้ เราตองยอมรับกันวา เขาไมเลือกมาที่เรา อาจจะมีเด็กเกรดเอบางแตนอย 
เด็กเกรดบีกับซีที่อยูกับเรา แตไมไดหมายความวาเขาไมเกง เด็กเกรดเอเวลาเรียน เขาตองการเรียน
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกจนจบแลวเขาไปเปนอาจารยมหาวิทยาลัย ไปเปน Professor แต
เด็กของเราเปนเด็กที่เกงเหมือนกัน คือ เกรดบีกับซี เขาเรียนแลวเขาตองการอะไร Entrepreneurship ใช
หรือไม มันตรงกับเราหรือไม เขาเปนคนที่มี creative ใชหรือไม เพราะคนที่มี creative มักเรียนไมไดเกรดเอ
มากนัก เพราะวาไมคอยมีสมาธิ เพราะใชสมองในการ create มาก เพราะฉะนั้นเราตองยอมรับวา นี่คือ 
Character ของเด็กเราจริงๆ แตเราก็ตองยอมรับอีกเหมือนกันวา นี่ไมไดแปลวา ไมเกง คําวา เอ บี ซี ดี มัน
ตัดกันไมไดวาใครเกงไมเกง ความเกงหรือไมเกงมันอยูที่วาเวลาออกไปทํางานแลวประสบความสําเร็จ
มากกวากัน  และที่เราพูดกันวา เราอยากจะสรางเด็กของเราใหไปเปนเจาของกิจการไดนั้น พื้นฐานตองมี 
และคนเปนครูตองเกง คนที่เปนครูตองเปนโคชเคา ไมใชเปนครูที่สอนเคาแบบ Lecture  

และในป 2555 นี้ ดิฉันมีแผนตองการจะพัฒนาอาจารยในหลายเร่ือง และตองการจะพัฒนา
อาจารยใหเปนผูนําของเด็กดวย เพราะถาครูไมสามารถนําเขาได เขาจะทําตามเราไดอยางไร เขาจะไปทาง
เดียวกับเราไดอยางไร ถาพัฒนาได เด็กที่มีความสามารถสูงจะเขามาหาเรา ถาเราผานกระบวนการนี้ไปได 
และมหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะแบบนี้อยางครบถวน เราจึงจะมีชื่อเสียงได เราถึงจะอยูอยางยั่งยืนได และ
เราจะมีจุดยืนที่จะสามารถแขงขันกับคนอ่ืนได 

 คุณลักษณะตอไปคือเร่ืองเครือขายเชื่อมโยงระดับชาติและนานาชาติจะขอขามไป เพราะทุก
ทานคงเห็นทิศทางที่ชัดเจนแลววาไปคนเดียวไมได ไมใชวาจะมีเครือขายเช่ือมโยงเฉพาะดานการศึกษา 
ตอนนี้เราตองเช่ือมโยงทั้งภาคอุตสาหกรรม ทั้งภาคเอกชน ซึ่งจริงๆ ดิฉันก็ใฝฝนมานาน ต้ังแตเขาทํางานใน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้ังแตป 2530 ปนี้ก็ 2555 ฝนมาตลอดวา จะมีความเช่ือมโยงกับเอกชน และเพิ่งจะ
มามีจริงๆ เมื่อ 4 ปที่แลวเปนคร้ังแรกท่ีเปนรูปธรรม นอกนั้นก็แคเดินทางไปเจรจาเร่ืองตางๆ แตก็ไมเคยมี 
Project ตอเนื่องเลย ที่มีอยูในปจจุบัน คือ MK และก็หวังวาตอไปก็คงจะมี Lazy boy ตามมา เราไมอยาก
แคไปเจรจาแลวจบ เราอยากที่จะทําใหตอเนื่อง 4 ปที่เราทํากับ MK มาเปนโครงการตอเนื่อง และกําลังจะ
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ขยายผลมากข้ึนดวย นี่เปนความสุขของคนเปนอาจารยที่อยากจะทํา เพราะฉะนั้นเราไมใชแคอยากจะอยู
เฉพาะในหองเรียน  

ถัดไป คือ มีความเปนนานาชาติ ที่ทานอาจารยเพชรกังวลวาหลักสูตรจะซ้ําซอน คนขางนอกจะ
มองอยางไรระหวางการมีวิทยาลัยนานาชาติ การมีโปรแกรมภาษาไทยในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดิฉัน
อยากจะเรียนวา ดิฉันไมกังวลเลย แลวเหตุผลแหงความไมกังวลเลยมีมากมาย เราอาจจะตองคุยกันให
ชัดเจนในเร่ืองพวกนี้ ในสมัยหนึ่งเราเคยบอกวาควรจะมีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อที่จะใหโฟกัสลงไปในเร่ือง
หลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรที่ใชภาษาอังกฤษเปนส่ือการเรียนการสอน จะอยูที่วิทยาลัยนานาชาติ 
แตถาอาจารยลองมองอนาคตใหดีวา ทําไมบางมหาวิทยาลัยจึงไมมีคําวาโปรแกรมไทย โปรแกรม
นานาชาติ เคาไมมีวิทยาลัยนานาชาติ แตเคากําลังเคล่ือนไปสูโปรแกรมนานาชาติ เพราะฉะนั้นดิฉันไม
อยากใหเราบล็อกตัวเอง ดวยความกังวลนั้น เรากังวล แตถาเราไปถามเด็กขางนอกที่มาสมัครเรียนกับเรา
วาเขากังวลเร่ืองพวกนี้หรือไม เขาจะตอบวาไมไดกังวล ในอนาคตเด็กจะเลือกหลักสูตร เลือก Professor  
ไดเอง และเขาอาจจะไมเลือกแมกระทั่งวา จะเรียนในคณะไหนดวยซํ้าไป เพราะฉะนั้นเขาจะไมใสใจใน
เร่ืองเหลานี้แนนอน เพราะฉะน้ันดิฉันมีความรูสึกวา ในชวงการเปลี่ยนผานนี้ อะไรที่สามารถจะประคอง
เอาไวไดนั้นเราจะยังทําตอไป แลวเราจะเห็นวา อะไรที่จะตองรวมกัน อะไรที่ควรจะตองหายไป และอีกไม
นานเราจะเห็นเอง ธรรมชาติจะเดินใหเราเอง ไมตองรีบไปเดินแทน เพราะฉะนั้นดิฉันจึงไมมีความกังวล 
ดิฉันเห็นภาพชัดวามันจะเปนอยางไร เร่ืองการตลาดก็เชนเดียวกัน เราตองถามคนที่จะมาเรียนที่เรา เราจะ
คิดแทนเขาไมได ในเร่ืองนี้ดิฉันก็ไมกังวลเชนกัน สวนคําวา มีความเปนนานาชาตินั้นแนนอนวา หมาย
รวมถึงบรรยากาศ ส่ิงแวดลอม คณาจารย และนักศึกษา อยางที่ทานอาจารยเจริญพูดวา ถาหัวดําเยอะ
เกินไปเขาก็ไมมา เพราะฉะนั้นตองมีหลายชาติปนๆ กันไป แตการที่เขาจะมาเรียนกับเรานั้น ไมใชอยูดีๆ จะ
สามารถไปเรียกใหเขามาได เร่ืองนี้เรามีขอมูลอยู 

ดิฉันไดมอบหมายให ดร.มีชัย  ออสุวรรณ มาทําขอมูลเหลานี้ให ทานมาจากมหาวิทยาลัยนานยาง 
ประเทศสิงคโปร ซึ่งทานอยูตางประเทศมาตลอด ไมเคยมาสอนในเมืองไทย ทานเคยเขามาแลวทานมา
ถามดิฉันวา อาจารยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปนแบบใด คิดอยางไรนั้น ดิฉันไมตอบ เพราะส่ิงที่ดิฉัน
ตองการคือดิฉันอยากจะถามทานวาอาจารยที่นานยางเขาคิดแบบใด เขาทําอะไร และเขาอยูกันอยางไร   
นี่คือส่ิงที่ดิฉันอยากรู อยากใหทานเลาโดยที่ไมมีภาพอาจารยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพอยูในใจทาน  เพื่อที่
ทานจะไดเลาอยางเต็มที่ ไมตองเกรงใจ เพราะฉะนั้นส่ิงเหลานี้คือขอมูลที่ทานใหมา ด ังนั้น ถาเราจะไปดึง
อาจารยจากมาเลเซีย จากสิงคโปร จากเวียดนาม เราก็ตองรูวาอะไรที่จะทําใหเขามาอยูกับเรา มันไมใช
ปจจัยเร่ืองคาตอบแทน ทานอาจารยมีชัยจะบอกกับเราไดหมดเลยวา อะไรทําใหเขามา มันตองมีใหครบ
วงจร และส่ิงที่ทานอาจารยมีชัยบอกเราก็คือ ส่ิงที่เขาสนใจคือลูกของเขาจะมีที่เรียนไหม ภรรยาของเขาจะ



130  
 
 

มีที่ทํางานหรือไม แตอยางนอยคาตอบแทนเปนมาตรฐานที่เราจะตองมีขอมูล เพราะถาเราจาง 1 ใน 10 
ของคาจางที่เขาเคยได เขาก็คงไมมา เพราะฉะนั้นส่ิงเหลานี้เปนส่ิงที่คณะที่พูดวาตัวเองตองการไปเอา
อาจารย ไปเอานักศึกษามา ทานตองมีขอมูล ทานจึงจะเจรจาไดอยางถูกตอง เพราะถาทานไปแลวไปพูด
กับเขาวาใหมาอยูเรา แตเมื่อเขาถาม ทานเร่ืองคาตอบแทน ทานตอบไมได การเดินทางนั้นก็จะเสียเปลา  

คุณลักษณะตอไป คือ เร่ืองของคาหลักสูตร และดิฉันไดใหการบานไปกับ Cluster Technology 
ไวแลววาถาเราจะทําหลักสูตร โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานวิศวะ แลวเราอยากจะไดเด็กเกงๆ มาชวยเรา 
เพราะลําพังอาจารยของเราทําคนเดียวคงไมไหว ถาเราอยากไดเด็กเกงๆ มา ที่เห็นชัดๆ คือ นักศึกษาจาก
เวียดนาม และขณะนี้เวียดนามก็แหกันไปมาเลเซีย ทําไมจึงเปนเชนนั้น เพราะถาพูดถึงสภาพแวดลอมแลว
ประเทศไทยนาอยูกวามาเลเซีย เมื่อเราตองการใหเด็กเวียดนามมาเรียนกับเรา เพราะเวียดนามเกงกวาเรา
ในดานวิศวะ ทําอยางไรเขาจึงจะอยากมาเรียนกับเรา และทําไมเขาถึงไปเรียนที่มาเลเซีย เราตองดูเร่ืองคา
เลาเรียน ดูเร่ืองหลักสูตรวาตรงกับความตองการของเขาหรือไม ซึ่งเขาเนนเร่ืองพลังงานลมอยู เปนตน  
ดังนั้น ถาหากคณะใดตองการจะไปสรางหลักสูตร ตองไปหาเด็กมาเรียนหรือตองการไปหาอาจารยมาจาก
ตางชาติ ทานตองดูขอมูลเหลานี้ใหครบและวิเคราะหใหถูกตอง และทําเปนรายการขอมูลไว เพื่อเวลาที่
ทานติดตอจะไปไมเสียเปลา เพราะฉะนั้นขอมูลทั้งหลายเปนเร่ืองสําคัญที่สุด เราอยาคิดวาแคไปเอา หรือ
แคไปเจรจา มันไมเคยไดมานอกจากยิ้มใหกัน แลวก็เปนพันธมิตรกัน ไมเคยไดอยางที่เราตองการ เร่ืองคา
เลาเรียนนี้ดิฉันทํามาเฉพาะสาขาที่เราเปด แตสาขาที่กําลังอยากจะเปดก็มีขอมูล ซึ่งขอมูลเหลานี้ไมใช
ความลับ มาขอไดเลย   

อีกสวนหนึ่ง เราตองดูศักยภาพของตัวเราเองดวย นี่คือขอมูลของเราเองที่ทาง สปศ. อาจารย
สุนทรีทําให ซึ่งทุกคณะตองมี เราตองรูวาตอนนี้อาจารยของเราที่มีศักยภาพและทํางานระดับนานาชาติได
คือใครบาง และมีกี่คน ในหนึ่งปทํางานไดกี่ชิ้น เราจะพัฒนาคนกลุมนี้ไดอยางไร เราจะใหโอกาสคนกลุมนี้
ไดอยางไร คณะตองโฟกัสลงไป คณะไมควรทอดทิ้งเขา ทานเห็นอยูแลววาคนในคณะทานมีอยู 3 กลุม
ดวยกัน คือ กลุมที่ทํางานวิจัยระดับนานาชาติ กลุมที่ทํางานวิจัยที่ Generate Incomeได แตไมใช 
Publication และกลุมที่ทํางานวิจัยเปนฐานที่เปนลักษณะของปริมาณ ที่ผานเสนข้ันตํ่าของมาตรฐาน
ประเทศที่ไมทําใหทานเดือดรอน เพราะทานอยาลืมวาคุณลักษณะของมหาวิทยาลัยกรุงเทพคือชื่อเสียง  
ถาทานตก QA อยางเดียวก็เรียบรอยแลว แลวทานจะกาวไปสูความเปนเลิศไดอยางไร เด็กก็ไมมาเรียนแลว 
ดิฉันจะยกตัวอยางวาเร่ืองนี้มีผลกระทบที่ใหญเพราะอะไร มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งแคไดขาวลือวาตก QA 
ทุกมหาวิทยาลัยที่เคยสงอาจารยไปเรียนตอปริญญาเอกที่นี่เขาหยุดสงคนไปกันทันทีเลย นี่แคขาวลือนะ 
เพราะฉะนั้นถาเปนขาวจริงข้ึนมาจะเกิดอะไรข้ึน  
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ดิฉันขอบอกวา Bottom line ของ Standard ไมวาจะเปน QA สกอ. สมศ. ถึงแมวาจะไมใชธง

ที่ทานปกตองเดินตาม แตมันเปนเสนที่เราตองกาวขามมัน กาวผานใหได ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา
จะตองรูเลยวาตนเองอยูในสถานการณอะไร และก็มีหวังหรือไมมีหวัง ดิฉันบอกไดเลยวา ใน สมศ. รอบ 3 
นี้ มหาวิทยาลัยผานแนนอน แตใน สมศ. รอบ 4 ดิฉันกลาพูดวา “ไปทั้งหมดไมไดแลว” ดิฉันวิเคราะหได  
อยูแลว ดิฉันจึงบอกวาพยายามบูรณาการ หลอมรวมหลักสูตรที่มันอยูไมไดในอนาคต และไมมีจุดยืนที่จะ
แขงขันกันใครได หลอมรวมกันกอนที่ สมศ. รอบ 4 จะมา ไมเชนนั้นทานจะกาวขามเสนนี้ไปสูเสนที่ทานฝน
กันไมได ความหมายก็คือ อยาเอาเรื่อง QA มาปกขางหนาแลวเดินไปเพื่อ QA เพราะQA เปนเพียง 
แคเสนที่เราตองกาวผานและจะตองกาวขามเสนนี้ใหได ฉะนั้นส่ิงที่เราตองทําคืออะไร ทานจัดกลุมคนของ
ทาน ดิฉันเช่ือวาคณบดีทุกทานเปน CEO ดิฉันอยากใหคณบดีเปน CEO เพราะเราไปคิดแทนเขาไมได   
เขาใกลชิดกับคนของเขามากกวา เขารูวากลุมแรก คือ พวก Activity ที่จะตองสงเสริมทุกอยาง กลุมที่ 2 คือ 
Generate Income  พวกนี้เปนกลุมนักวิจัยที่มีผลงานเปน Innovation ที่ขายได พวก Consult  และอีกกลุม
หนึ่ง คือ กลุมที่จะตองขาม Standard เพื่อไปสูความเปนเลิศ เขาตองไปแบงกลุมคนของเขา ตามขอมูลจริง 
และจะตองเติมอีกเทาไหร เราจะรูเลยวาแตละสาขาตองเติม Professor อีกกี่คน เพราะเราไมไดมีเงิน
มากมาย เพราะฉะนั้นทานตองดูขอมูลใหดี ดิฉันอยากจะเนนวา ทุกอยางตองใชขอมูลเปนพื้นฐาน 
Information เปนเร่ืองสําคัญ 

ตอมาก็คือ บรรยากาศ คือ เราตองสรางใหครบวงจร ถาหากเราเอาแคคนเกงๆ เขามา แลวมีแค
โตะกับเกาอ้ี คอมพิวเตอรยังไมมี จะทํางานอะไรไมได นอกจากพูดใหเราฟง แลวก็จากไป เพราะฉะนั้นทาน
ตองสรางใหครบวงจร นอกจากนั้น ความเปนอิสระทางวิชาการ  อันนี้ สําคัญที่ สุด  ดิฉันอยูที่
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมาไดนานเพราะที่นี่ดิฉันมีความอิสระทางวิชาการ สวนเร่ืองอ่ืนมหาวิทยาลัย
กรุงเทพจะแขงกับเขาก็ยังยากอยู แตความอิสระทางวิชาการเปนส่ิงสําคัญ แลวก็บรรยากาศ เราตองสราง
บรรยากาศใหเกิดความต่ืนตัวใหได ดิฉันไดประกาศไปแลวในที่ประชุมผูบริหารสายวิชาการ ซึ่งมีทาน
คณบดี ทานรองคณบดีทั้งหลายวาส่ิงที่อยากเห็นคือ เดินเขาไปในวงที่ทานคุยกัน ดิฉันอยากไดยินกันพูดถึง
เร่ืองการรับมือปญหาในอนาคต มากกวาจะอยากไดยินปญหาที่สะสมมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพราะวา
มันก็สะสมมา 50 ปแลวทานยังแกไมได ทานจะพูดตอไปทําไม ยังไงก็แกไมได แตถาทานพูดปญหาใน
อนาคต และทานแกปญหาในอนาคต มันจะเปนการแกปญหาปจจุบันไปโดยอัตโนมัติ เพราะฉะนั้น ดิฉัน 
จึงอยากไดยินอยางนี้ เขาไปในโรงอาหารก็อยากจะไดยินเร่ืองนี้ ในหองพักอาจารยก็อยากไดยินแบบนี้ 
เพราะฉะนั้น ดิฉันไดพูดในที่ประชุมผูบริหารสายวิชาการไปแลววา ถาใครพูดปญหาในอดีตเราจะไมตอบ 
จะไดไมเสียเวลา และเร่ืองนี้นับเปนนโยบาย แมวาจะไมไดประกาศออกมาเปนทางการหรือวาเปนลาย
ลักษณอักษร แตประกาศออกมาชัดเจนแลววา อยาไปเสียเวลาคุยเร่ืองปญหากันเกาๆ มากนัก เพราะวา



132  
 
 

คนอ่ืนเขาวิ่งไปขางหนาแลว ปญหาในอนาคตเรารูอยูแลววา คือ ความเปนเลิศดานวิจัย ดานองคความรู 

ที่จะใหเกิดหลักสูตรใหมๆ ซึ่งเรานาจะพูดกันใหมาก แลวก็อยาพูดอยางเดียว พูดแลวก็ทําดวย คือ เวลา
เราพูด ธรรมดาสายวิชาการเมื่อพูดแลวคิดแผน เมื่อคิดแผนแลวเราก็หาคนทํา ถาคนทําไมพอ เราก็เอาคน
ขางนอกมาชวยกันทํา Project ทั้งหลายท่ีคณะตางๆ ได Present มาทานอาศัยคนขางนอกไมนอย ลําพัง
กําลังคนเรา เราไมมีทางทําไดขนาดนี้แนนอน แตเมื่อเราไดเร่ิมตนอยางจริงจังแลว เราควรจะตองลงทุน
เพื่อที่จะขยายผล และทําอยางตอเนื่อง เพราะฉะนั้นความเพียงพอดานทรัพยากรและสิ่งอํานวยความ
สะดวก นี่ก็มีความจําเปนที่ตองขอใหลงทุน   

อาจารยเพชรอาจจะมองวาวิจัยคือเรื่องของการลงทุน แตจริงๆ ดิฉันมองวามันเปนการลงทุนที่
ทานจะไดรับผลผลิตที่เพิ่มข้ึนอยางมากมาย ลงทุนเร่ืองคนเกงเปนเร่ืองที่ไมเสียหาย แตถาลงทุนเร่ืองของ
ทรัพยากรรอบขาง ทานตองคิดใหดี เพราะวาเวลานี้ Infrastructure ไมตองลงทุนมาก ทานลงทุนเร่ืองคน
ดีกวา คนจะ Create ส่ิงตางๆ ไดมากมาย ยิ่งกวาพวกตึกหรือพวกอุปกรณ ทานไมควรลงทุนเร่ืองอุปกรณ
มากนัก สวนในเร่ืองความพอเพียงอันนี้ดิฉันเนนไปที่สารสนเทศ และส่ิงที่ดิฉันขอทานอธิการบดีมาตลอด 
คือ พื้นที่ที่จะใหกับพวก Scholar มารวมกัน เวลานี้ Scholar ที่มาของ ดร.ลักคณาก็จะข่ีคอกันอยูแลว ส่ิง
เหลานี้เปนสิ่งที่ดิฉันขอวา ขอใหมีพื้นที่แบบนี้ วิทยาเขตละหนึ่งแหง แลวบรรยากาศที่ดีจะเกิดข้ึน จะมีที่นั่ง
ทํางาน งานจะเกิด และถาทานจะดูที่ Bell Polist ที่ทานนายกสภาทานไดพูดถึงมาตลอด ดิฉันไปมา 2 คร้ัง
แลวติดใจอยางยิ่ง ทั้งที่เขาไมไดมี Space มากมาย และบังเอิญดิฉันไดไปดูในที่ของ Nanophysic และก็ไป
ดูของ Biotech กับ Bio-information เขาไมมีพื้นที่มากมาย แตนั่นคือ ส่ิงที่ดิฉันฝนอยากใหมหาวิทยาลัย
กรุงเทพมี  มีแคหองเดียว หองกวางๆ หองเดียว ซึ่งทานจัดไดบรรยากาศ ดิฉันเลยขอทานอธิการบดีไว 2 
วิทยาเขต และทานก็รับปากวาทานจะใหในปนี้ เพราะบรรดา Professor ที่มาอยูกับเราในเวลานี้ มีหลาย
สิบคนแลว โดยที่เราไมไดเปนคนลงทุน และเมื่อวานทานคงเห็นแลววา IKI ไดเงินจากขอ ไอยูโรมา 200 ลาน 
และมหาวิทยาลัยกรุงเทพไดมาปละ 8 ลาน ในทํานองเดียวกัน คือ Cluster Business ที่ไดทุนมา ที่เขาบอก
วาเขียน Proposal อยูเร่ือยๆ เพื่อขอทุน นั่นตองเขียนแนนอนและตองมีคนเขียน และตองมีคนเกงที่จะเขียน
ดวย ไมใชใครๆ ก็เขียนได นั่นคือ นักวิจัย เขาเขียนแลวเขาไดเงิน เพราะฉะนั้น Professor ที่มาอยูใน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพเวลานี้ มหาวิทยาลัยไมไดจางเลย นี่คือการลงทุนที่ลงทุนนิดเดียวแตขยายผลที่
อาจารยไมตองลงทุนตอ ดิฉันถึงมองวาวิจัยไมใชเร่ืองลงทุนอยางเดียว แตมันเร่ืองของการไดกลับดวย 
เพียงแตเราตองมองใหเห็นวา อะไรที่เราไดกลับมาบาง ประเทศที่พัฒนาแลว ทําไมเขาเนนวิจัย เราคิดแควา 
ถาเราไมเนนวิจัย เราจะพัฒนาไดอยางไร ถัดมาก็คือ Cluster Technology ซึ่งดิฉันอยูในทีมเองเลย ที่ทาน
บวรเห็น UCOC ซึ่งเราก็ไดเงินจากยูโรมา 80 ลาน แตไมใชวาเราไดคนเดียว Partner มีทั้งหมด 18 
มหาวิทยาลัย ในเอเชีย 7 ในยุโรป 11 เราไดมาปละ 4 Professor ที่มานั้นมาจากเงินทุนนี้ทั้งนั้น 
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มหาวิทยาลัยไมไดจาย ส่ิงเหลานี้ create มาจากนักวิจัย เพราะฉะนั้นดิฉันจึงเนนเร่ืองนี้เปนพิเศษเลย และ
เมื่อเรารูแลววามหาวิทยาลัยจะแขงขันไดตองมีคุณลักษณะที่กลาวมาท้ังหมด นี่ก็ เพียง  4 ขอที่
มหาวิทยาลัยตองทํา และที่ทานนายกสภาถามวา มหาวิทยาลัยตองทําอะไร ที่กลาวมาคือส่ิงที่ตองทํา  
และทําอยางมีเปาหมายดวย ไมใชแคพูดวาเราจะตองมีนักวิจัยตางชาติมา แลวก็นั่งรอไมทําอะไร เราตอง
ไปหานักวิจัยเอง แลวเวลาไปหานั้นตองมีจุดหมายวาไปเพ่ือใหไดอะไรมา เร่ืองการพัฒนาอาจารย การ
แลกเปล่ียนอาจารยจะครอบคลุมอยูในนี้ทั้งหมดแลว  

 ทั้งหมดนี้คือคุณลักษณะของมหาวิทยาลัยที่จะแขงขันได และก็ส่ิงที่มหาวิทยาลัยตองทํา เมื่อ
มหาวิทยาลัยทําในส่ิงที่ตองทําแลว มิติที่มหาวิทยาลัยจะพัฒนา เร่ืองแรก คือ เราตองพัฒนาดานการเรียน
การสอน แตวาส่ีงที่ตามมา คือ ถาเราทําอยางมีทิศทาง แผนกลยุทธและเปาหมายตองถูกทิศทางดวย 
เพราะฉะนั้นแผนกลยุทธและเปาหมายของคณะที่ทาน Present กันเมื่อวานนี้ จะเปนตัวบอกวาทานมาถูก
ทิศทางหรือไม แลวก็เลือกทําในส่ิงที่ทานมั่นใจเลยวาทําไดแนนอน และเร่ืองนี้เรากําลังจะพิจารณา
งบประมาณ เพราะฉะนั้นคณะไมมีเวลา Present แผนละเอียดนี้ ดิฉันก็ไมมีเวลา Present แผนละเอียด แต
ในการของบประมาณจะตองมีแผนอยางละเอียดแนนอน ซึ่งไดเตรียมไวเรียบรอยแลว หลักสูตรเชนกัน 
ดิฉันอยากใชคําพูดของ Professor เนวิน อธิการบดีของเยล ที่วิพากษหลักสูตรการศึกษาในเอเชียไววา 
“หลักสูตรสวนใหญเหมาะสําหรับสรางผูนําระดับกลางมากกวาจะสรางผูนําที่จะสรางการ
เปลี่ยนแปลง” ทานคิดดูวาคําพูดของเขาดังกลาว มหาวิทยาลัยกรุงเทพปกธงถูกทิศทางหรือไม มันถูก
ทิศทางแลว ถาเราจะสรางผูนําที่จะสรางการเปลี่ยนแปลง เราตองสรางอะไร  

เร่ืองของบุคลากรที่ไดพูดไปแลว แตในป 2555 นี้ดิฉันต้ังใจจะพัฒนาบุคลากรทั้งหมด แตจะขอ
เจาภาพวาใครจะเปนคนทํา เพราะถาบุคลากรพัฒนาได นักศึกษาจะพัฒนาตาม และในขณะเดียวกัน
กิจกรรมก็เชนกัน ขอใหสายสนับสนุนวิชาการทุกฝายสรางใหกิจกรรมของทานเกล่ียทางมาทางสนับสนุน
กิจกรรมของสายวิชาการในทิศทางของเราเพ่ือชวยใหเราไปเร็วข้ึน เพราะฉะนั้นทานอาจจะกลับไปดูวา
กิจกรรมใดที่ไมไดชวยสงเสริมเราหรือวิ่งไปกับเรา กองทัพมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิ่งเปนกองทัพหนากองทัพ
เดียวไมได ตองวิ่งไปพรอมๆ กัน ทั้งฝายวิชาการและฝายสนับสนุนวิชาการ เราตองการความชวยเหลือจาก
ทาน เพราะฉะนั้นแผนปฏิบัติการตองสอดคลองกัน และที่เราบอกวาเรามีความ Creative และเราก็สามารถ 
Create Innovation ข้ึนมากมาย แตก็อยางที่พูดวา จินตนาการถาหากไมผนวกรวมเขากับความรู และ
ความรูไมไดเกิดจากการคนควาและทําเองดวยการวิจัย ก็ไมมีทางไปถึงปลายทางที่เราหวัง วิจัยใช
ประโยชนได จะใชประโยชนเชิงการคา เชิงพาณิชย หรือจะใชประโยชนในทางออมข้ึนกับมิติของมัน         
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ขอยกตัวอยางของ PTT ของมหิดล เพราะติดใจของเขามาก เขาก็คลายๆ เรา คือ เราคิดไดคนอ่ืนก็
คิดไดเชนกัน คือ การทําเชิงพาณิชย การ Startup Company การ Sprint off ทั้งหลาย เขาทํามาแลว
เรียบรอย นี่คือ Pilot ของม.มหิดลที่ศาลายา แตไมใชในดานที่เรามี แตอยางนอยก็เปนตัวที่ชี้ชัดวาทุก
มหาวิทยาลัยลงทุนเร่ืองการ Startup Company ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีก็มี เปน
บริษัทตนแบบ เพื่อนดิฉันเปนผูอํานวยการดูแลเอง เพราะฉะนั้นทุกมหาวิทยาลัยเขามุงมั่นที่จะทําคลาย 
Research Park ใหไดครบวงจร เพราะจะเปนการสรางบรรยากาศที่เราจะดึงอาจารยของเราหรือจะดึง   
คนเกงได มันจะสิ้นสุดแคในหองเรียนไมไดแลว จะไมมีใครอยูกับเรา เพราะไมทาทายฝมือของเขา 
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นวา Cluster Technology เปนอีกกลุมหนึ่งที่ดิฉันก็ฝนมานาน ฝนวาจะเกิด Bu POC 
ต้ังแตดิฉันกลับมาอยูที่คณะวิศวกรรมศาสตรป พ.ศ. 2540 ปนี้ พ.ศ. 2555 15 ปมาแลว เพิ่งจะเห็นรําไรวา 
Bu POC กอต้ังข้ึน รอมานาน แตตอไปนี้มันไมมีการรอถึง 15 ปอยางเกงขอ 5 ปพอ เพราะฉะนั้นตองดูเลย
วาความฝนที่เราเคยฝนกันมาวามันเพิ่งเร่ิมกอตัว Startup Company นั้นเร่ิมที่จะมีบริษัท Digibay ต้ังแต
ดิฉันไดเปนคณบดีมา ดิฉันก็ฝนมาวาจะตองใหเกิดเร่ืองแบบนี้ใหได เพิ่งจะเกิดเชนกัน    

สําหรับมหาวิทยาลัยของเราถาไปใหไวกวานี้ไดก็จะดี ซึ่งมันจะไวไดก็ตอเมื่อมิติที่เราไดพัฒนา คือ 
ดานการบริหารจัดการ จะพัฒนาอยางไรใหมันเปนไปตามส่ิงที่เราพูดกันอยู พัฒนาใหเปนองคาพยพ
เคล่ือนไปดวยกันเลย จะพัฒนาอยางไรดานบริหารจัดการ เราคงตองนั่งคุยกันอยางจริงจังในเร่ืองนี้ แลว
บรรทัดที่สองก็ตองยิ่งจริงจังมากข้ึน ดิฉันไปฟงทั้งมหาวิทยาลัยในตางประเทศและในประเทศ แมแต
มหาวิทยาลัยรัฐบาล อยางเชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณในเร่ืองการบริหารจัดการดานการเงินและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสําคัญมาก เพราะถาเราลงทุนและประหยัดรัดเข็มขัดมากเกินไป ก็จะไมมีเงินลงทุนใน
เร่ืองคนเกงมาสรางงานอยางที่เราฝน เพราะฉะนั้นเราตองบริหารดานนี้ใหดีเทานั้นเอง มหาวิทยาลัยตางๆ 
มีตัวอยางเยอะแลว เขาบริหารจัดการทรัพยสินมันไมใชแคคาลงทะเบียน ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยมัน
กอใหเกิดรายไดไดทั้งส้ิน ไมวาจะเปนทรัพยากรบุคคล หรือ Asses ถัดไป คือ การวางระบบการทํางานตาม
มาตรฐานสากล อันนี้ลงไปที่ตัวบุคคลทุกคนที่อยูในองคกร ถาเราทํางานตามระบบสากลที่องคกรใหญๆ ที่
ยั่งยืนและเขาแขงขันได วางระบบไว คือ TQA หรือ EdPEx นั่นเอง เราฝงระบบนี้ลงไปใหกับคนของเราทุก
คนแลวองคกรจะเคล่ือนไดแนนอน ดิฉันใหเวลาการฝงระบบนี้ไว 5 ปเต็มๆ เพราะตองลงเปนรายบุคคล 
ระบบอันนี้จริงๆ เราเร่ิมตนมาเมื่อ 2 ปที่แลวที่ แตบังเอิญมีเร่ือง QA เขามา เราก็เลยตองชะลอไปกอน แตป
นี้เปนปที่เรามอบหมายและต้ังคณะทํางานเรียบรอยที่จะฝงระบบนี้ลงไป มันเปนการบริหารจัดการที่ทุกคน
ตองมีจิตวิญญาณแหงการบริหารจัดการครบวงจรในตัวเอง มันคือ ระบบของความเปนเลิศ อันนี้คือ
ตัวอยางที่ดิฉันจะพัฒนาอาจารยทุกทานในป พ.ศ. 2555 ไมรูจะสําเร็จหรือไม เพราะวาเราไดลองใช Hybrid 

Education ไปในตอนที่เราเจอภาวะน้ําทวม จริงๆ ไมใชวา Hybrid Education เกิดข้ึนเพราะภาวะน้ําทวม 
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จริงๆ ดิฉันวางแผนไวอยูแลววา Hybrid Education จะตองเกิดแนนอน แตจะคอยๆ พัฒนาอาจารย แต
บังเอิญน้ําทวมเสียกอน เร่ืองของหองเรียนมีเหลือนอยมาก เราจึงตอง Implement ระบบลงไปเลยอยาง
กะทันหัน แตเราจะพบวา ยังมีกระแสที่ไมสามารถตามเร่ืองนี้ได เพราะฉะนั้นเราจึงยังตองทํางานกันเหนื่อย
ข้ึนตอไป  

ทําไมถึงไดยกตัวอยางเว็บไซตของการเรียนการสอนดาน Hybrid Education ข้ึนมา อันนี้สําคัญ
สําหรับผูที่เปนคณาจารยผูสอนเปนอยางมาก แมแตเราเองซ่ึงเปนครู ถาทานเขาไปดูบทเรียนใน Youtube 
มันนาเรียนขนาดไหน แลวมันจะเปนอยางไรถาเด็กนักศึกษาของเราเรียนบทเรียนนี้มาแลวใน Youtube 
แลวมาเรียนนี้กับเราในระบบเดิมในหองเรียนเรียนแบบเดิม ทานวาเด็กจะรูสึกอยางไร เพราะฉะนั้นคนเปน
ครูควรเขาไปเรียนรูเร่ืองนี้เพราะนาต่ืนเตนมาก ยิ่งวิชา Accounting และอีกวิชาที่วิศวะบอกวายากที่สุด
แลวไมนาจะเรียนบนออนไลนไดก็คือ วิชา Digital signal processing อันนี้เปนตัวอยาง ทานคลิกเขาไป
แลวจะต่ืนเตน แลวถาคนเปนอาจารยต่ืนเตนและเขาใจคนเปนนักเรียนจะต่ืนเตนตาม แตถาคนเปน
อาจารยยังเงอะงะ คนเปนนักเรียนจะเปนอยางไร เพราะฉะนั้นทุกคณะตองรูดีใชหรือไมวาคร้ังที่แลว 
Hybrid Education มีกี่เปอรเซ็นตของคนในของคณะที่ใชเปน เรายังตองพัฒนา และดิฉันเห็นที่พวกทาน 
Present กันทําใหมีกําลังใจข้ึน เพราะแสดงวาคนที่ Present ใชเปน เมื่อคนที่ Present ใชเปน ทานจะ
สามารถไปสอนตอไดเร่ืองนี้ตองสอนตอ ไปสอนอาจารย เราตองสอนอาจารยกอน ใน Youtube มีบทเรียน
ที่นาเรียนมากมาย และเปนระบบฟรี ดิฉันจึงบอกวาดาน Infrastructure ดานอุปกรณไมตองลงทุน นี่คือ
ของฟรี เวลานี้เด็กสามารถเลือก Professor กับวิชาคอรสดีๆ บนอินเทอรเน็ตเรียนได เพราะฉะน้ันใน
หองเรียน ถาทานจะใหเขามาเรียน ทานตองทันสมัยกวาและดีกวา และอธิบายไดละเอียดกวา และที่ดิฉัน
ไดพูดวาหองเรียนก็จะใชนอยลง ตอไปตอใหน้ําทวมหรือแผนดินไหวก็ไมกลัว หองเรียนตองมีแนนอนไมใช
หายไปเลยแลวเอาระบบนี้มาแทน แตจะใชนอยลง ไมใชใชตลอดเวลาเต็มเวลา ถาเราสอนแบบนั้นเหมือน
เราสอนเด็กอนุบาล แตปจจุบันเด็กอนุบาลก็เรียนแบบนี้ เพราะฉะนั้นระวังเอาไว เด็กอนุบาลที่ไลข้ึนมา 10 
ปขางหนาจะเขามาเปนเด็กของเรา สถานที่ทํางานที่เปนตลาดงานรับเด็กที่จบไป เขาก็ตองการเด็กที่ 
Search Information เกง เพราะฉะนั้นเด็กปจจุบันของเราเราสอนหรือยัง เร่ืองการ Search Information 
เหลานี้ เพราะฉะนั้นถาเรา Search ไมคลอง นี่แคตัวอยางเดียวที่จริงบน Clound Computing  มีบทเรียน
พวกนี้อีกเยอะ  

สุดทายที่ดิฉันอยากจะพูด เร่ืองนี้ไดเงิน  linda.com รวยมาก เขาเปนเสมือนหนึ่งสํานักพิมพ แต
ไมใชพิมพหนังสือเปนเลมแลว แตพิมพพวกคลิปการเรียนการสอน Professor ที่เกงๆ ก็โยนบทเรียนของ
ตัวเองข้ึนไป โดยทําเปนคลิปแลวก็โยนข้ึนไป linda.com ก็คิดเงินคนที่โยนคลิปข้ึนไป ยิ่งคนเขามากเทาไรก็
เปรียบเสมือนเราขายหนังสือไดมากเทานั้น คาลิขสิทธิ์ของจํานวนหนังสือการขายที่คูณจากจํานวนคนเขา
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ชม คนเขียนก็รวย เพราะฉะนั้น คือ อาจารยรวย ลินดาผูทํา Infrastructure ก็รวยดวยเพราะเปนสํานักพิมพ
แตไมไดพิมพหนังสือเปนเลม ดิฉันอยากจะทําอยางนี้มาต้ังนานแลวกอนที่ลินดาจะคิดอีก แตตอนนี้ไมทัน
แลว แตเปนไปไดหรือไมที่เราจะทําการรวบรวมองคความรู อาจจะเปน luckana.com เปนตน นี่คือทางที่จะ
ไดเงินแบบที่วานั่งอยูที่บานและทําก็ไดเงินแลว อาจารยก็ไดเงิน มันเปนการขายความรูแขงกัน 

 ในอนาคตเด็ก shopping เรียน เวลาเราเขาไปเรียนเราจะเสียเงินไมมาก อยางเกงเราก็เสียแค 800 
บาท หรือ 3,000 บาทตอคลิป ซึ่งถูกมากจนเราตองเรียนตองจายเงิน แตทานรูหรือไมวา 1 คลิปเขาข้ันตํ่า 
80,000 คนทั่วโลก เพราะฉะนั้น เร่ืองภาษาทานอยาไปโยนบทเรียนภาษาไทยเพราะจะมีแตในประเทศไทย
และไมคอยมีคนสนใจเรียนดวย เพราะฉะนั้นทานตองคิดกวางเพราะตลาดมันกวางมาก นี่คือส่ิงที่เรา
ตองการพัฒนาอาจารยของเราในปการศึกษา 2555 ดิฉันจึงอยากจะเรียนถามและอาจจะตองใหชวยกันคิด
ในกลุมผูบริหารวาใครควรจะเปนเจาภาพในเร่ืองพัฒนาอาจารยทางดานนี้ วิชาการ หรือบุคลากร หรือ 
ศูนยคอมพิวเตอร แตถาจะใหวิชาการรับไปก็ได แตทานก็จะเห็นที่เรา Present กันไปแลววา สายวิชาการมี
เร่ืองที่ตองทํามากมาย แลวถาสายวิชาการตองมารับผิดชอบเร่ืองนี้ดวย อาจจะกาวไปขางหนาลําบากก็คง
วิ่งไมออกเหมือนกัน เพราะฉะน้ันใครควรจะทําตรงนี้จึงจะเหมาสมท่ีสุด ทํางายๆ ไมยาก แตการสอน
อาจารยนั่นแหละคือเร่ืองยาก สอนนักเรียนงายกวาอาจารย เพราะฉะนั้นดิฉันอยากใหมีเจาภาพจัดทําเร่ือง
นี้ จริงๆ แลวเวลาทําทานไมตองไปเกณฑคนเขามานั่งในหองพรอมๆ กันแลวสอน ทานสามารถสอนผาน
ออนไลนได อันนี้ไมใช Real Time  Real Time ไมคอย work แลวในอนาคต ในสมัยกอน Real Time ทาน
ตองลงทุนเร่ือง Infrastructure มาก brandit ก็มากเพื่อไมใหสะดุด ตอนนี้ไมจําเปนตองเปน Real Time  
แลว เพราะเรากําลังสอนใหคนรูจักฟงมากกวาพูด ทานจะเรียนเมื่อใดก็ได เรียนแลวถามีคําถามทานก็โยน
เขาไปในบล็อก แลวจะมีคนมาแลกเปล่ียนความรูกับทาน นี่คือ ความสนุกสนานในอนาคต และเปนโลก
แหงความสนุกสนานการแลกเปล่ียนเรียนรู เพราะฉะน้ันใครจะเปนคนพัฒนาใหเกิดบรรยากาศน้ีกับ
อาจารยทั้งหลาย ในเมื่ออาจารยทั้งหลายทําไดนักศึกษาจะทําตาม เปนการเตรียมตัวรับอาเซียนอีกทาง
หนึ่ง อาเซียนตองการคนแบบนี้ไปทํางานดวยหรือไม เพราะฉะนั้นนี่คือตัวอยางที่ทั้ง Generate Income 
และความทันสมัยแหงการใช Information นักศึกษาก็จะได skils เหลานี้ไปดวย  

ถาคนเปนอาจารยพัฒนาไดตามที่กลาวมา นักศึกษาจะไดรับการถายทอด skills นี้ไปอยาง
ครบถวนเชนกัน เพราะฉะนั้น skill แหงการ learning เราจะตองสอนใหไดถึง และ paper ในดานนี้มีใหอาน
มากมายวา learning skill มีวิธีการสอนอยางไร การ adapt skill นอกจากนั้น ยังมีเร่ืองของภาษาซ่ึง
สถาบันภาษาไดทําโครงการน้ีไวแลว สําหรับโครงการพัฒนาภาษา แตไมใชแคภาษาอังกฤษ แตเปนภาษา
แหงการเจรจาใหไดมาซ่ึงเปาหมายที่เราตองการ เพราะเปนเร่ืองสําคัญ เราตองใชเวลาอีกนานแคไหนถึงจะ
พัฒนาอาจารยใหเปนแบบนี้ และถาคณาจารยของเราเปนแบบนี้ นักศึกษาเราจะเปนตาม นี่คือ ส่ิงที่เรา
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จะตองใช Clound Computing  เราไมจําเปนตองรูวา server ที่สราง Information มันอยูที่ไหน เราไมตอง
ลงทุนเอง เราไมจําเปนตองมีผูที่เชี่ยวชาญทําระบบ Clound Computing อยูในองคกรของเรา เพราะฉะนั้น 
ศูนยคอมพิวเตอรก็ไมตองลงทุนมากเร่ือง server ไมตองเพิ่มคนที่เช่ียวชาญโปรแกรมอีกตอไป เราจะดู
เทคโนโลยีในอนาคตเสียกอนวามันจะเปนยังไง  

 ถาเรารูจักใช Information บน Clound เราจะวิ่งไดเหมือนรถที่วิ่งโดยไรแรงเสียดทานและไปสู
เปาหมายปลายทาง และเก็บไปเร่ือยๆ ความ creative การที่จะเกิด Innovation การที่จะตองนําความรูเขา
มาผนวกรวมกันให Innovation นั้นมีพัฒนา มีความโดดเดนและแตกตาง รวมทั้งใหมกวาของคนอ่ืนเพื่อจะ
ไดแขงขันได เราก็ตองผานกระบวนการ Research แลวผนวกกับความเปน Entrepreneurship เราถึงจะ
ไปสูเชิงพาณิชยไดในที่สุด มันเปนส่ิงที่มหาวิทยาลัยตองทําและตองทําแผนปฏิบัติการเปนข้ันตอนวาปที่ 1 
จะทําอะไร ปที่ 2 จะทําอะไร แลวต้ังเปาหมายวา 3 ปยังไมสามารถพัฒนาแบบนี้ไดเราจะไมทันคนอ่ืนเขา 
และไมใชเราคิดไดคนเดียว มหาวิทยาลัยอ่ืนเขาเคล่ือนไปที่ Clound Computing กันแลว ซึ่งอันนี้เปนส่ิงที่
นากลัวแลวเราควรตองทําใหเร็วข้ึน  

 
ดร.สมคิด  จาตุศรีพทิักษ 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

 เรามาถึงตอนทายผมอยากจะเรียนส้ันๆ วาตอนที่คุณสุรัตน ไดมาบอกใหผมวาใหมาชวยทานใน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผมก็ถามตัวเองวาจะใหมาทําอะไร และผมก็ตอบตัวเองวา คุณสุรัตนคงตองการใหมี
การเปล่ียนแปลง เพราะคุณสุรัตนเปนคนที่ไมเคยหยุดนิ่ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพอยูในชวงเปล่ียนผาน อยู
ในชวงนั้นจริงๆ โลกกําลังเปล่ียน มหาวิทยาลัยตางๆ ในเมืองไทยก็พยามปรับตัวกันอยู เมื่อคร้ังแรกที่เรา
ประชุมกันที่เขาใหญ ผมไดพูดแนวความคิดของผมวา มหาวิทยาลัยควรจะเปนอยางไร เราควรจะเนนอะไร 
ในคร้ังนั้นผมสังเกตวาบางทานก็เขาใจ บางทานก็ยังมีความสงสัย แตพอผานไป 2 – 3 ป มาประชุมวันนี้   
2 วันที่ผานมานี้ ผมพบวาคณาจารยสวนใหญของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เร่ิมคิดไปในทิศทางเดียวกัน 
คณาจารยสวนใหญที่ข้ึนมา Present มีพลังสูงมาก มีความคิดสรางสรรคสูงมาก และกลาที่จะแสดงออกใน
ไอเดียตางๆ ซึ่งเปนสิ่งที่ดี ถาไมมีเวทีเหลานี้ส่ิงที่เราคิดก็จะอยูแคในหองประชุมที่มีคนอยูแค 6-7 คน เรา 
พูดถึง Innovation เราพูดถึง Entrepreneur หรืออะไรอีกหลายๆ อยางที่เราไดพูดไป เราคุยในหองประชุม
ซึ่งผมเรียกวาหองประชุมยุทธศาสตร แตผมเขาใจวามันไมไดถูกส่ือออกไปในสังคมของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพมากเพียงพอ ก็เลยอยากขอทานอธิการบดีวาอยากใหมีแบบนี้ เพราะการเปล่ียนแปลงมันตองมีการ
ส่ือความตองเขาใจรวมกัน แลวยอมรับรวมกัน ถึงมันจะมีพลังขับเคลื่อนไป เวทีแหงนี้ 2 วันที่ผานมา 
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นอกจากจะเห็นทิศทางที่สอดคลองไปทางเดียวกันแลว ก็ยังมีการบูรณาการซ่ึงกันและกัน อันนี้ถือเปนส่ิงที่
ดี คือ กําแพงระหวางคณะทั้งหลายก็ถูกสลายตัวลง  

ประเด็นก็คือวา ถาเราเห็นรวมกันอยางนี้แลว เราเห็นทิศทางคอนขางชัดเจน หลักการชัดเจนแลว  
ส่ิงตอไปที่จะตองทําคืออะไร ซึ่งทานอาจารยทิพรัตนก็ไดพูดไปแลวในเมื่อสักครูนี้ ขอแรกคือ เร่ืองการ
บริหารจัดการซ่ึงสําคัญที่สุด ทางวิชาการในขณะนี้ไดกาวไปขางหนาแลวก็ไมไดแพมหาวิทยาลัยแหงอ่ืนๆ 
เลย ความคิดเขารับแลว และเร่ิมมีการกระโดดไปขางหนาแลว ส่ิงสําคัญก็คือวาเวทีการบริหารของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพจะตองรับลูก ปรับตัว support ใหการขับเคลื่อน ในการ transform ไปไดเร็ว 
เพราะฉะนั้นเร่ืองหลักๆ คือ ในที่ประชุมของอธิการบดีแทนที่จะมาเนนเร่ืองของปญหา Routine ผมอยากจะ
ใหเอาปญหา Routine ไปอยูอีกวงแทน จะเปนวงอะไรก็ได แตเวทีของอธิการบดีนี้ คณะและผูบริหาร
ทั้งหลายตองคุยเชิงยุทธศาสตรใหมากข้ึน เชน เร่ืองที่เรา Present ไวแลวในชวง 2 วันนี้วาแตละเร่ืองจะทํา
อยางไร ดูที่จุดเหลานั้น เร่ืองที่อาจารยทิพรัตนกลาวมาเมื่อสักครูนี้ เร่ืองของการบริหารหารเงิน การบริหาร
ทรัพยสิน เราพูดในท่ีประชุมกัน 6 – 7 คน มา 2 – 3 ปแลว และในเวทีของผูบริหารของมหาวิทยาลัยควร 
พูดถึงเร่ืองนี้อยางจริงจัง เชน การบริหารเงินที่เราคุยกันวา ทุกคณะมีแผนกลยุทธ และทุกคณะตองรู
สถานภาพขอตัวเอง เชน ตองรูวารายรับของมหาวิทยาลัยเปนเทาไร รายจายเปนเทาไร สถานะตัวเองเปน
อยางไร เพื่อจะสามารถสราง balance ของตัวเองได ไมไดหมายความวาตองกําไรทุกคณะ บางคณะตอง
เปน Cost Center เพื่อที่จะ Provide Support ใหกับคณะอ่ืนๆ บางคณะใหญหนอย Profit มากหนอยก็เปน
คนหารายไดเขามา เพื่อใหมันเกิดการช่ังใจวาส่ิงที่ควรจะทํานี้มันควรจะทําหรือไม มันเกินไปหรือไม หรือให
มันเกิดความพอดีๆ ภายในคณะ ซึ่งผมเคยกลาววามันไมยากเลยที่จะทํา balance sheet หรือทํางบข้ึนมา
ใหเห็น มันติดปญหาเร่ือง Costing บางอยางใชรวมกันก็ตองขอความกรุณาฝายบริหาร โดยเฉพาะทาง
คณาจารยที่ดูแลเร่ืองบัญชีกระจาย Cost ออกไป เราตองหาวิธีในการกระจายวา คณะนี้ Cost ที่ใช
สวนกลางประมาณเทาไร โดยประมาณเราไมตองการละเอียด ฉะนั้นในแตละคณะก็จะรูการใชจายของ
ตนเอง สมมติวาคณะนิเทศศาสตรบอกวาตองลงทุน x ลานบาท ทั้งคณะเลยแตละปงบโดยประมาณเปน
อยางไร ทางคณะเองก็จะเร่ิมรูแลววาอันนี้เกินไปหนอยไมจําเปนเรายังไมทํา อันนี้จําเปนมากตองลงทุน   
ลงไป แตวา balance sheet ปเดียว มันขาดทุนหรือ แตในอีก 3 ปขางหนา มันจะ Generate Revenue ได 
ฉะนั้นฝายบริหารควรจะลงทุน การบริหารมันตองเปนอยางนี้ ถามองแคกําไรปเดียว มหาวิทยาลัยก็มีแต 
แยลง แตถาเรามอง 4 – 5 ปขางหนา อันนี้ตองลงทุน หาอาจารยใหมๆ มาเพิ่มแคนี้ๆ ปแรก สองปแรก
แนนอนคาใชจายเพิ่มข้ึน แตอนาคตรายไดมันเขามา เราสามารถเพิ่มคาเลาเรียน สามารถสรางโปรแกรม
ใหมๆ ได เปนตน ผมถึงอยากใหแตละคณะรูจักการดูแลตัวเองดวยเหตุผลดังนี้  
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เร่ืองของทรัพยสินที่เรามีอยู รายไดของมหาวิทยาลัยจริงๆ ไมไดมาจากการได tuition fee หรือได
คาฟรีจาก IP ของเรา แตจริงๆ มันอยูที่ทรัพยสิน อยูที่ที่ดิน อยูที่ Valuation ของมหาวิทยาลัยโดยสวนรวม 
ชื่อของมหาวิทยาลัยมีคามาก ตรงนี้คือ value ที่สูงสุด คิดงายๆ วา ถาผมไมทํามหาวิทยาลัยกรุงเทพแลว 
ผมขายมหาวิทยาลัยกรุงเทพไป value เทาไร อันนี้คือ วิสัยทัศนของคุณสุรัตนที่ทาน Run มาตลอด คนที่
เปนนักธุรกิจจะสามารถมองในสิ่งเหลานี้ได จากการเปนมหาวิทยาลัยธรรมดาๆ มาวันนี้เอาแคคา value 
ของความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มันมีตัว goodwill มหาศาล ฉะนั้น วันนี้ที่เราไดคุยกัน ได 
Share กัน และมองเห็นอะไรรวมกัน ซึ่งเวทีของการบริหารควรทําอยางนี้ และมีเวทีอีกหนึ่งเวทีที่สําคัญมาก 
คือ เวทีของสภามหาวิทยาลัย ผมไมตองการใหเวทีของสภามหาวิทยาลัยเปน Rubber Stamp และผมก็
ไมไดตองการใหเวทีของสภามหาวิทยาลัยมานั่งบอกวาหลักสูตรนี้ดีไมดี สงข้ึนมาคร้ังไหนก็ไมเคยมีโอกาส
ไดอานเลยเพราะมันเปนต้ังๆ และทุกมหาวิทยาลัยก็เปนแบบนี้ แตหลักสูตรทั้งหลายมันตองมีอยูที่
คณะกรรมการรางหลักสูตรที่มีคุณภาพละคุมกันตรงสวนนั้น แตถาทางทบวงมหาวิทยาลัยตองการใหเปน
แบบน้ันทางสภามหาวิทยาลัยก็ทําให แตวาระประชุมมันจะตองเปดชองวางใหมีการถกเร่ืองยุทธศาสตร
เพื่อ support ฝายบริหาร เชน เราไดไอเดียมาแลว คณะแตละคณะกลับไปทํารายละเอียดมา ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยแตละครั้ง ผมก็อาจจะขอวาวันนี้คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรมานําเสนอขอมูล 
มาพูดใหมหาวิทยาลัยสภาฟง ประโยชนที่เกิดข้ึนคือ เมื่อคุณมา Present แลวทุกคนก็จะเขาใจ เขาก็จะ
หาทาง support ให หรือหาทางที่จะสามารถชวยเหลือคุณได ในสภาฯ มีนักธุรกิจอยู และเขารูวาคุณกําลัง
ทําแบบนี้เขาก็จะไดหาทางเขามาชวยมันก็เกิดส่ิงเกื้อกูลกันโดยตอเนื่อง แตถาเราทําแบบนี้ และทานไดต้ัง
เปาไวเลยวาโครงการนี้จะเกิดใน 3 ป เราก็จะต้ังคําถามวาคืบหนาไปถึงไหน ติดปญหาอะไร จะชวยกัน
อยางไร เราจะชวยทานได ฉะนั้นในการส่ือความกันในมหาวิทยาลัยมันจะ through มันจะไปไดดี ฝาย 
support ไมเคยไดมีโอกาสมา Present  

ทานฟงสองวันนี้ผานไปแลวทานจะรูทันทีเลยวา ถาเขาจะไปไดเร็วแบบนั้น เร่ืองกฎระเบียบตอง
ปรับปรุงแกไขใหนอย ส้ัน และกระชับ อํานาจการบริหารตองมีการกระจายออกไป มีความยืดหยุนในระดับ
ขางลางใหมากข้ึน สวนกลางดูแลเร่ืองใหญๆ ดูทิศทางวาไปถูกตองหรือไม ตองปรับปรุง ไมใชทุกอยางมา
อยูที่อธิการบดี แลวทานอธิการบดีจะเอาเวลาที่ไหนไปใชในการบริหาร ฉะนั้นเร่ืองกฎเกณฑ เร่ืองวิธีการ
ตอง support ใหทันกับฝายหนาที่เขาเดินเขาไป ไมงั้นฝายหนึ่งเดินข้ึนไป อีกฝายหนึ่งก็ยังไมสามารถเดิน
เขาไป มันก็ไมสามารถกาวไปขางหนาไดดีพอ ฉะนั้น การที่เราเขาใจรวมกันแบบนี้ เราเห็นในส่ิงรวมกันแลว 
เราก็ควรกลับไปทําในส่ิงที่ควรจะทํา และสภามหาวิทยาลัยก็จะตองพยายามทําตัวใหเกิดประโยชน วันนี้
ผมดีใจที่มีกรรมการสภามาหลายทาน แลวผมก็จะเอาส่ิงเหลานี้เลาใหสภาฯ ซึ่งไมไดมาในวันนี้ฟง เพราะ
พอเขาใจรวมกันแลว ทานจะเสนออะไรก็งาย ไมอยางนั้นการประชุมมหาวิทยาลัยมีเวลาแคเพียง 2 – 3 
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ชั่วโมง จะไปเขาใจทานไดอยางไร ถาพูดถึง Entrepreneur ถาอาจารยไมเขาใจ สภามหาวิทยาลัยไมเขาใจ 
แลวอยางนั้นมหาวิทยาลัยจะเปนผูประกอบการไปทําไม อยางนี้เปนตน แตตอนนี้เขาใจกันแลว   

ผมอยากจะขอความกรุณาทานอธิการบดี ทานรอง และฝาย support ทุกทานวากลับไปก็ไป
ชวยกันดูในส่ิงเหลานี้ แลวผมอยากจะเรียนวาผลที่ไดมันคุมมากกับคาใชจายที่เราเสียไปในการ Seminar 
อยางนอยมันเกิดความเขาใจรวมกัน พอเขาใจรวมกันแลว ความสามัคคี ความเปนเอกภาพก็จะเกิดข้ึน 
แลวทุกอยางก็จะไปได การบริหารการเงิน การบริหารทรัพยสิน ทางอาจารยอุตตมก็ตองรวมมือกับการเงิน
อาจารยนฤมลไปดูวาในการบริหารนั้น ในวันหนาเราตองใชเงินเทาไร จะบริหารอยางไรถึงจะทันกับความ
ตองการในการใชเงิน แลวผมก็อยากจะใชสภามหาวิทยาลัยคอยตรวจสอบวาส่ิงที่ทานเสนอมานั้น ทานได
ทําแลวหรือยัง เมื่อสักครูที่ผมพูดวาทุกคณะตองมี Balance Sheet โดยคราวๆ สมมติวา ภายใน 1 ป ผม
อยากจะเห็นตรงนี้ คณะนิเทศศาสตรทานสรางรายไดไดปละเทาไหร อีก 5 ปขางหนาทานจะเปนอยางไร 
เปนตน ระบบขอมูลขาวสารทางการเงินตองคลองตัวตองเห็นชัด การที่ตองการดูตัวเลขไมไดตองการไปทํา
อะไร แตตองการใหทานยืนข้ึนมาได รูจักการดําเนินชีวิต รูวากระเปาซาย กระเปาขวามีเงินเทาไร ตองดึง
จากสวนกลางมาเทาไร เอามาจากขางนอกมาเทาไร คนเรามันถึงจะเจริญเติบโต ไมอยางนั้นก็จะเปน
ลูกแหงไปตลอดชีวิต ซึ่งเปนไปไมได นี่เปนส่ิงที่ผมใฝฝนมาตลอดในชวง 3 – 4 ปที่ผานมา แรกๆ ก็ไมรูวา
จะตองทําอยางไร มีแตพูดไปเร่ือยๆ จนมันคอยๆ ซึมซับไปๆ แลวมันก็จะคอยเขามาซึมซับเขามารวมกัน  
ถาเปลี่ยนแปลงไดแลววันหลังผมก็แคเก็บกระเปาแลวก็จากไป เพราะถาไมมีอะไรจะเปลี่ยนแปลงแลวอยู
ไปก็เบ่ือ เร่ืองนี้เปนเร่ืองปกติ แตอยากจะเห็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยขนาดไมใหญไมเล็ก 
บุคลากรเปนลูกหมอเปนสวนใหญ การทําขับเคลื่อนอะไรมันก็งาย ไมคอยทะเลาะกัน เมื่อสักครูผมคุยกับ
ทานอาจารยเจริญวาการเปล่ียนอาจารยเปนของยากที่สุดในชีวิต เพราะอาจารยคิดวาตัวเองเปนคนที่มี
ความรู ในหลายๆ มหาวิทยาลัยตีกันจนกระทั่งแตก ก็เพราะวาเราเปล่ียนอาจารยไมได แตมหาวิทยาลัย
กรุงเทพมีคนสวนใหญเปนลูกหมอ มี seniority based ซึ่งเกิดจากความรักใครกัน การ Transform มันจะ
งายกวาในมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

 
อาจารยสุรี  บูรณธนิต 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 จากไป 8 ป  วันนี้ไดมีโอกาสพบกับทานผูบริหารครบทุกคนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็ดีใจ และ 50 
ปที่เ ร่ิมคิดกอต้ังมหาวิทยาลัยรวมกันกับทานอาจารยสุรัตน และทานอาจารยเจริญ ก็ไดเห็นความ
เจริญกาวหนา ความเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จนกระทั่งรูสึกวาถาจะตายก็คงตายตาหลับ แต
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วันนี้ไดมาไดยินทานอาจารย ดร.ทิพรัตน ไดแสดงอะไรใหเราเห็นเลยมีความรูสึกวายังอยากอยูตอ อยาก
เห็นในส่ิงที่ทานพูด ก็อยากเห็นอาจารยทุกคนเปนเหมือนอาจารย ดร.ทิพรัตน คือ กลาพูด ไมตองเกรง และ
ไมตองกลัว คิดอะไร อยากทําอะไรถาคิดวาถูกตองก็ใหเสนอออกมา ถาไมดีก็เลิกไป แตถาดีเราก็ทําตอไป
และที่ยินดีอีกอยางก็คือ จุดหมายปลายทางที่เราไดมาสัมมนาเร่ืองแผนกลยุทธในวันนี้ ดิฉันดีใจแทน
อาจารยสุรัตนและอาจารยปองทิพยที่ปณิธานของทานไดมีการสืบสานมาอยางไมมีขาดตกบกพรองกันเลย 
เพราะวาอาจารยทั้งสองมีความหวังวาการสรางมหาวิทยาลัยกรุงเทพนั้น ทานตองการเสริมสรางเศรษฐกิจ
ของภาคของเอกชนในประเทศไทย เพราะตอนที่ไดต้ังมหาวิทยาลัยกรุงเทพทานมีความรูสึกวาคนดีถูกดึง
เขาไปรับใชราชการมาก มหาวิทยาลัยของรัฐผลิตคนเพื่อทํางานในระบบราชการไดเยี่ยมยอดแลว แตถาหัน
มามองทางเอกชนขณะนั้น เมื่อ 50 ปที่แลว ผูบริหารที่เรียกกันวา CEO ไมมีคนไทยเลยในภาคธุรกิจ ถาเปน
ระดับสูงจะเปนพวกฝร่ัง อันนี้เปนความในใจของอาจารยสุรัตนและอาจารยปองทิพยที่คิดวามันนาที่จะตอง
ถึงเวลาที่ตองมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกิดข้ึน เพื่อจะเสริมภาคธุรกิจใหเขมแข็ง เพราะฉะนั้นจะเห็นวา
ระยะแรกเราไมเคยตองการขอไปเทียบความรูกับหนวยงาน ก.พ. เลย เราไมแครตรงนั้นเทาใดนัก เพราะเรา
ก็มีความรูสึกวา ความแข็งแกรงของเรา เราควรจะสรางในอีกลักษณะหนึ่งรอใหถึงเวลาที่เราพรอมแลวที่จะ
ไปสูจุดนั้นไดกอน เพราะฉะนั้นดิฉันจึงภูมิใจที่ปณิธานนี้ยังคงอยู   

ขอที่ 1 เร่ืองที่อาจารยมาเสนอนั้น ดิฉันมองไมเห็นในเร่ืองของการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม  
ในวิชาชีพมันไมชัดและไมรูวาอยูตรงไหน ซึ่งอยากจะฝากเร่ืองนี้ไวดวย เพราะทานอาจารยสุรัตนในเวลา
ที่ต้ังมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็สอนไววา จะตองเกงทั้งวิชาการและขณะเดียวกันก็ตองนึกถึงคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพดวย แลวทานก็บอกวาอยากเห็นคนเปนคน ไมใชเห็นคนเปนโรบอท 
ไมอยากเห็นคนเกงแตเลว ฉะนั้น เราจะทําอยางไรที่จะหลอหลอมปนนักศึกษาของเราใหมี คุณธรรม 
จริยธรรม เปนตัวเช่ือมอยูในตัวตนจนกระทั่งเปนเนื้อเดียวกัน และตรงนี้แหละเราจะมีบัณฑิตที่เปนกําลัง
ของประเทศชาติบานเมือง และเปนความนาภาคภูมิใจของเรา นั่นคงเปนเพราะวาคณาจารยของเราทุกคน
ไดหลอหลอมหรือวาปนนักศึกษาใหมีหัวใจที่แข็งแกรง ไมทําความช่ัว ไมทําความเลว มีสติ มีสติ- 
สัมปชัญญะที่จะควบคุมตัวเองไดในทุกสถานการณ อันนี้เปนความรูสึกความภาคภูมิใจของคนที่เคยอยูใน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมา 

ขอที่ 2 อาจารยสุรัตนเคยใหขอคิดฝากไววาจะเกงอยางไร จะคุณธรรมดียังไงก็ตามแต ถาสุขภาพ
ไมดีเสียเวลาเปลา ลงทุนแลวมันสูญหายไป เพราะฉะน้ันจะตองเสริมสรางสุขภาพของนักศึกษาให
แข็งแกรงพอที่จะออกไปสูกับโลกภายนอก ไมใชเกงเฉพาะกีฬามหาวิทยาลัย ตองรักษาสุขภาพของตัว
นักศึกษาดวย และอยากฝากวา มีจุดไหนไหมที่จะพอเสริมสรางจุดนี้ได อาจารยสุรัตนทานจึงไดสนับสนุน
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เร่ืองการกีฬา แตเราก็ไปสนับสนุนเฉพาะเด็กที่เลนกีฬา แตนักศึกษาของเราเองไมเคยไดไปลงสนามเลย    
มีวิชาอะไรหรือไมเกี่ยวกับการเสริมสรางสุขภาพพลานามัยอยูในหลักสูตร จึงอยากฝากไวดวย   

ขอที่ 3 ศตวรรษหรือที่เราเรียก Century ศตวรรษที่ 18 มันเปนศตวรรษของยุโรปซ่ึงมีอังกฤษเปน
ผูนําที่เราเรียกวา Bristenica ศตวรรษที่ 19 อเมริกาเปนผูนําของโลก และในศตวรรษที่ 20 ถึงเวลที่เอเชีย 
จะเปนผูนําไดหรือยัง ทานเคยยอนกลับไปดูบางหรือไมวาประเทศจีนเปนอยางไรบาง เกาหลีเปนอยางไร 
ไตหวัน สิงคโปร ญ่ีปุน และอิสราเอลเปนอยางไรบาง เขามีอะไรที่ดีๆ และลึกซ้ึงอยูหรือไม แลวเราหยิบเอา
ส่ิงเหลานั้นมาสอนหรือผนวกเขากับหลักสูตรเราไดหรือไม แตอยากฝากไววา ส่ิงที่ดีๆ เหลานี้จะเปน 
ปรัชญาหรือเปนความรูก็ตาม เขาส่ังสมกันมานานพอสมควร อยางประเทศจีนนี้เขาเปนประเทศที่มีอารย
ธรรมตอเนื่องกันมายาวนานกวา 4,000 – 5,000 พันป เขามีอะไรดีๆ บางหรือไม เวลานี้แมกระทั่งเร่ือง 
มนุษยสัมพันธ เราก็เรียนแตของฝร่ังอยางเดียว แตดูหรือไมวาในศาสนาหรือปรัชญาของคนตะวันออกมี
อะไรดีๆ ที่สามารถจะหยิบยกออกมาแลวมาแลวมาสรางเปนตําราหรือบทเรียนไดหรือไม รวมทั้งเราไมได
หยิบเอาส่ิงเหลานี้มาใชในสถานการณปจจุบัน เพราะฉะนั้นคําวา จรรยาบรรณ จริยธรรม หรือคุณธรรม 
ของเราจึงหายไป 

ขอที่ 4  เราสรางความเลอเลิศของเราอยางไรก็ตามแตเรามีวิธีการอยางไรที่จะเอาความดี ความ
เกง และความเยี่ยมของเราไปสูประชากรพลเมืองที่เขาจะเขามาหาเรา ใหเขาเขาใจและเขารูถึงส่ิงเหลานี้
มิฉะนั้นแลวมันก็จะสูญเปลา  ดิฉันเปนคนกอต้ังคณะนิเทศศาสตรข้ึนมา โดยใชผลจากการที่เราไปทําการ
สํารวจเด็กในช้ันมัธยมศึกษาที่กําลังจะจบทั่วประเทศวา เด็กประทับใจอะไรในการที่มาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา สวนใหญเด็กผูชายจะตอบฟุตบอลอันดับหนึ่ง และเวลาที่เขาเขามาที่มหาวิทยาลัย
กรุงเทพจะขอมาดูสนามฟุตบอลกอนวามีหรือไม ถาไมมีไมเขา ดังนั้น แมเราจะมีที่นอยมากเราอุตสาห
พยายามเจียดใหมีสนามฟุตบอลใหไดและมีทีมฟุตบอลที่เลอเลิศ นี่คือหัวใจของคุณปองทิพย คุณปองทิพย
ทุมเทใหกับฟุตบอลเปนอยางสูง และส่ิงนี้ คือตัวนําใหนักศึกษามารูจักกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพกอนที่จะรู
วาวิชาการของเราดีอยางไร และอันที่สองพบวา เด็กไมอยากเรียนคํานวณ แตอยากเรียนอะไรก็ไดที่
สามารถเปนวิชาชีพและเรียนไดอยางสนุกสนาน เราจึงเปดคณะนิเทศศาสตรข้ึน ซึ่งตอนที่ต้ังคณะนี้ใหมๆ
คนอ่ืนก็บอกวา เราจะไปแขงกับจุฬาฯ หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดอยางไร เราก็มีความรูสึกวานาจะมี
ทางที่จะแหวกออกไปได แตดิฉันก็ดีใจวา บัดนี้นิเทศศาสตรของเรานั้นเกรียงไกรขนาดไหน เปดทีวีมาจะมี
เด็กเราทํางานอยูทุกชอง นั่นแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จวาเราไดทุมเทและเราไดวางแผนอยางไรเหมือน
อยางที่อาจารยไดมาชวยกันวางแผนในวันนี้ ในอีก 20 ป 30 ปขางหนามหาวิทยาลัยกรุงเทพคงจะโดงดัง
มากข้ึน ซึ่งดิฉันคิดวาจะตองไปถึงจุดนั้นไดแนๆ เพราะเรามีความต้ังใจที่จะทําใหได นอกจากนั้นสําคัญ
ที่สุดก็คือ เราไดเด็กที่พรอมที่จะเดินตามวิถีทางที่เดินเราวางไว แตเดินไปตามความคิดของเขาเองเพราะเรา
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ไมเคยครอบงําความคิดของเขาวาเขาตองคิดเหมือนเรา เพราะถาคนเราคิดเหมือนกันหมดไมนาจะเปนโลก
ที่นาอยูเทาใดนัก แนวมันอาจจะมีไดแตวิธีการคิดหรือวาขอปลีกยอยของแตละคนนั้นไมควรจะเหมือนกัน  
เพราะฉะนั้นขอใหอาจารยคิดถึงประชากรที่จะเขามาสูระบบของเราดวยวา จะมาจากไหน มามากนอย
ขนาดไหน  อยาขยายมากเกินไปจนกระทั่งไมมีคนเรียน   

ขอที่ 5 ก็คือ หัวใจสําคัญเลย คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพไดชื่อวามีทีมเวิรกที่ดีมาก ต้ังแตอธิการบดี
ลงไปถึงภารโรง เราพูดดวยเสียงเดียวกันมาตลอด เรามีหลักเกณฑของเรา และมีจิตวิญญาณเดียวกันเรา
ไมเคยแยกวาเขาหรือเรา ฉะนั้น อยาใหเกิดข้ึนในบรรยากาศความแตกแยกข้ึนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
อยากเห็นทีมเวิรกที่ดีที่สุดแลวก็ไปดวยกันเปนอยางดี  

ขอที่ 6 ก็คืออยากเห็นอาจารยเปนแบบอยาง ที่เขาใหสวมกางเกงมาทํางานไดก็จริง แตก็ใหรักษา
มาตรฐานใหมีความภูมิฐาน สมกับความเปนอาจารย อยาใหเด็กมาวิจารณได เมื่ออยูในสถาบันการศึกษา
แลวขอใหเคารพสถานท่ีดวย 

เร่ืองสุดทาย คือ การใหแตละคณะมีการตัดสินใจไดของตัวเอง เสมือนมีอาณาจักรเปนของตนเอง 
แตอยาใหแยก มีอาณาจักรหลายอาณาจักรเด็ดขาด ดิฉันเห็นมาหลายมหาวิทยาลัยแลว โดยเฉพาะของรัฐ 
ที่ตางๆ ก็มีอาณาจักรของตัวเองใครแตะไมได ใครใชของรวมกับใครไมได มหาวิทยาลัยกรุงเทพมาไดถึงทุก
วันนี้เพราะเราใชหลายๆ อยางรวมกัน เพราะในสมัยนั้นเรายังยากจน หองเรียนก็ตองรวมกัน เราไมมีตึกของ
คณะนั้นหรือคณะนี้ เมื่อใดที่มีอาณาจักรเกิดข้ึนมามันจะมีการแบงเขาและเราข้ึนแลวเมื่อนั้นทีมเวิรกก็จะ
หายไป ความรวมแรงรวมใจจะหายไป ฝากไวจากคนที่อยางนอยที่สุดเห็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพมา 50 ป
แลวนะคะ จะไดจากไปดวยความสบายใจวา ส่ิงที่เราไดรวมกันกอรางสรางมานี้มันจะยิ่งยงคงอยูตลอดไป 
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