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สารอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
อธิการบดี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ก้าวเข้าสู่ปีที่ 57
ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 มหาวิ ท ยาลั ย ยึ ด มั่ น ใน
นโยบายและภารกิจที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีธรรมาภิบาลในการ
ดาเนินธุรกิจ เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาชั้ น น าด้ านธุ รกิ จ การค้ า
และอุตสาหกรรมบริการในอาเซียน โดยมีความ
มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะยกระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ไปสู่ ร ะดั บ
นานาชาติ โดยพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของโลกโดยการพลิกโฉมการศึกษา
ระดับสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ
ไทยในการแข่งขันสู่ระดับโลก

มีการพัฒนาอาจารย์ โดยการเข้าร่วมอบรมใน
หลักสูตร “Life Design Instructor Program” จาก
Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อ
นามาสอนใน รายวิชา Designing Your Life
(การออกแบบชีวิต) ที่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
ชั้น ปี ที่ 1 ทุ ก คนจะได้ เ รี ยน ในปีก ารศึ ก ษา 2562
ภาคปลายนี้ เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสสารวจ
เข้ า ใจตั ว เองมากขึ้ น รวมถึ ง ออกแบบชี วิ ต อาชี พ
แ ล ะ อ น า ค ต ที่ ท า ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม สุ ข
มหาวิทยาลัยยังคงพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการ
เป็น Practice University สอดคล้องกับการพัฒนา
หลั ก สู ต รการจั ด การศึ ก ษาเชิ ง บู ร ณาการกั บ การ
ทางาน work integrated learning หรือ WIL
ร่ว มกั บ สถานประกอบการ เพื่ อ สร้ า งบุ คลากรที่ มี
คุ ณ ภ า พ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ของผู้ประกอบการ
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และกลุ่ ม วิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
เทคโนโลยี ก ารเงิ น ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี อ งค์ ก รทั้ ง ใน
ภาครั ฐและเอกชนที่ เข้ ามาเรีย นเพื่อ เพิ่ มทั กษะ
ทางธุรกิจมากขึ้น อาทิเช่น ธนาคารออมสิน เป็น
ต้ น ห ลั ก สู ต ร AlphaMBA เ ป็ น ห ลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ระดับ President มีการ
ผสมผสานการเรียนระหว่าง Onlineและ Offline
ร่วม Workshop กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาทักษะ
ผู้บริหารโดยใช้กรณีศึกษาจากบริษัทชั้นน้าทั้งใน
ประเทศ และต่ า งประเทศ นอกจากนี้ ยั ง มี
หลั ก สู ต รในระดั บ บั ณ ฑิ ต ออนไลน์ ได้ แ ก่
หลักสูตรบัญชี E-learning(ACC Online Program)
ซึ่งเป็นระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์
และคาดว่าในปีการศึกษา 2563 นี้ จะเปิดสอนใน
ระดับบัณฑิต (Bachelor’s Degree Online) ใน
สาขาวิ ช าอื่ น และ ขยายหลั ก สู ต รเพื่ อ รองรั บ
ความต้องการของตลาดการศึกษาที่เปิดกว้างมาก
ขึ้น

สารอธิการบดี
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้
การขับเคลื่อนนโยบาย Trade & Service 4.0
ด้ ว ยเครื อ ข่ า ยหอการค้ า ไทยที่ เ ป็ น จุ ด แข็ ง ของ
มหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง ได้ ร่ว มกั บ ฮาร์เบอร์ส เปซ
มหาวิทยาลัยระดับโลกทางด้านการบริหารธุรกิจ
เทคโนโลยี และการออกแบบ ซึ่งมีสานักงานใหญ่ที่
บาร์ เ ซโลนา ประเทศสเปน เปิ ด หลั ก สู ต ร
“HARBOUR.SPACE@UTCC” สอนวิชาที่กาลังอยู่
ในเทรนด์อาทิ Data Science, Cyber Security,
Computer Science, Interaction Design ฯลฯ
โดยเป็ น การน าเอาความรู้ ด้ า นสตาร์ ท อั พ
เทคโนโลยี และการดีไซน์เข้าไว้ด้วยกัน รวมทั้งการ
ใฝ่หาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งจะ
ทาให้ใช้วิธีการได้อย่างเกิดประโยชน์ รวมทั้งการ
เรียนกับของจริง และทางานโครงการของบริษัท
จริ ง จากมื อ อาชี พ ระดั บ โลกทางด้ า นเทคโนโลยี
การสร้ า งธุ ร กิ จ และการออกแบบ มาพั ฒ นา
นักศึกษาที่มีพรสวรรค์ โดยเปิดรับนักศึกษาเป็นรุ่น
ที่ 1 ทั้งในระดับปริญญาตรี-โท ตั้งแต่ปีการศึกษา
2562 เป็นต้นไป
อนึ่ง มหาวิทยาลัย ยังมีการเรียนการสอน
แบบ Online ในระดับมหาบัณฑิต ได้แก่ MBA
onlineเป็ น หลั ก สู ต รด้ า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ ที่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกสาขาอาชีพ โดย
นาความรู้ไปต่อยอดสร้างธุรกิจของตัวเองได้อย่าง
ชาญฉลาดเหมาะกั บ นั ก บริ ห ารที่ ต้ อ งการเพิ่ ม
ทักษะการบริหารในยุคดิจิตอลและผู้ที่อยากเป็น
เจ้ า ของธุ ร กิ จ ได้ แ ก่ กลุ่ ม วิ ช าการจั ด การ, กลุ่ ม
วิ ช าการตลาด, กลุ่ ม วิ ช าการเงิ น , กลุ่ ม วิ ช าโลจิ
สติ ก ส์ , กลุ่ ม วิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ ครอบครั ว
(Family Business),
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มหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ การตรวจประเมิ น
คุณภาพการศึกษาในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของรัฐบาล รวมทั้ง
การพัฒนาด้านการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร
ให้ ทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการใน
ตลาดแรงงานอยู่ เ สมอทั้ ง ในประเทศและ
ต่ า งประเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ร่ ว มกั บ สภา
หอการค้ า และอุ ต สาหกรรมของเมี ย นมา
(UMFCCI) ในการขยายฐานการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ซึ่ง เป็น โอกาสสร้ างความเข้ ม แข็ ง และสร้ า งการ
เติ บ โตทางการศึ ก ษาไปในต่ า งประเทศ ซึ่ ง อยู่
ระหว่ า งการด าเนิ น การเจรจาและคาดว่ า จะ
สามารถเปิ ด ด าเนิ น การได้ ทั น ในปี ก ารศึ ก ษา
2564 นี้

สารอธิการบดี
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัย
มีศูนย์ศึกษาและวิจัยร่วมกับคณะวิชาต่างๆ ที่
เป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้ บทความ งานวิจัย ที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ศูนย์
พยากรณ์ เ ศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ ศู น ย์ บ ริ ก าร
วิ ช าการ ศู น ย์ ศึ ก ษาการค้ า ระหว่ า งประเทศ
ศูนย์ การสร้ างผู้ประกอบการที่ขับ เคลื่อนโดย
นวัตกรรม (IDE Center) เป็นต้น
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังเป็นแหล่ง
รวมผู้ที่มีองค์ความรู้และมีความเชี่ยวชาญซึ่ง
เป็นที่ยอมรับของสังคม ดังจะเห็นได้จากการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม อาทิ ในปีการศึกษา
2562 ได้ มี ก ารจั ด อบรมหลั ก สู ต รผู้ บ ริ ห าร
ระ ดั บสู งด้ า นก าร ค้ า ก าร พาณิ ชย์ ( Top
Executive Program in Commerce and
Trade: TEPCoT) เป็นรุ่นที่ 12, การจัดอบรม
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมบริการ
(Top Executive Program for Creative &
Amazing Thai Services : ToPCATS) รุ่นที่1,
และได้ เ ปิ ด ตั ว หลั ก สู ต รใหม่ TEPCIAN(Top
Executive Program on China Business
Insights and Network) รุ่นที่ 1 ที่เกิดขึ้นจาก
ความร่วมมือของ 3 องค์กร ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ภาษาและวั ฒ นธรรมปั ก กิ่ ง (BLCU) ร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหอการค้าไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความยั่งยืนระหว่างธุรกิจ
ไทยและจีน นอกจากนี้ได้มีการจัดอบรมความรู้ให้แก่
อาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาต่างๆ
ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจให้แก่องค์กรธุรกิจ
ชั้ น น ารวมถึ ง รั ฐบาลด้ ว ย นอกจากนี้ ม หาวิ ทยาลั ย ได้
นาเสนอการวิจัยให้กับสังคม อาทิ การจัดทาดัชนีความ
เชื่อมั่นผู้บริโภคของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
ซึ่งเผยแพร่สู่สังคมในทุกๆ เดือนอย่างต่อเนื่อง โดยผ่าน
สื่อต่ างๆ ทั้ งทางโทรทั ศน์ อิน เทอร์เน็ต หนั งสือ พิม พ์
และดั ช นี ค อรั ป ชั่ น เพื่ อ วั ด ความรุ น แรงของปั ญ หา
ทัศนคติและจิตสานึกของคนในสังคม และประสิทธิภาพ
การต่ อต้ านก ารทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น รวมทั้ ง ดั ช นี
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ซึ่งแสดง
สถานภาพของธุ ร กิ จ SMEs ในประเทศไทยถึ ง ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน และความอยู่รอดในโลก
ธุรกิจปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
เนื่องจากเป็นปีที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด 2019
ที่แพร่ระบาดที่ส่งผลต่อการดาเนินงานในหลายๆ ด้าน
ของมหาวิทยาลัยในระดับหนึ่ง แต่มหาวิทยาลัยยังคง
เดินหน้าและพร้อมนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน
การด าเนิ น งานต่ า งๆ ให้ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
อาทิเช่น ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ การประชุม
บุคลากรออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team (MS
Team), ระบบ UTCC Cisco Web ex, ระบบ Zoom
เป็นต้น ช่วยให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถสื่อสาร
ระหว่ า งกั น รวมถึ ง การจั ด การประชุ ม ผ่ า นวิ ดี โ อ
เทคโนโลยี ดั ง กล่ า วช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษาและอาจารย์
สามารถประชุม สร้า งคอนเทนต์ ติ ด ต่ อสื่ อ สาร และ
แบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนได้ทุก
เวลาบนทุกอุปกรณ์อย่างไม่จากัด
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สารอธิการบดี
และในปีการศึกษา 2562 นี้ บริษัท Apple ได้มอบโล่
รางวัล Apple Distinguished School 2019 ให้กับ
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จานวน 12
ท่ า น ซึ่ งไ ด้ รั บ เป็ น ปี ที่ 3 ติ ด ต่ อกั น เนื่ อ งจา ก
มหาวิทยาลัยสามารถนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเรียนผ่าน
ระบบ Digital Hybrid Learning
ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย พร้ อ มที่ จ ะปรั บ ตั ว ให้
สอดคล้ อ งกั บ สภาวการณ์ ข องโลกที่ เ ปลี่ ย นแปลง
รวมทั้งพร้อมรับมือและมีมาตราการป้องกันในกรณีที่
เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นสถานการณ์โควิด 2019
ที่ยังแพร่ระบาดอยู่นี้ มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะก้าวเดิน
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะเป็น
สถาบั นการศึกษาชั้ นน าที่มี คุณ ภาพ และมีบ ทบาท
สาคัญในการผลิตบัณฑิตที่ดี เก่ง มีคุณธรรม เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติให้
มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
อธิการบดี
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ปรัชญา / ปณิธาน
“คุณธรรมพัฒนาบัณฑิต คุณภาพวิชาชีพพัฒนาสังคมไทย”

วิสัยทัศน์
“มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาด้านธุรกิจการค้า
และอุตสาหกรรมบริการในอาเซียน
“A Leading University in Trade & Services in ASEAN”

พันธกิจ
1. สร้างบัณฑิตอัตลักษณ์โดดเด่นด้านผู้ประกอบการ สามารถปฏิบัติงานได้ จริง
และมี คุ ณ ลั ก ษณะสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของภาคธุ ร กิ จ สั ง คม และ
ประชาคมโลก
2. พัฒนางานวิจัยด้านเศรษฐกิจธุรกิจบริการที่สาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ และประชาคมโลก
3. บริการวิชาการในศาสตร์ด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และ อุตสาหกรรมบริการรวมทั้ง
องค์ความรู้อื่น ๆ ที่ทันสมัย ทั้งในและต่างประเทศ
4. ธารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย และมีความเป็นนานาชาติ
5. บริ หารจัด การและพั ฒนาแหล่ งรายได้ ใหม่ เพื่ อ ความยั่ ง ยืน ขององค์ ก รและ
ประเทศ
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ตรามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้นาตราของหอการค้าไทยมาปรับให้เป็นตรา
มหาวิทยาลัยประกอบด้วยเรือสาเภาหัวนาคชักใบบนระลอกคลื่น ภายในอาร์ม
เรียว ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายในวงกลมมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัย ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ

“สาเภาหัวนาค” สาเภาหัวนาคเป็นสัญลักษณ์ของการค้าขายระหว่างประเทศ
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และสาเภาหัวนาคเป็นสัญลักษณ์ของเรือสาเภาไทย

“คลื่น” คลื่นเป็นอุปสรรคที่สาคัญอย่างยิ่งในการเดินเรือสาเภาที่จะสามารถฝ่า
เกลียวคลื่นและอุปสรรคต่างๆ ได้ ต้องเป็นสาเภาที่มีนายท้ายเรือที่ชานาญและมี
ความวิริยะ อุตสาหะ

“อาร์ม” ตราอาร์มมักใช้เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสาหรับผู้ที่ประสบ
ความสาเร็จในชีวิตและการงาน
ความหมายรวม ของตรามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคือ สถาบันการศึกษา ที่
เปิดสอนวิชาที่เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์นาไปประกอบ
อาชีพจนประสบผลสาเร็จในชีวิตตนเอง และเป็นประโยชน์
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“แม่ไทร” ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย
เมื่อวิทยาลัยการค้าเปิดการเรียนการสอนที่หอการค้าไทย ถนนราชบพิธ ในปี พ.ศ. 2506
บริเวณหนึ่งทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่นั้นมีไทรใหญ่ร่มครึ้มอยู่ คาดว่าอายุของไทรประมาณ
กว่า 100 ปีชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงเชื่อว่าเป็นที่สถิตของเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษา
สถานที่ด้านหน้าไทรใหญ่มีศาลตั้งอยู่ 2 ศาล ศาลแรกตั้งอยู่หน้าต้นไทรใหญ่ ชาวบ้านเรียกว่า
“ศาลแมไทร” และศาลที่ สองตั้ง อยู่ ซ้ ายมื อของศาลแม่ไ ทร เป็ น “ศาลพระภูมิ ชัย มงคล”
เมื่อวิทยาลัยการค้าได้ย้ายจากตึกพาณิชย์ภัณฑ์ มาตั้ง ณ ที่ทาการของหอการค้าไทย ถนน
ราชบพิธ เพื่อความเป็นสิริมงคล คณะกรรมการหอการค้าไทย คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นที่
หนึง่ ไดจัดพิธีบวงสรวงกราบสักการะศาลเจ้าแม่ไทรและศาลพระภูมิเจ้าที่ และพร้อมใจกันเรียก
ไทรใหญ่นั้นว่า “ศาลแม่ไทร”
ถื อ เป็ น สถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ และ
ยึดถือต้นไทรเป็นต้นไม้ประจา
วิทยาลัยการค้านับแต่นั้น
มา ความผูกพันระหว่าง
นั ก ศึ ก ษากั บ แม่
ไทรแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
เมื่อมีการ
รับน้อง
ครั้ ง แรก
ของวิทยาลัย

ในปี พ.ศ.2508 รุ่นพี่ รุ่น 1 และ 2 ได้คล้องคอรับน้องรุ่น 3 ด้วยพวงมาลัยกิ่งไทรผูกเชื่อมกัน
ด้วยโบว์สีฟ้า แต่นั้นมา นักศึกษาทุกคนจึงได้เป็น “ลูกแม่ไทร” มาจนถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2517 เมื่อการพัฒนาวิทยาลัย จาเป็นที่จะต้องมีการขยายอาคารเรียน และต้อง
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้เหมาะสม ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เมื่อจะต้องโค่นต้นไทร
เหลือเพียงศาลแม่ไทรและศาลพระภูมิ ระหว่างการรื้อถอน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ได้ทาพิธีขออนุญาตแม่ไทร ขอแก่นของไทรใหญ่มาเก็บไว้เพื่อสักการะบูชา เนื่องจากถือกันว่า
เป็นสมบัติอันมีค่าที่ผูกพันทางด้านจิตใจมานาน และถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลของ
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชาวหอการค้าไทยไม่ เปลี่ยนแปลง จึงได้อัญเชิญแก่นไทรขึ้น
สถิต ณ ศาลแม่ไทร พร้อมกับปลูกต้นไทรอันเป็นสัญลักษณ์ของแม่ไทรไว้ เพื่อเป็นที่เคารพ
สักการะ และความผูกพันทางด้านจิตใจ ของ “ลูกแม่ไทร” ทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
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ประวัติมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทย จั ด ตั้ ง ขึ้ น ครั้ ง แรกเมื่ อ
พ.ศ. 2483 ณ ส านั ก งานของหอการค้ า ไทย ตึ ก
พาณิชย์ภัณฑ์ ถนนศรีอยุธยา สนามเสือป่า โดยใช้ชื่อ
ว่ า วิ ท ยาลั ย การค้ า โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สอนให้
อนุ ช นสนใจและส่ ง เสริ ม ให้ มี ค วามรู้ ใ นธุ ร กิ จ การค้ า
เปิดรับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และมีหลักสูตรการศึกษา 6 เดือน และ 2 ปี มีนักศึกษาประมาณ 300 คน หลักสูตรการสอนของ
วิทยาลัยการค้านับว่าทันสมัยอย่างยิ่งเพราะดาเนินตามหลักสูตรของหอการค้าแห่งกรุงลอนดอน
แต่วิทยาลัยการค้าเปิดสอนได้เพียง 1 ปี ก็เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาเป็นเหตุให้วิทยาลัยต้องปิด
ตัวเองเนื่องจากสงครามและรัฐบาลต้องการใช้สถานที่เป็นที่ตั้งสานักงานประสานงานระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

วิทยาลัยการค้าปิดไปร่วม 22 ปี กรรมการหอการค้าไทยทุกสมัยได้พยายามเป็นลาดับที่จะรื้อฟื้น
วิทยาลัยขึ้นใหม่ จนกระทั่ง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2506 คณะกรรมการหอการค้าไทยได้ดาเนินการเปิด
วิ ท ยาลั ย อี ก ครั้ ง ในชื่ อ วิ ท ยาลั ย การค้ า เช่ น เดิ ม แต่ ไ ด้ ย้ า ยอาคารที่ ตั้ ง มาอยู่ ณ ที่ ท าการของ
หอการค้ า ไทย เลขที่ 150 ถนนราชบพิ ธ เปิ ด รั บ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
มีหลักสูตรการศึกษา 3 ปี ผู้สาเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรการค้าชั้นสูง การเปิดสอนของ
วิทยาลัยการค้าครั้งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์
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ประวัติมหาวิทยาลัย
8 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 ที่ประชุมสภาวิทยาลัยการค้า มีมติให้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเป็น วิทยาลัย
การพาณิชย์ (College of Commerce of the Thai Chamber of Commerce) ดาเนินการตาม
เงื่อนไขมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติหอการค้า (พ.ศ. 2509) ที่กาหนดให้หอการค้าไทยมีหน้าที่
จัดตั้งและดาเนินการสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจ และในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.
2513 คณะกรรมการวิ ท ยาลั ย เอกชน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ อ นุ ญ าตให้ ห อการค้ า ไทยจั ด ตั้ ง
วิทยาลัยการพาณิชย์ (College of Commerce) อักษรย่อ ว.พณ. (C.C) เปิดสอนหลักสูตร 3
ปี ผู้สาเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรใน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาบริหารทั่วไป ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ เลขานุการ การตลาด การบัญชี การคลังการธนาคาร และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
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ประวัติมหาวิทยาลัย
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 คณะรัฐมนตรีได้
ลงมติรับในหลักการให้วิทยาลัยเอกชนดาเนินการ
สอนในระดั บ เกิ น กว่ า 3 ปี และวิ ท ยาลั ย การ
พาณิชย์ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน หลักสูตรปริญญา
ตรี 4 ปี ทั้ง 7 สาขาวิชา ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.
2516 พร้อ มกัน นี้วิทยาลั ยได้ ขอเปลี่ย นชื่อ เป็ น
วิ ท ยาลั ย การค้ า อี ก ครั้ ง ในชื่ อ ภาษาอั ง กฤษว่ า
College of Commerce อักษรย่อ วค (C.C.)
21 มิถุนายน พ.ศ. 2517 วิทยาลัยการค้าโอนมาสังกัดกับทบวงมหาวิทยาลัยพร้อมกับได้ย้ายมาอยู่ ณ เลขที่
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 อันเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบัน
ในวั น ที่ 24 ตุ ล าคม พ.ศ. 2527 ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ เ ปลี่ ย นประเภทสถาบั น เป็ น
มหาวิทยาลัย ในชื่อ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (University of the Thai Chamber of Commerce)
อักษรย่อ มกค. (UTCC)

University of The Thai Chamber of Commerce
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พัฒนาการสาคัญของมหาวิทยาลัย
‘54

‘55
‘56
‘57
‘58
‘59

‘60
‘61

‘62

• รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ เข้ารับตาแหน่งอธิการบดีเป็นคนที่ 5 (1 มกราคม
2555)
• จัดตั้งโครงการศูนย์ AEC Strategy Center
• จัดตั้งโครงการสถาบันพัฒนาบัณฑิตสู่ความสาเร็จ
• ร่วมกับบริษัทจีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ สมาคมค้าทองคา และสมาคมเพชรพลอยเงินทอง จัดตั้ง
ศูนย์วิจัยทองคา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
• จัดตั้งฝ่ายการต่างประเทศ
• จัดตั้งวิทยาลัยผู้ประกอบการ
• เปิดศูนย์ฟิตเนสแห่งใหม่ (อาคาร 20 ชั้น 3) และ Entrepreneur Student Lounge
( อาคาร 20 ชั้น 1 – 2 )
• เข้าร่วมโครงการ MIT REAP
• เปิดใช้อาคาร 22 และ 23
• จัดตั้ง “ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม” Innovation-Driven
Entrepreneurship Center (IDE Center)
• Training the Trainers ร่วมกับ Alibaba.com
• ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 20 ของประเทศไทย และเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชน ด้าน
สังคมศาสตร์ จากผลการจัดอันดับ Webometrics Ranking of World Universities
• จัดตั้งสถาบันพัฒนาบัณฑิตสู่ความสาเร็จ
• เปิดใช้อาคาร 25 อาคารจอดรถ และศูนย์อาหารแห่งใหม่
• รื้อถอนอาคาร 6 , 2 และ 11
• เปิดใช้อาคาร 24 (อาคารสัญลักษณ์)
• ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ สาขาการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวฯ อาคาร 10 ชั้น 4
• ปรับห้องจัดเลี้ยง อาคาร 10 ชั้น 3 และร้าน Chill Out
• ปรับภูมิทัศน์สนามหน้าอาคาร 24
• จัดตั้งคณะการศึกษาปฐมวัย (School of Early Childhood Education) และโรงเรียน
สาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC Kindergarten)
• ย้ายศาลพระพรหม ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลแม่ไทร และพิธีสักการะบวงสรวง ณ บริเวณ
ด้านหน้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• จัดตั้งคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล
• ยุบรวมกองแผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ และกองสารสนเทศ
• ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หมายเหตุ : รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์หาวิทยาลัย
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ทาเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15

ทาเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
1 ปี 2509 - 2513 ฯพณฯ พจน์
สารสินสภานายกสภาวิทยาลัยการพาณิชย์
ปี 2513 - 2516 ฯพณฯ พจน์ สารสิน
นายกสภาวิทยาลัยการพาณิชย์ หอการค้าไทย
2 ปี 2517 - 2521 นายอบ วสุรัตน์
นายกสภาวิทยาลัยการค้า
3 ปี 2522 - 2523 นายกิจจา วัฒนสินธุ์
นายกสภาวิทยาลัยการค้า
4 ปี 2523 – 2527 นายแพทย์สมภพ สุสังกร์กาญจน์ นายกสภาวิทยาลัย สภาวิทยาลัยการค้า
ปี 2527 - 2530 นายแพทย์สมภพ สุสังกร์กาญจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
5 ปี 2531 - 2535 ศาสตราจารย์ ยุกต์ ณ ถลาง นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
6 ปี 2536 - 2537 นายจรูญ เรืองวิเศษ
นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
7 ปี 2537 - 2538 นายสุวิทย์ หวั่งหลี
นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
8 ปี 2538 - 2540 ดร.โพธิพงษ์ ล่าซา
นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
9 ปี 2541 - 2544 ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์
นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
10 ปี 2545 - 2548ดร.อาชว์ เตาลานนท์
นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
11 ปี 2548 - 2552นายประมนต์ สุธีวงศ์
นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
12 ปี 2552 - 2554นายดุสิต นนทะนาคร
นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
13 ปี 2554 - 2557นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล
นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
14 ปี 2557 - 2561นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
15 ปี 2561 – ปัจจุบัน นายกลินท์ สารสิน
นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

16

ทาเนียบผู้อานวยการ/ อธิการ/ อธิการบดี

1
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ทาเนียบผู้อานวยการ/ อธิการ/ อธิการบดี
1 ปีการศึกษา 2506 - 2507 นายวิฑูรย์ วิริยะพันธุ์

ผู้อานวยการวิทยาลัยการค้า

2 ปีการศึกษา 2507 - 2508 นายไสว สุทธิพิทักษ์

ผู้อานวยการวิทยาลัยการค้า

3 ปีการศึกษา 2508 – 2509 นายปลั่ง พลอยพรหม

ผู้อานวยการวิทยาลัยการค้า

4 ปีการศึกษา 2509 – 2509 พระช่วงเกษตรศิลปการ

ผู้อานวยการวิทยาลัยการพาณิชย์

5 ปีการศึกษา 2509 – 2510 ศาสตราจารย์เดช บุญ-หลง

ผู้อานวยการวิทยาลัยการพาณิชย์

6 ปีการศึกษา 2510 – 2511 พล.ต.อ.พิชัย กุลละวณิชย์

ผู้อานวยการวิทยาลัยการพาณิชย์

7 ปีการศึกษา 2511 – 2517 ศาสตราจารย์ ดร.สมทบ สุวรรณสุทธิ

ผู้อานวยการวิทยาลัยการพาณิชย์

8 ปีการศึกษา 2517 – 2527 ศาสตราจารย์ปัจจัย บุนนาค

อธิการวิทยาลัยการค้า

ปีการศึกษา 2527 – 2536 ศาสตราจารย์ปัจจัย บุนนาค

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

9 ปีการศึกษา 2536 - 2542 ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

10 ปีการศึกษา 2542 - 2544 ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ ราชบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
11 ปีการศึกษา 2544 – 2554 รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

12 ปีการศึกษา 2554 - 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
13 ปีการศึกษา 2562 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1 ดร.โพธิพงษ์ ล่าซา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิส์ ภามหาวิทยาลัย

2 ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิส์ ภามหาวิทยาลัย

3 ดร.อาชว์ เตาลานนท์

ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

4 นายประมนต์ สุธีวงศ์

ที่ปรึกษากิตติศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

5 นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล

ที่ปรึกษากิตติศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

6 นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

ที่ปรึกษากิตติศักดิส์ ภามหาวิทยาลัย

7 ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

8 ศาสตราจารย์ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

9 ดร.สมภพ อมาตยกุล

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

10 ดร.สวราช สัจจมาร์ค

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

11 นายวสันต์ โพธิพิมพานนท์

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

12 นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

13 นายศุภชัย เจียรวนนท์

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

14 นายสราวุฒิ อยู่วิทยา

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

15 นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

16 รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

17 รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

ที่ปรึกษาประจาของสภามหาวิทยาลัย

20

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
18 นายกลินท์ สารสิน

นายกสภามหาวิทยาลัย

19 นายเกริกไกร จีระแพทย์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

20 นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

21 นายวิชัย อัศรัสกร

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

22 รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธารง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

23 นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคา

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

24 นายฐาปน สิรวิ ัฒนภักดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

25 นายปรัชญา สมะลาภา

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

26 นายภูมินทร์ หะรินสุต

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

27 Mr.Harald Link

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

28 นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

29 พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

30 นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

31 นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

32 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

33 ศาสตราจารย์ ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

34 รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพนธ์ โสพัศสถิตย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชาติ กิเลนทอง
(อาจารย์ระจา)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์

36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
(อธิการบดี)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์

ลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563)
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563)
1 รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
(สิ้นสุดการดารงตาแหน่ง 31 ธันวาคม 2562)

อธิการบดี

2 ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิ ชั ย อธิการบดี
(ดารงตาแหน่ง 1 มกราคม 2563 – ปัจจุบัน)
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์

รองอธิการบดีอาวุโสบริหาร

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
(สิ้นสุดการดารงตาแหน่ง 31 กรกฎาคม 2563)

รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย

5 อาจารย์วงเดือน สิมะโชคดี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

6 รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา
(สิ้นสุดการดารงตาแหน่ง 31 กรกฎาคม 2563)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

7 นายปรเมศ ส่งแสงเติม

รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 อาจารย์ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์
(ดารงตาแหน่ง 1 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานา ปัจฉิมนันท์
(สิ้นสุดการดารงตาแหน่ง 31 กรกฎาคม 2563)

รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและ
วิเทศสัมพันธ์

10 อาจารย์สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล
(สิ้นสุดการดารงตาแหน่ง 31 กรกฎาคม 2563)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

11 อาจารย์ ดร.จิตรัตน์ ช่างหล่อ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

12 อาจารย์ ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย
(สิ้นสุดการดารงตาแหน่ง 31 กรกฎาคม 2563)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหิงสพันธุ์
(สิ้นสุดการดารงตาแหน่ง 31 กรกฎาคม 2563)

รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพองค์กร
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563)
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา อินเด
(สิ้นสุดการดารงตาแหน่ง 1 ธันวาคม 2563)

รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคาร
และสิ่งแวดล้อม

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(สิ้นสุดการดารงตาแหน่ง 31 กรกฎาคม 2563)

16 อาจารย์ ดร.เอกธิป สุขวารี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
ธุรกิจ

17 อาจารย์นพดล ยุทธสุขประเสริฐ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

18 อาจารย์ ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติ
(สิ้นสุดการดารงตาแหน่ง 31 กรกฎาคม 2563)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาด
และวิเทศสัมพันธ์

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล
(สิ้นสุดการดารงตาแหน่ง 31 กรกฎาคม 2563)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาด
และวิเทศสัมพันธ์

20 รองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล
(สิ้นสุดการดารงตาแหน่ง 31 กรกฎาคม 2563)

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ ดร.พันธิตรา ปัทมานนท์
(สิ้นสุดการดารงตาแหน่ง 31 กรกฎาคม 2563)

ผู้ช่วยอธิการบดี

24

คณบดี
(1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563)
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คณบดี
(1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563)
1 อาจารย์ ดร.รวิดา วิริยกิจจา

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

2 รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปานมณี
(สิ้นสุดการดารงตาแหน่ง 1 มกราคม 2563)

คณบดีคณะบัญชี

3 อาจารย์ ดร.กิตติมา อัครนุพงศ์
(ดารงตาแหน่ง 1 มกราคม 2563 – 1 กรกฎาคม 2563)

คณบดีคณะบัญชี

4 อาจารย์ ดร.จตุร์วิทย์ เขียวชะอุ่ม
(ดารงตาแหน่ง 1 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน)

คณบดีคณะบัญชี

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรีดากรณ์
(สิ้นสุดการดารงตาแหน่ง 31 กรกฎาคม 2563)

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร
(ดารงตาแหน่ง 7 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐริกา แชน

คณบดีคณะนิติศาสตร์

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
(สิ้นสุดการดารงตาแหน่ง 31 ธันวาคม 2562)

รักษาการคณะการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ

12 อาจารย์ ดร.ยงยุทธ แก้วอุดม
(ดารงตาแหน่ง 1 มกราคม 2563 – ปัจจุบัน)

คณบดีคณะการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ

13 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชาติ กิเลนทอง

คณบดีคณะการศึกษาปฐมวัย

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง
(ดารงตาแหน่ง 1 มกราคม 2563 - ปัจจุบัน)

คณบดีคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล

15 อาจารย์ ดร.จักรกรินทร์ ศรีมูล
(สิ้นสุดการดารงตาแหน่ง 1 สิงหาคม 2563)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ

16 อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ
(สิ้นสุดการดารงตาแหน่ง 1 สิงหาคม 2563)

คณบดีวิทยาลัยผู้ประกอบการ

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์
(สิ้นสุดการดารงตาแหน่ง 1 สิงหาคม 2563)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

18 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล

คณบดีคณะวิทยพัฒน์
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งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย

พิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ เนื่ อ งในโอกาสครบรอบวั น สถาปนามหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทย ปี ที่ 57
โดยมี นายเกริกไกร จีระแพทย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี
แ ล ะ ร ศ . ด ร . เ ส า ว ณี ย์ ไ ท ย รุ่ ง โ ร จ น์ ที่ ป รึ ก ษ า ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ ป ร ะ ธ า น โ ค ร ง ก า ร
Harbour.Space@UTCC คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธี โดยมี มาตรการเว้น
ระยะห่าง Social Distancing ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 63

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2561

พิ ธี ป ร ะ ส า ท ป ริ ญ ญ า บั ต ร แ ก่ ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ จ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 6 1
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 2 ท่าน ได้แก่
• ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมิศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
• ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ศิลปศาสตรดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 14 -15 กุมภาพันธ์ 2563
27

งานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์

นายกลินท์ สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี
กล่าว รายงานและแสดงความยินดี กับผู้ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา 2561 ในโอกาส
นี้อดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย เป็นผู้แทนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัย กล่าวแสดง
ความยิน ดี ในงานเลี้ ย งแสดงความยิ น ดี กั บดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ณ อาคาร 24 ชั้ น 18 เมื่ อ วั น ที่
2 มีนาคม 2563

มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี 2562

รศ.ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี และ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสงานวิจัยและบริการ
ธุรกิจ ร่วมมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้รับรางวัล Distinguished Alumni Awards
ซึ่งมีผไู้ ด้รับรางวัลทั้งสิ้น รวม 29 ท่าน ณ อาคาร 24 ชั้น 18 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562
28

รายนามดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
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รายนามของดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
1 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

2 ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

3 นายแพทย์สมภพ สุสังกร์กาญจน์

บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์

4 นายอบ วสุรัตน์

เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

5 นายบรรเจิด ชลวิจารณ์

บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์

6 ศาสตราจารย์ปัจจัย บุนนาค

เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

7 นายชาญ อัศวโชค

บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์

8 นายโพธิพงษ์ ล่าซ่า

บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์

9 นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์

10 นายบัณฑูร ล่าซ่า

บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์

11 นายชวน หลีกภัย

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

12 นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์

13 ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล

เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

14 นายสุนทร ว่องกุศลกิจ

บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์

15 Mr.William Henry Gates III

บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์

16 ดร.อาชว์ เตาลานนท์

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ

17 ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี

18 นายเฉิน เทียนเฉียว

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

19 ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

20 นายพารณ อิศเสนา ณ อยุธยา

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

21 นายวิชัย ศรีประเสริฐ

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

22 ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

23 นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ

24 ดร.ปิยสวสัดิ์ อัมระนันทน์

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

30

รายนามของดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
25 ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี

26 นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

27 นายสมชัย หยกอุบล

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

28 Mr.Lindsay Fox

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดื์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

29 ศาสตราจารย์ พัน เต๋อติ่ง

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑืิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาภาษาไทยการสื่อสาร

30 นายไกรสร จันศิริ

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

31 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้ประกอบการ

32 Mr.Win Aung

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

33 นายอมเรศ ศิลาอ่อน

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ

34 นายฤทธิ์ ธีระโกเมน

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้ประกอบการ

35 นายโยธิน ดาเนินชาญวนิชย์

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

36 นายเชาว์ โพธิ์ศิริสุข

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

37 นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้ประกอบการ

38 ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

39 นายชายนิด อรรถญาณสกุล

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประกอบการ

40 นายชูชาติ เพ็ชรอาไพ

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงิน

41 นายวัลลภ มานะธัญญา

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ

42 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ

43 นายอนุทิน ชาญวีรกูล

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

44 นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประกอบการ

45 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

46 ดร.วิรไท สันติประภพ

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศษฐศาสตร์

47 ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
48 ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศษฐศาสตร์
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ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ค่ายลูกแม่ไทรจิตใจงาม
ค่า ยลู ก แม่ ไ ทร…จิ ตใจงาม ประจ าปีก ารศึ ก ษา 2562
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดให้มีกิจกรรมรับน้อง
ค่ายลูกแม่ไทรจิตใจงามและ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 พร้ อ มจั ด งานภายใต้
บรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ โดยฝ่าย
กิจการนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 วัน ระหว่างในวันที่ 9
และ 10 สิงหาคม 2562 ภายใต้โครงการ “ค่ายลูกแม่
ไทร…จิ ต ใจงาม ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562” ซึ่ ง
มหาวิ ทยาลั ย ได้จั ด อย่ างต่ อ เนื่อ งมาเป็ น ปี ที่ 21 แล้ ว
โดยทางมหาวิทยาลัย ฯ ได้เข้าไปดูแลควบคุมกิจกรรม
อย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ สร้ า งความอบอุ่ น และความมั่ น ใจ
ให้กับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง
โดยกิ จ กรรมที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ จั ด ขึ้ น มุ่ ง เน้ น ให้
นักศึกษาใหม่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ตลอดจนสอดแทรกเนื้ อ หาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมแก่
เยาวชน พิ ธี บ ายศรี สู่ ข วั ญ น้ อ งใหม่ รวมทั้ ง กิ จ กรรม
การแสดงต่างๆ จากรุ่นพี่ ที่จะช่วยสร้างสัมพันธ์อันดี
ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพื่อนใหม่เป็นอย่างดีด้วย
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UTCC 4 Pillars

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็น มหาวิทยาลัยชั้นนาในอาเซียนด้านธุรกิจการค้าและ
การบริการ ดาเนินงานผ่านยุทธศาสตร์หลัก 4 เสา ได้แก่ Tertiary Education, New
Economy & Reform, Academic Services and Economic & Social Change
Agent / Outreach
สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven
Entrepreneur) เน้นการสอนทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาทุกคณะ มีการ
เรียนการสอนด้วยระบบ Digital Hybrid Learning System

นอกจากนี้ มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทยยั ง ได้ ร่ ว มมื อ ทางด้ า นวิ ช าการกั บ
Alibaba.com ซึ่งเป็นแพล็ตฟอร์มอีคอมเมิร์สที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน อบรมความรู้
ด้านธุรกิจอีคอมเมิร์สสาหรับผู้ประกอบการให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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Tertiary
Education

1
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Digital Hybrid Learning System
ที่นี่...เราแจก iPad ให้
นักศึกษาทุกคนเพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนแบบInteractive
และ Collaborative
Learning เสริม
ทักษะให้เข้าถึง
บทเรียนได้ทุกที่
ทุกวลา
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Entrepreneurial Mindset
ที่นี่...ปลูกฝังความคิดแบบ
ผู้ประกอบการ คิดเหมือน
เจ้าของธุรกิจ บริหารเก่ง
รู้จริงเรื่องเทคโนโลยี และ
รับผิดชอบต่อสังคม
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ห้อง LAB สาขาการบิน

38

ห้อง LAB สาขา e-Sport

ความเป็นเลิศในการศึกษาด้านธุรกิจ โดดเด่นในการสร้างนักธุรกิจและผู้ประกอบการ ด้านการค้า
และอุตสาหกรรมบริการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศและภูมิภาค
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีหลักสูตรหลากหลาย ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ประกอบด้วย 10 คณะวิชา 2 วิทยาลัย ในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
 หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นแบบ CWIE 100 %


• มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Experience, Fieldwork, Project – based / Research – based /
Solution-based Learning

CWIE (Cooperative education or work integrated learning) คือ หลักสูตรการเรียนการ
สอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน)
เพื่อให้บัณฑิตพร้อมสู่โลกแห่งการทางานจริงได้ทันที มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงาน
สามารถพัฒนาอาชีพในปัจจุบันและเตรียมพร้อมรองรับตาแหน่งงานในอนาคต
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Strong Foundation with TCC and Business Sector

 สอนโดยคณาจารย์ที่จบปริญญาเอกจาก
มหาวิทยาลัยชั้นนาของโลก
 เรียนรู้จากประสบการณ์ของกูรูนักธุรกิจตัวจริง
จากเครือข่ายหอการค้าไทยทั่วประเทศ
 ฝึกงานกับภาคธุรกิจสมาชิกของหอการค้าไทย
 ได้ประสบการณ์จริง (Real Experience)
จากการศึกษาดูงานในบริษัทชั้นนา / บริษัท
จาลองฝึกปฏิบัติ
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Academic Program
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
รวมทั้งสิ้น 76 หลักสูตร

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี
จานวน 54 หลักสูตร
2. หลักสูตรระดับปริญญาโท
จานวน 15 หลักสูตร
3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก
จานวน 7 หลักสูตร
มีหลักสูตร E-Learning (บัญชี, MBA)
มีหลักสูตรนอกเวลาทาการ ภาคค่า/เสาร์-อาทิตย์

จานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ จานวน 451 คน
- ปริญญาเอก 195 คน
- ปริญญาโท 251 คน
- ปริญญาตรี 5 คน* (อาจารย์ชาวต่างชาติ)
สายอานวยการ จานวน 482 คน
รวม 933 คน
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คณะวิชา
School of Business

School of Humanities

School of Engineering

School of Early Childhood
Education

International School of
Management

School of Accountancy

School of Economics

School of Science and Technology

School of Communication Arts

School of Law

School of Tourism and Services

School of Digital Arts and Design

College of Entrepreneurship

Graduate School
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Extension School

หลักสูตรอนุปริญญา
- หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
Associate of Business Administration Program in Hotel Management
- หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร สาขาวิชาการท่องเที่ยว
Associate of Arts Program in Tourism

หลักสูตรปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
Bachelor of Business Administration Program in Management
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
Bachelor of Business Administration Program in Marketing
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
Bachelor of Business Administration Program in Finance
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
Bachelor of Business Administration Program in International Business Management
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Bachelor of Business Administration Program in Business Computer
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ**
Bachelor of Business Administration Program in Entrepreneurship**
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management
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- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (123 หน่วยกิต) 8 กลุ่มวิชา
Bachelor of Business Administration Program
o กลุ่มวิชาการตลาด
o กลุ่มวิชาเอกโลจิสติกส์
o กลุ่มวิชาเอกการเงิน
o กลุ่มวิชาเอกการจัดการ o กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ o กลุ่มวิชาเอกบริหารทั่วไป
o กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
o กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
Bachelor of Business Administration Program in Modern Retail Business Management
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต*****
Bachelor of Business Administration Program in Game and e-Sports Business *****
หมายเหตุ * วิทยาลัยผู้ประกอบการ รับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการหลักสูตร
***** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ดูแล

คณะบัญชี
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต Bachelor of Accountancy
o กลุ่มวิชาการบัญชีสาหรับหน่วยงานภาคธุรกิจ oกลุ่มวิชาสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน
o กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรนอกเวลาทาการ 2 หลักสูตร (วันจันทร์ – วันเสาร์ เรียนภาคค่า และวันอาทิตย์ เรียนเต็มวัน
- หลักสูตรสาหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่เทียบโอน
- หลักสูตรสาหรับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอน
- หลักสูตรปริญญาที่สอง สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ไม่ตรงบัญชี เรียนประมาณ 2 ปี (เสาร์-อาทิตย์)
E-Learning (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์) สาหรับผู้จบปริญญาตรี(เรียนประมาณ 2 ปี)
- หลักสูตร 4+1 (5 ปี ได้ปริญญาตรีและโท)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
Bachelor of Engineering Program in Electrical and Energy Engineering
· หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
Bachelor of Engineering Program in Computer and Multimedia Engineering
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
Bachelor of Engineering Program in Computer and Artificial Intelligence
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
Bachelor of Engineering Program in Logistics Engineering
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง
Bachelor of Engineering Program in Rail Business Innovation Engineering
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์
Bachelor of Engineering Program in Automotive Business Engineering
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คณะมนุษยศาสตรและประยุกต์ศิลป์
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
Bachelor of Arts Program in English for Business Communication
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ
Bachelor of Arts Program in English for English Professional and
International Communication
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Bachelor of Arts Program in Thai Language for Communication
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
Bachelor of Arts Program in Japanese
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
Bachelor of Arts Program in Chinese
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล
Bachelor of Arts Program in English and Translation
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
Bachelor of Arts Program in Performance Arts
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี
Bachelor of Arts Program in Korean
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ
Bachelor of Arts Program in Chinese for Careers
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
Bachelor of Arts Program in Business English (Bilingual Program)
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)***
Bachelor of Arts Program in International Hotel Management (International Program)***
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
Bachelor of Arts Program in Interdisciplinary Studies
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ
Bachelor of Arts Program in Chinese for Entrepreneurs (ภาษาไทย / ภาษาจีน)
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตร
นานาชาติ)***
Bachelor of Arts Program in International Tourism Management (International Program)***
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)*** (ภาษาอังกฤษ / จีน)
Bachelor of Business Administration Program (Bilingual Program)***
หมายเหตุ *** วิทยาลัยนานาชาติจีน/คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์รบั ผิดชอบดูแลและบริหารจัดการหลักสูตร
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Bachelor of Science Program in Computer Science
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Bachelor of Science Program in Food Science and Technology
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลเกมซิมูเลชั่น
Bachelor of Science Program in Digital Game Simulation
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
Bachelor of Science Program in Food Business Management
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
Bachelor of Science Program in Financial Engineering
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
Bachelor of Science Program in Interdisciplinary Studies
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร
Bachelor of Science Program in Food Innovation
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
Bachelor of Science Program in Digital Technology

คณะนิเทศศาสตร์
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
Bachelor of Communication Arts Program in Strategic Communication
o กลุ่มวิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ o กลุ่มวิชาเอกการกระจายเสียงและแพร่ภาพ
o กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน
Bachelor of Communication Arts Program in Innovative Mass Communication
o กลุ่มวิชาเอกการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ o กลุ่มวิชาเอกการโฆษณา
o กลุ่มวิชาเอกการสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ

คณะเศรษฐศาสตร์
- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต Bachelor of Economics
o กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
o กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
o กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย o กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
o กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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คณะนิติศาสตร์
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต Bachelor of Laws
o กลุ่มสาขาเทคโนโลยีและธุรกิจสร้างสรรค์
o กลุ่มสาขาการค้าระหว่างประเทศ
o กลุ่มสาขาตลาดทุน การเงิน และภาษี
o กลุ่มสาขาวิทยุ โทรทัศน์ และการสื่อสาร
o กลุ่มสาขาโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
o กลุ่มสาขาธุรกิจแฟรนไชส์
o กลุ่มสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตนอกเวลาทาการ
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพิเศษ สาหรับตารวจ

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
Bachelor of Business Administration Program in Service Business Management
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
Bachelor of Business Administration Program in Tourism
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
Bachelor of Arts Program in Tourism
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
Bachelor of Arts Program in Airline Business Management
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดอีเว้นท์
Bachelor of Arts Program in Event Management
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเรือสาราญ
Bachelor of Arts Program in Cruise Business Management

วิทยาลัยผู้ประกอบการ**
- สาขาวิชาการประกอบการ**

คณะศึกษาปฐมวัย
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ( 4 ปี)
Bachelor of Education Program in Early Childhood Education (4 Years)

คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล
- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Digital Arts
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หลักสูตรปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจ MBA
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ
Master of Business Administration in Entrepreneurship
- CEO MBA : MBA online มีจานวน 9 กลุ่มวิชา)
o กลุ่มวิชาการจัดการ
o กลุ่มวิชาการตลาด
o กลุ่มวิชาการเงิน
o กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์
o กลุ่มวิชาประกอบการ
o กลุ่มวิชานวัตกรรมธุรกิจ
o กลุ่มวิชาผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
o กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
o กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม

คณะบัญชี M.Acc.
- หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
Master of Accountancy
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน
Master of Science Program in Internal Auditing

คณะเศรษฐศาสตร์ M.Econ.
- หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Master of Economics Program in Business Economics

คณะวิทยาศาสตร์ M.Sc.
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
Master of Science Program in Financial Engineering
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Master of Science Program in Computer and Information Technology
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี
Master of Science Program in Digital Innovation and Technology
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หลักสูตรปริญญาโท
คณะนิเทศศาสตร์ M.A.
- หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
Master of Communication Arts Program in Marketing Communication

คณะวิศวกรรมศาสตร์ M.Eng.
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
Master of Engineering Program in Computer Engineering and Financial Technology

คณะนิติศาสตร์ LLM.
- หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Laws

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Master of Art Program in Thai Language for Careers
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการค้าธุรกิจ
Master of Arts Program in Commercial and Business Laws

บัณฑิตวิทยาลัย
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา
Master of Education Program in Education Management
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คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ M.A.
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)*** (ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน)
Master of Business Administration (Bilingual Program)***
o กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
o กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
o กลุ่มวิชาการจัดการการเงิน
o กลุ่มวิชาการจัดการมัลติมีเดีย
o กลุ่มวิชาการจัดการโครงการ
o กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์
o กลุ่มวิชาการจัดกาการท่องเที่ยว
o กลุ่มวิชาการบริหารและการสะสมงานศิลปะ
o กลุ่มวิชาการจัดการศิลปะดิจิทัล
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ***
Master of Arts Program in Thai Language for Careers ***
หมายเหตุ *** วิทยาลัยนานาชาติจีน/คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์รบั ผิดชอบดูแลและบริหารจัดการหลักสูตร

วิทยาลัยผู้ประกอบการ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)**
Master of Business Administration in Entrepreneurship (International Program)**
หมายเหตุ ** วิทยาลัยผู้ประกอบการรับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาเอก
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์
Doctor of Philosophy Program in Logistics
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
Doctor of Philosophy Program in Computer Engineering and Financial Technology)
- หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดษุ ฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
Doctor of Communication Arts Program in Marketing Communication
- หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Accountancy Program
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UTCC International
School of Management
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VISION
UTCC International School of
Management aims to be a leading
Business School in South East Asia.
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Dare to be Different
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UTCC International
School of Management
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UTCC International
School of Management
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Single Degree
UTCC ISM

Two Degree
University of
Newcastle
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Dual Degree
Mingchuan
University

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)
- Bachelor of Business Administration
Program (International Program)*
- Bachelor of Business Administration
Program (International Program)*
 International Business Management
 Entrepreneurship and Innovation
 Service Business Management
- Bachelor of Business Administration
Program in High – Tech Entrepreneurship
(International Program)**
- Bachelor of Science Program in
Computer Science
- Bachelor of Business Administration
Program in Tourism Management
- Bachelor of Accountancy (International
Program)*

หลักสูตรระดับปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ)
- Master of Business Administration
(International Program)*
- Master of Business Administration in
Entrepreneurship (International Program)*
หมายเหตุ * วิทยาลัยนานาชาติ รับผิดชอบดูแลและ
บริหารจัดการหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ)
บัณฑิตวิทยาลัย
- Doctor of Philosophy Program in
Economics (International Program)
- Doctor of Business Administration
Program (Bilingual Program)
- Doctor of Business Administration
Program (International Program)

หมายเหตุ * วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ
รับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการหลักสูตร
**Harbour Space รับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการ
หลักสูตร
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Special Lecture

UTCC iSM Block chain
Analysis Workshop,
on 6 November 2019 by
Ms. Nicole Nguyen, Former
Head of APAC Asia Block
chain Review

UTCCiSM Start-up Business Session, on 22 November 2019 by Mr. Simon Cheng
(Managing Director, Priceless.com.hk) from the Hong Kong Special Administrative
Region of the People's Republic of China and Mr. Khairul Rusydi (Co-founder and
CEO-Reactor Co., Youth Action Plan panelist of Ministry of Culture, Community and
Youth) from Singapore
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Special Lecture

“EUROCHAM Workshop” on 29 October 2019 by Mr. Thomas Fernandez
Hesketh, Business Service Manager, European Chamber of Commerce in
Cambodia to conduct the guest lecture on the topic of Business Opportunities
in Cambodia highlighting on EU relations and businesses in Cambodia.
Students were able to see the new business and investment opportunities and
upcoming business trends in ASEAN region as well.
UTCC iSM Startup Talk
Session on 15 November
2019 by Mr. Jakapan
Leeathiwat Co-founder of
Tourkrub Company and Mr.
Louis Opplert, La French
Tech Project Manager on 15
November 2019.
Students got insights on how to startup and manage a business and also the
importance of networking as well. Students also had the opportunity of Q&A session
and senior students were also offered internship opportunities.
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Short Course Training for other institution

Osaka University of Economics Short Study
and Cultural Program from 2-7 September 2019

Islington College of Nepal visited UTCC iSM
attended the special "Design Thinking and
E-Commerce" during 16-18 October 2019
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ISM Other Outstanding Activities :
Short -Term Exchange Program

UTCC Global MBA and undergraduate students joined short-term exchange
program as “Overseas Certificate Course” program at HdWM: University of
Economics for Management and University of International Management
Mannheim, Mannheim, Germany during 2-22 December 2019 in Germany

UTCC iSM students from Bangkok, Yangon and Mandalay campuses attended
two-week short-term exchange program as “Overseas Certificate Course”
program in International Business at Ming Chuan University, Taiwan, a partner
of University of the Thai Chamber of Commerce. during 8-19 October 2019 at
Ming Chuan University, Taiwan
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ISM Other Outstanding Activities :
Short -Term Exchange Program

UTCC iSM attended two-week short-term exchange program as “Overseas
Certificate Course” program in Cultural Language at Chungnum National
University, the Republic of Korea, a partner of University of the Thai Chamber
of Commerce. during 26 December 2019 - 9 January 2020 at Chungnum
National University, the Republic of Korea

UTCC iSM attended two-week short-term
exchange program as “Overseas Certificate
Course” program at University of Finance
and Administration University in Prague, the
Czech Republic, a partner of University of
the Thai Chamber of Commerce. during 1221 January 2020 at University of Finance
and Administration University in Prague, the
Czech Republic
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Global MBA Offshore Program @ Myanmar
เป็นหลักสูตรที่ทางวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ Republic of the Union
of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI) โดยเริ่ม
ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ .ศ. 2555 เพื่อให้บริการด้านการศึกษาในระดับปริญญาโทนอกประเทศไทยใน
2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตย่างกุ้ง และวิทยาเขตมัณฑะเลย์ โดยปัจจุบันมีนักศึกษาชาวพม่า ทั้งที่จบ
การศึกษาไปแล้วและกาลังศึกษาอยู่มากมาย

Number of intake students and graduates
Number of Students
City

Founded

Yangong

2012

Mandalay

Total

2013

Total

Information Batch 1 Batch 2 Batch 3 Batch 4 Batch 5 Batch 6 Batch 7 Batch 8 Batch 9 Batch 10 Batch 11 Batch 12 Batch 13 Batch 14
Intake students
49
52
56
57
54
53
58
50
110
56
57
53
51
53
Graduates

44

45

45

Intake students

26

33

29

35

23

Graduates
Intake students
Graduates

18

32

27

23

75
62

85
77

85
72

92
23

92

99

47

85

29

47

45

18

28

0

0

0

21

31

21

28

16

77
113

98
31

76
120

78
75

110
101

56
29

57
47

809
444

0
53
0

0

237

51
0

217
1046
661
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Number of Alumni
City
Yangon
Mandaly
Total

Founded
2014
2012 44
2013
0
44

2015
90
18
108
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Academic Year
2016 2017
2018
91
99
133
32
26
45
123
125
178

Total
2019
76
52
128

2020
0
0
0

533
173
706

ISM MBA Offshore Activities

UTCC-UMFCCI Global MBA Batch-13 Welcome Dinner @ Pan Pacific Hotel
(7th Sept 2019)

Seminar: “Myanmar and ASEAN Entrepreneurs: A Game Changer” at Pan Pacific
Hotel on 23 Nov 2019
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ISM MBA Offshore Activities

“Startup Business for Young Entrepreneurs” at Pullman
Hotel, Mandalay, Myanmar, on 26 November 2019

“Homecoming” on 6 September 2019
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Digital Life @ UTCC
Hybrid Leaning System
UTCC Hybrid Learning System เป็นระบบที่
หลอมรวมเอาข้อดีในการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online
Learning)และการเรี ย นรู้ ใ นห้ อ งเรี ย น (Face-toFace) เข้าไว้ด้วยกัน เน้นการผสมผสานวิธีการสอนที่
หลากหลายเพื่ อ สร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ (Interaction)
ระหว่าง อาจารย์กับนักศึกษา และ นักศึกษากับนักศึกษา
ผ่านเครื่องมือ และ ซอฟต์แวร์ที่ได้มาตรฐานระดับโลกซึ่ง
จะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning)และ ได้ ใ ช้ ก ร ะ บวน การ คิ ด (Thinking
System) รวมทั้ง สามารถใช้เทคโนโลยี สมั ยใหม่ ที่เ อื้ อ
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ได้มากขึ้น
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ได้ปรับกลไกล
และวิ สั ย ทั ศ น์ ส ร้ า งศัก ยภาพเรี ย นการสอนให้ มี ค วาม
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการแจกไอแพดให้นักศึกษา
เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอนระบบ Hybrid
Learning System มากว่า 10 ปี เริ่มจากการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย โดยนาเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการเรียน
ภายใต้ระบบการเรียนรู้ แบบ Hybrid ตั้งแต่ปีการศึกษา
2551 และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้ระบบ
UTCC Hybrid Learning System ให้นักศึกษา
เรียนผ่าน iBook จากคลังแอพพลิเคชั่น iTunes U
กว่า 800 หลักสูตรวิชา พร้อมจับมือกับ บริษัท Apple
อเมริ ก า ตั้ ง ศู น ย์ รี เ จนนอล เทรนนิ่ ง เซนเตอร์
(Regional Training Center) แห่งแรกในภูมิภาค
อาเซี ย น เน้ น พั ฒ นาศั ก ยภาพครู ผู้ ส อน และเพิ่ ม
ความสามารถการเรียนการสอนในทุกมิติ
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จากการเกิดวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรน่าโควิด – 19 ต้นปี 2563 นี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนักศึกษาไม่ต้องปรับตัวกับการเรียนระบบ
ออนไลน์ โปรแกรมที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ คือ Cisco Webex, MS Teamและ Zoom เวลาที่
จะแสดงความคิดเห็นระหว่างเรียนออนไลน์จะสามารถเปิดไมค์เพื่อสอบถามได้ตลอดเวลา ถ้าตรงไหนไม่
เข้าใจจริง ๆ ก็สามารถที่จะทักส่วนตัวไปหาอาจารย์ได้เวลาเรียน เวลาเรียนตามตารางเดิมที่เรียนปกติ
การบ้านของนักศึกษามีการแสดงความคิดเห็นจากโจทย์ที่อาจารย์ให้มาโดยทาผ่าน Good note ใน
แอพพลิเคชั่น iTunes U

นอกจากนี้ ยังได้ใช้ไอแพดสอบปลายภาคผ่านระบบออนไลน์ด้วยระบบ Hybrid Learning System ที่ไม่
สะดุดและมีประสิทธิภาพผ่านระบบอินเตอร์เนตไร้สาย (wifi) ที่ปล่อยสัญญาณเต็มพื้นที่ 100 % ทั่ว
มหาวิทยาลัย ด้วยการลงทุนในการใช้บริการอินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการหลายเจ้าผสมผสานกันเพื่อ
รองรับรูปแบบการเรียนการสอนนี้ ซึ่งถือว่ามีความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ตสูงสุดในบรรดามหาวิทยาลัย
ด้ว ยกั น น าร่ อ งด้ ว ยการน าไอแพดมาใช้ ส อบส าหรั บ นั ก ศึ ก ษากว่ า 1,000 คน ในรายวิ ช า GE001
ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ ชั้นปีที่ 1 ซึ่งสอบเสร็จแล้วนักศึกษาสามารถทราบคะแนนได้เลย
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Hybrid Classes
UTCC to Offer Hybrid Classes in the New Normal to Enhance Learning
Experience of Thai and International Students
New measures are taken at UTCC to comply with the government’s guideline during
to the COVID-19 situation. Although, the university was closed earlier, we always keep
our area clean and hygienic. And in preparation for the return of our students from
August 10, more hand sanitizer stations have been installed campus-wide. Seating
arrangement for classrooms will allow students to maintain physical distance while still
enjoy their learning experiences at the university.”

However, with international travel
restrictions, UTCC has prepared for
offering hybrid classes for international
programs to cater students who may be
unable to attend classes at the university,
which most of them are new students
from China and other Asian countries such
as Myanmar, Cambodia and Vietnam.
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หลักสูตร DAT
(Digital and Transformative Leaders)
หลักสูตร DAT เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย
สาหรับผู้นาที่ต้องการสร้างนิยามใหม่ให้กับธุรกิจ
ในยุ ค ดิ จิ ทัล พบกั บ Speakers กู รู ด้ า น Digital
Transformation ทีจ่ ะช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถ
วางแผนอนาคตของธุรกิจได้สาเร็จและยั่งยืน ที่
สาคัญยังเป็นหลักสูตรที่สร้างสรรค์นวัตกรรม

สามารถมองเห็นโอกาสที่อยู่รอบ
ด้ า น พลิ ก มุ ม มองผู้ บ ริ โ ภคเพื่ อ
ส ร้ า ง คุ ณ ค่ า ที่ แ ต ก ต่ า ง ด้ ว ย
เครื่องมื อดิ จิ ทัล พร้ อ มให้ มีก าร
Workshop กิจกรรมต่อยอดการ
เรียนรู้ ต่างๆมากมาย โดยมีการ
เ ปิ ด อ บ ร ม ไ ป เ มื่ อ วั น ที่ 1 5
มกราคม 2563 ณ อาคาร 10
ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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มหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย กับทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)
ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 5G ในการ
ติดตั้งและนาเทคโนโลยี 5G ร่วมพัฒนาการเรียนการ
สอน เพื่อให้การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ภายใต้ ‘True 5G
World of Education’ โดยครอบคลุมทั้งเรื่อง การ
สร้าง Smart Campus นา 5G พัฒนาระบบอัจฉริยะ
สาหรับบริหารจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัย ทั้งการ
บริ ห ารจั ด การ น้ า ไฟฟ้ า ที่ จ อดรถ การตรวจวั ด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และระบบความปลอดภัยสาธารณะ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นเสมือนเมืองอัจฉริยะ เป็นมิตรต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และปลอดภั ย ส าหรั บ ทั้ ง คณาจารย์
บุคคลากรและนักศึกษา
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Innovative
Space
77
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Co-Working Space
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Co-Working Space

IDE Agora
81

Central Library
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UTCC Chamber Cuisine
83
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Communication Art Lab

กิจกรรมและผลงานนักศึกษา
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วิทยาลัยผู้ประกอบการ จัดโครงการ แคมป์สร้างผู้ประกอบการรุ่นเล็ก...เด็กหัวการค้า
ปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยผู้ประกอบการ จัด โครงการ ศึกษาดูงาน “กลิ่นธูปหอม&มัดย้อม ล้อมใจ” สืบสานเรียนรู้
อนุรักษ์เอกลักษณ์ท้องถิ่น ประจาปีการศึกษา 2562

คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการ HMA English Mini Camp 2019 เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กล้าแสดงออก และสนับสนุนการทางาน
เป็นทีมและเป็นการประชาสัมพันธ์คณะให้เป็นทีร่ ู้จักมากขึ้น และสร้างความประทับใจให้แก่นักศึกษา
ใหม่ด้วยกิจกรรมภาษาอังกฤษที่สนุก เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 21
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คณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรภาษาเกาหลี ได้ดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อให้ความรู้แก่บุคคล
ทั่วไปที่สนใจเรียนภาษาเกาหลี โดยเรียนเนื้อหาภาษา
เกาหลีผ่านเพลง ซีรีส์ และภาพยนตร์ ชื่อโครงการ
UTCC KR BASIC KOREAN กิจกรรมจัดช่วง
เดือน พฤษภาคม 2562

คณะมนุ ษยศาสตร์จัดโครงการ Bilingual University เพื่ อสร้างบรรยากาศภายใน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้เป็นลักษณะ Bilingual University โดยมีการใช้ภาษาต่างๆ ในที่
สาธารณะให้มากขึ้น โดยผ่านงานประชาสัมพันธ์แบบการใช้เสียงตามสาย ให้เกิดความคุ้นเคยในการ
ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
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นักศึกษาเมียนมาร์ วิทยาลัยนานาชาติ
เพื่อการจัดการ(UTCCISM) มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เข้าร่วมแข่งขันสตาร์ทอัพ
ระดั บ ประเทศ ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ
ประจาปี 2563 พร้อมได้ นาเสนอแผน
ธุรกิจให้กับนางออสซานซูจี ผู้นาประเทศ
เมียร์มา

นั ก ศึ ก ษาคณะการท่ อ งเที่ ย วและ
อุ ต สาหกรรมบริ ก าร คว้ า รางวั ล
ช น ะ เ ลิ ศ ก า ร แ ข่ ง ขั น มั ค คุ เ ท ศ ก์
ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2562
จั ด โดย สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห าร
ศาสตร์ (นิด้า)

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจเกมส์
และอีสปอร์ต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ
นั ก กี ฬ าอี ส ปอร์ ต ที ม บุ รี รั ม ย์ ยู ไ นเต็ ด
สามารถคว้าแชมป์รายการการแข่งขัน
JIB PUBG Thailand Series 2020
ซึ่งเป็นลีกสูงสุดของประเทศไทย พร้อมเป็น
ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่กรุงเบอร์ลิน
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
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New Economy
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2
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นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยจะถูกปั้นให้เป็นเด็ก
หัวการค้ายุค 4.0 หรือ
ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม (Innovation
Driven Entrepreneurship)
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มหาวิทยาลัยทีใ่ ช่
สาหรับการทาตาม
สิ่งที่ชอบ แค่คิด
นอกกรอบ ก็ตอบ
โจทย์ความฝัน
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แคมป์เด็กหัวการค้า
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับหอการค้าไทย จัดโครงการ “แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก…เด็กหัว
การค้า” ปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 10 -12 มกราคม 2563

แคมป์เด็กหัวการค้าเน้นผลักดันนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อม
จะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในการสร้างตราสินค้า สร้างธุรกิจ
แนวใหม่ ไ ด้ ใ นอนาคต วิ ท ยาลั ย ผู้ ป ระกอบการ เพื่ อ ทาตาม
ความฝันของเยาวชนที่จะสร้างความสาเร็จให้กับอาชีพธุรกิจ
ของตนเองใน แคมป์
เด็กหัวการค้าทุกปีจะเน้นสอนกลยุทธ์ การทาธุรกิจต่างๆให้
นักเรียนมัธยมปลายที่เข้าแคมป์ ทาให้ได้ซึมซับจากตรงนั้นมา
เพื่อติอาวุธในการรทาธุรกิจรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะออนไลน์ได้
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“ผมเชื่อว่า นักเรียนทุกคนจะมีพลังงานแห่ง GEN Z
มี ค ว า ม ฝั น ที่ จ ะ เ ป็ น ผู้ ปร ะ ก อ บ ก า ร ที่ ป ร ะ ส บ
ความสาเร็จใจอนาคต ขอให้นักเรียนที่เข้าร่วมครั้งนี้
ใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่า ตั้งใจทากิจกรรม พูดคุย ซักถาม
อาจารย์ รุ่นพี่ YEC หรือผู้ประกอบการตัวจริงที่จะมา
แบ่ ง ปั น ความรู้ แ ละประสบการณ์ ให้ นั ก เรี ยน ซึ่ ง ปี นี้
พิเศษมาก ไม่ใช่แค่คิดแผนธุรกิจ แต่ได้ลงมือทาจริง
ภายใต้คอนเซ็ปต์ Street Food ซึ่งรับรองได้ว่า นักเรียน
ที่ ม าเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมปี นี้ จะได้ รั บ ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ย้า
ก าร เป็ น ม ห าวิ ท ย าลั ย ชั้ น น าด้ า น ธุ ร กิ จ ขอ ง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้มากยิ่งขึ้น”
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#แคมป์เด็กหัวการค้า
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ศูนย์การสร้าง
ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม
(Innovative Driven
Entrepreneur : IDE

เป็นหน่วยงานที่เป็นแกนกลางในการสร้างผู้ประกอบการโดยใช้นวัตกรรมเป็นแรง
ขับเคลื่อน และดาเนินการพัฒนาผู้ประกอบการให้ชัดเจนและสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม
โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ MITREAP และในปี
การศึกษา 2562 ซึ่งเป็นปีแห่งความยากลาบากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม (IDE) ยังคงเดินหน้า
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษา 2562 ได้ดาเนินกิจกรรม ดังนี้

มีบทบาทคู่ขนานในการพัฒนาเครือข่ายการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมใน
ประเทศไทย โดยทั้งดูแลภาพรวมของ nodes ในประเทศ และพัฒนา node ของตนเอง
โดยตรงในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งเลือกชุมชนนวัตกรรมในเขตห้วยขวาง (Huay Kwang
Innovation Community: HKIC) ดาเนินการผ่านนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่มีความสนใจ
ในการพัฒนาแนวคิดแบบ IDEโดยมีทั้งกิจกรรมในวิชา การแข่งขัน เวิร์กชอป และกิจกรรมต่างๆ โดย
สนับสนุนให้นักศึกษาสารวจในบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเพื่อค้นหาปัญหาที่น่าสนใจและท้าทายซึ่งสามารถ
กลายเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรมที่สาคัญได้ เช่น กิจกรรม Huai Khwang Innovation Challenge
(HKIC), กิจกรรม เด็กหอดูหนัง “ต้อนรับเปิดเทอม”, กิจกรรม เด็กหอดูหนัง “ Halloween Week”,
กิจกรรม Haunted House “ ตานานห้องปิดตาย “, IDE Smoothie Day, Smoothie Chill, HK IC :
IDE Prototype , IDE INSIGHT CHALLENGE เป็นต้น

กิจกรรมของ HKIC : อาหารในเมือง ศิลปะและวัฒนธรรมในเมือง และเมืองดิจิทัล ในเขตห้วยขวาง
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IDE Center
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IDE 101
วิชาการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม หรือ
IDE 101 ขึ้นมา โดยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์
(Massachusetts Institute of Technology)
หรือ MIT สหรัฐอเมริกา เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
เพื่ อ ช่ ว ยนั ก ศึ ก ษาทุ ก คนในการปรั บ แนวคิ ด
( mindset) ทางการประกอบการสู่ การเป็ น
ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม โดยเปิด
สอนปีการศึกษา 2560 เป็นครั้งแรก “หลังจากที่วิชา
IDE 101 ประสบความสาเร็จ ตอนนี้มหาวิทยาลัย
เตรียมออกแบบวิชา IDE 102 และ IDE 103
น อ ก จา ก นั้ น ยั ง วา ง แ ผน ที่ จ ะ ใ ช้ พื้ น ที่ ข อ ง
มหาวิทยาลัยเป็น working space ของ startup รุ่น
ใหม่ อี กด้วย โดยที มผู้สอนจะไม่ ใช่ เฉพาะแต่ อาจารย์
ภายในมหาวิ ทยาลั ยเท่ านั้ น แต่ ยั งเป็ นกลุ่ ม
ผู้ประกอบการสมัยใหม่จากหลากหลายธุรกิจ ไปจนถึง
นัก วิ จั ย ที่ ส ามารถถ่ ายทอดประสบการณ์ จ ริ ง โดย
ก่ อ นเริ่ ม เปิ ด สอนวิ ช านี้ ที ม ผู้ ส อนจะต้ อ งผ่ านการ
อบรมตามแนวทางของ MIT มาก่อน
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วิชา
“การออกแบบชีวต
ิ ”
(Designing
your life)

มหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญคุณนิติ ชัยชิตาทร (ป๋อมแป๋ม) พิธีกรชื่อดังมาเป็นวิทยากรพิเศษ ในวิชา “การ
ออกแบบชีวิต” โดยแชร์ประสบการณ์ แนวคิดในการออกแบบและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายให้กับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 ทุกคณะวิชาได้ฟัง และได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานา ปัจฉิมนันท์
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติมอบของที่ระลึก ณ ห้องสัมมนา อาคาร 23 ชั้น
7 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

IDE Node 2019 – 2020
คือ การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมในประเทศไทยในปี 2 ที่ผ่านมา เรา
ได้ ทางานร่วมกับชุมชน 21 แห่งทั่วประเทศไทยเพื่อสร้าง Node รุ ่นที่ 1 และรุ ่นที่ 2 ของเครือข่าย
ผูป้ ระกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมในประเทศไทย โดย Node Champions จะได้รบั การ
ฝึ กอบรมเกี่ ยวกับระเบียบวิธี Thailand REAP [ ตามกรอบแนวคิด MIT REAP :Regional
Entrepreneur Acceleration Program] และพัฒนาทักษะในการโค้ช โดยได้รบั การสนับสนุนจาก
สํานักงานสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ซึ่งแต่ละ
Node จะได้รบั ความท้าทายในการค้นหาและโค้ชสองทีมเพื่อเข้าสู่ IDE Accelerator และ ทีมสามารถ
พัฒนาแนวคิดเพื่อเข้าสู่การแข่งขันใน IDE Thailand และยังได้รบั ประสบการณ์จากการได้โค้ชและ
นํามาปรับปรุ งความสามารถในการค้นหาทีมผู้ ประกอบการและเพิ่มทักษะในการโค้ชและพัฒ นาทีม
ของพวกเขาเช่นกัน กระบวนการระยะยาวแบบทีละขัน้ ตอน
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โครงการ IDE Competition 2020 เป็นการแข่งขัน
แผนธุรกิจ IDE ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ IDE Thailand ซึ่งเป็น
กิจกรรมประจ าปีที่ ฉายภาพรวมการทางานของการสร้า ง
ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมในประเทศไทย โดย
จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ หรือ มีนาคมของทุกปี ซึ่งนับเป็น
จุดสิ้นสุดรอบปีของกิจกรรม IDE และเป็นกิจกรรมสาคัญ
ที่สุดสาหรับผู้ประกอบการของเรา หลายทีมที่จะมีโอกาสถูก
คัดเลือกจาก IDE Accelerator ไปสู่การเป็นที่รู้จัก การ
ได้ รั บ เงิ น ทุ น ในช่ ว งเริ่ ม ต้ น และโอกาส ในการเข้ า ร่ ว ม
โครงการ MIT Deep Dive หรือการแข่งขัน Global
Social Venture Competition

โครงการ IDE Competition 2020
เป็ นการแข่งขันแผนธุรกิจ IDE ซึ่งเป็ นส่วน
หนึ่งของ IDE Thailand ซึ่งเป็ นกิจกรรม
ประจําปี ทีฉ่ ายภาพรวมการทํางานของการ
สร้ า งผู้ ป ระกอบการที่ ขั บ เคลื่ อ นโดย
นวั ต กรรมในประเทศไทย โดยจั ด ขึ้น ใน
เดือนกุมภาพันธ์ หรือ มีนาคมของทุกปี ซึ่ง
นั บ เป็ นจุ ด สิ้น สุ ด รอบปี ของกิ จ กรรม IDE
และเป็ นกิ จ กรรมสํ า คั ญ ที่ สุ ดสํ า หรั บ
ผู้ ป ระกอบการของเรา หลายที ม ที่ จ ะมี
โอกาสถูกคัดเลือกจาก IDE Accelerator
ไปสู่การเป็ นทีร่ ู้จัก การได้รับเงินทุนในช่วง
เริ่มต้น และโอกาส ในการเข้าร่วมโครงการ
MIT Deep Dive หรือการแข่งขัน Global
Social Venture Competition
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IDE Thailand

โครงการ IDE Thailand เป็นไฮไลท์หนึ่งของกิจกรรมประจาปีที่
IDE Center โดยจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ หรือมีนาคมของทุกปี ได้จดั ขึ้น ถือเป็นพื้นที่ ทีส่ ร้าง
แรงบันดาลใจ และกระตุน้ ความคิดให้นักนวัตกรรมรุ่นใหม่ในประเทศไทย และทั่วโลก โดยใน
งาน จะประกอบไปด้วย IDE Competition และ IDE Symposium สาหรับกิจกรรม IDE
Symposium นั้น จะเป็นกิจกรรมที่เชิญผู้นาแนวคิดจากทั่วโลก มาสร้างเเรงบันดาลใจด้าน
นวัตกรรม การประกอบการ และการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

IDE Accelerator
โครงการ IDE Accelerator คือ โครงการเร่งรัดผู้ประกอบการเป็น
เวลา 4 เดือน โดยมีทีมโค้ชที่ได้รับการฝึกฝนจาก MITร่วมออกแบบ
การเรี ยน รู้ เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ น แน วคิ ด ทางน วั ต กรรม ใน ก ลุ่ ม
ผู้ ป ระกอบการไทย ที ม ที่เ ข้ าร่ วมได้ จ ากระดั บ แนวคิ ด ไปสู่ ก าร
ทดสอบความเป็ น ไปได้ ทางการตลาด เพื่ อยื น ยัน รูป แบบธุ รกิ จ ที่
ถูกต้องในช่วงระยะเวลาประมาณ 4 เดือนในช่วงต้นเดือนตุลาคม
และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งการฝึกอบรม และการประชุม โดยทีม
จะต้ อ งพั ฒนา และทดสอบแนวคิ ดจนกระทั่ ง มั่ น ใจว่า ได้ ค้ น พบ
รูปแบบธุรกิจที่ใช้ได้จริงและเติบโตได้ ทีมที่ดีที่สุดจากโครงการ IDE
Accelerator จะได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขัน IDE ในงาน
IDE Thailand และมีโอกาสคว้ารางวัลเป็นเงินทุนเริ่มต้น ได้ เป็นที่
รู้จั ก และเข้า ร่ ว มการแข่ งขั นที่ ส ถาบัน เทคโนโลยี แมสซาชู เซตส
มหาวิทยาลัย
แห่งแคลิฟอร์เนีย (เบิรก์ ลีย)์ และที่กรุงโตเกียว เมื่อช่วงเดือนตุลาคม
2562 - กุมภาพันธ์ 2563
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Digital Economy / e-commerce

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จากัด จัดงานประกาศผลการแข่งขัน
โครงการ Digital Warrior เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีศักยภาพในด้านการตลาดให้แข่งขัน
ผลิตผลงานการตลาดดิจิทัลให้กับธุรกิจภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านการตลาดโดยมี
นักศึกษา สมัครเข้าร่วมแข่งกันทั้งหมด 10 ทีม ผลการประแข่งขัน รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม FINMARK
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม V-DESIGN รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม POWERBANK โดยได้รับ
เกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศ
สัมพันธ์และคุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จากัด ร่วมมอบรางวัลในครั้งนี้
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดสัมมนา WEIBO แอพพลิเคชั่นชั้นนาของจีน โดยตัวแทน
จาก WEIBO ประเทศจีน มาบรรยาย ให้ความรู้ด้านธุรกิจและเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาและผู้ที่
สนใจเข้าร่ วมฟัง ซึ่ง แอพพลิเคชั่ น WEIBO สามารถสร้างคอนเทนต์เ พิ่มมูลค่าให้ คนธรรมดา
กลายเป็นคนดังเพียงชั่วข้ามคืนด้วยคอนเทนต์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานา
ปัจฉิมนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน ณ ห้องสัมมนา
อาคาร 23 ชั้น 7 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
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มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย โดย บริษัท อีทัช จากัด ได้รับ รางวัล Service
Star 2019 ในงาน SUPER SEPTEMBER ณ สานักงานใหญ่ Alibaba ประเทศ
จีน ตอกย้ า! การให้บ ริการลูกค้าดีที่สุด อัน ดับ 1 ในประเทศไทยที่ทาธุรกิจส่งออก
ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Alibaba.com

Source:https://dm0qx8t0i9gc9.cloudfront.net/watermarks/image/rDtN98Qoishumwih/mo
106
dern-building-business-to-top-sky-view-abstract-background_rwLlcNxd3zg_SB_PM.jpg
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มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย บริษัท อีทัช จากัด ได้เข้าร่วมงาน Thailand e-Commerce
Hackathon 2020 หั ว ข้ อ "หนึ่ ง เก้ า สู่ ต ลาดโลกด้ ว ย Alibaba.com" โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
ผู้ประกอบการที่เห็นความสาคัญในการทาธุรกิจผ่าน eCommerce ตอบวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
เพิ่มพูนศักยภาพ SME ไทยสู่ตลาดโลกด้วย Alibaba.com ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ
เมื่อวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 62
โครงการ 60+ ค้าออนไลน์ขายทั่วโลก รุ่นที่ 3 บรรยายพิเศษหัวข้อ
"ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ e-Commerce การขายออนไลน์ และ
Alibaba.com” โดย ดร. มยุ รี ศรี กุ ล วงศ์ ผู้ เชี่ ย วชาญจาก UTCC
eTouch เป็นวิทยากรบรรยาย ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ
การค้ ายุ ค ใหม่ กรมส่ ง เสริ ม การค้า ระหว่ า งประเทศ เมื่ อ วั น ที่ 20
กุมภาพันธ์ 2563
อีทัช เปิ ด หลั ก สูต รพิเ ศษร่ว มกับ สภาหอการค้า
จังหวัดจันทบุรี เรื่อง E-commerce Law& Lazada VS
Shopee ประกอบด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่เจาะลึกด้าน Ecommerce ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ เมื่อวันที่ 3
ตุลาคม 62
ร่วมกับ UTCC International School of
Management (ISM) จั ด กิ จ ก ร ร ม workshop
หลักสูตร "Alibaba E-commerce Training"
ให้แก่นักศึกษาปริญญาโทจากประเทศเนปาล เพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จริง และลงมือทาจริง
เ พื่ อ ก า ร ต่ อ ย อ ด ธุ ร กิ จ ก า ร ค้ า ใ น ยุ ค
e-Commerce แบบครบวงจร ณ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 62 110

High value tourism & services
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ
หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย โดย คุ ณกลิ นท์ สารสิ น ประธานสภา
หอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย เป็ น ประธาน
งานระดมความคิ ด เห็ น เรื่ อ ง “Creative
Economy หลังสถานการณ์ COVID-19”
เพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น จากตั ว แทนกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และภาครัฐ โดยมี รอง
ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี ย ์ ไทยรุ ่ง โรจน์ ที่ ป รึก ษาสภามหาวิ ท ยาลัย และ รองศาสตราจารย์
ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ รวมถึงคณบดี และตัวแทนอาจารย์จาก
คณะวิชาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคาร 23 ชัน้ 7 เมื่อวันที่ 19 มิถนุ ายน 63

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี
และ โรงพยาบาลกรุงเทพ โดย แพทย์หญิง ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหาร
กลุ่ม โรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เปิ ดสอนหลักสู ตรโครงการ
หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาสหวิ ท ยาการ (ผู้ ช่ ว ยฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ
Rehabilitation Aide) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาเรียน 3
ปี โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางในการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากโรงพยาบาลกรุงเทพ
เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนด้านสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ ณ ห้องประชุม
1 อาคาร 24 ชั้น 15 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562
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มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้า
ไทย และ สภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย โดย คุ ณ
กลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน
โครงการอบรม “ด้ า นภาวะผู้ น าและการบริ ห าร
องค์กร YEC President Training” และปาฐกถา
พิเศษเรื่อง “what Makes a Good Leader?”
ภายในงานได้ รั บ เกี ย รติ จ าก รองศาสตราจารย์ ดร.
เสาวณี ย์ ไทยรุ่ ง โรจน์ อธิ ก ารบดี เสวนาในหั ว ข้ อ
“LEADER@ Work” ภายในงานมีผู้ เข้ าร่ว มอบรม
โครงการ YEC จากหอการค้าจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
ณ ห้อง ประชุมสัมมณา อาคาร 23 ชั้น 7 เมื่อวันที่ 17
ตุลาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร
DAT (Digital and Transformative Leaders) หลักสูตรเดียวในประเทศไทยสําหรับผูน้ าํ ที่
ต้ อ งการสร้ า งนิ ย ามใหม่ ใ ห้ กั บ ธุ ร กิ จ ใ นยุ ค ดิ จิ ทั ล พบกั บ Speakers กู รู ด้ า น Digital
Transformation ที่จะช่วยให้ผปู้ ระกอบการและเจ้าของธุรกิจสามารถวางแผนอนาคตของธุ รกิจ
ได้สาํ เร็จและยั่งยืน ที่สาํ คัญยังเป็ นหลักสูตรที่สร้างสรรค์นวัตกรรม มองเห็ นโอกาสที่ลอยอยู่รอบ
ด้า น พลิ ก มุม มองผู้บ ริ โ ภคเพื่ อ สร้า งคุณ ค่ า ที่ แ ตกต่ า งด้ว ยเครื่ อ งมื อ ดิ จิ ทั ล พร้อ มให้มี ก าร
Workshop กิจกรรมต่อยอดการเรียนรู ต้ ่างๆ มากมาย ณ อาคาร 10 ชัน้ 3 เมื่อวันที่ 15 มกราคม
2563
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย และ
ผู้อานวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง Digital Transformation
ให้แก่นักข่าวที่มาเข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง ประจาปี 2562
ที่ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และ PTT จัดอบรม โดยหลัง
บรรยายเสร็จก็มีการมอบวุฒิบัตรหลักสูตรผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ให้แก่ผู้เข้าอบรมใน
ครั้งนี้ ณ ห้องเรียน 3 อาคาร 7 ชั้น 12 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และ PTT จัดอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพผูส้ ่ือข่าวเศรษฐกิจระดับสูง ประจําปี 2562 โดยมี ดร.มานะ
ตรีรยาภิวฒ
ั น์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง Digital
Transformation ณ ห้องประชุม อาคาร 23 ชัน้ 7 เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2562
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ฝ่า ยวิ ช าการ มหาวิ ทยาลั ย หอการค้ า ไทย จั ด บรรยายพิ เศษในหั ว ข้ อ “การขั บ เคลื่ อ น
อุดมศึกษาสาหรับอนาคต” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จัย และนวั ต กรรมให้ เ กี ย รติ บ รรยาย และ รศ.ดร.เสาวณี ย์
ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี กล่าวรายงานสรุปการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อม
ด้ ว ย นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการสภา ผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ ตลอดจนกรรมการสภา
หอการค้ า ไทย รวมทั้ ง ผู้ บ ริ ห ารจากกระทรวงอุ ด มศึ ก ษาฯ เข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง ณ ห้ อ ง 10201
อาคาร 10 ชั้น 2 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 62
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มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ หอการค้าแห่งประเทศไทย จัดบรรยาย เรื่อง “มุมมอง
บทบาทของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และนวัตกรรมกับการเติบโต ของภาคธุรกิจและการค้า
ไทย” โดย คุณกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทยและนายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพร้อม
ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี ให้เกียรติบรรยายแลกเปลี่ยนมุมมองบทบาท
ของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และนวัตกรรมกับการเติบโต ของภาคธุรกิจและการค้าไทย ให้กับ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา เส้นทางนวัตกรรมอุดมศึกษา สู่ความยั่งยืน ณ ห้องสัมมนาอาคาร 5 ชัน้ 2 วันที่ 2
สิงหาคม 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัด เสวนา “รู้ทัน Facebook's LIBRA : ธุรกิจไทย จะรับมือกับ
FIN Tech ใหม่นี้ อย่างไร” ภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมร
สวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์
ดร.สุรพงษ์ พินิจกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะวิทยากรที่ร่วมในงาน
เสวนา ณ อาคาร 24 ชั้น 18 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
(MOU) กับ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผูว้ ่าการสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาทักษะบุคลากร และพัฒนาบัณฑิตสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดย
มหาวิทยาลัยร่วมสนับสนุนพัฒนาทักษะบุคลากรทัง้ Reskill และ Upskill และส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการตลาดนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ ส่วนทาง วว. เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาบัณฑิต ให้ได้ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานจริง โดยการเปิ ดให้นกั ศึกษา ได้เข้าไป
ปฎิบตั ิการในโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการวิจยั นวัตกรรมและร่วมทําวิจยั และโครงการสหกิจศึกษา
ณ บริเวณโถงอาคาร 10 ชัน้ 3 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 63

Harbour Space UTCC นําทีมผูบ้ ริหารของ Harbour.Space เข้าพบองค์กรและบริษัท
ชัน้ นําตางๆ ทัง้ ในอุตสาหกรรมการเงิน, เคมิคอล, พลังงาน, อาหารและเครื่องดื่ม เป็ นต้น เพื่อ
แนะนําหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาตรี และหลักสูตรระยะสัน้ ที่จะช่วยเสริมทักษะด้าน
เทคโนโลยีและการเป็ นผูป้ ระกอบการเพื่อให้องค์กรปรับตัวเข้ากับยุคการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีดว้ ยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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คณะวิทยพัฒ น์ ร่ วมกั บ ส านั ก วิศ วกรรมยาน
ยนต์ กรมการขนส่ ง ทางบก จั ด งานประชา
พิจ ารณ์ โครงการศึ ก ษาการพัฒ นาระบบ eLearning แ ล ะ บ ท เ รี ย น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
(Courseware) ที่ ใ ช้ ใ นการเรี ย นการสอน
ส าหรั บ บุ ค ลากรด้ า นการตรวจสภาพรถ ทั้ ง
ภาครั ฐ และภาคเอกชน โดยภายในงานได้ รั บ
เกียรติจาก คุณยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีฝ่าย
วิช าการ กรมการขนส่ ง ทางบก มาเปิ ดงานใน
ครั้งนี้ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์
พลวิ ชั ย อธิ ก ารบดี ให้ เกี ย รติ ม ากล่ า วต้ อ นรั บ
ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้องเรียน 10201
อาคาร 10 ชั้น 2 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 63

รองศาสตราจารย์ ดร.พนารั ตน์ ปานมณี
คณบดี ค ณะบั ญ ชี จั ด งานปฐมนิ เ ทศผู้ ส มั ครเข้ า
ศึ ก ษาต่ อ หลั ก สู ต รทางไกล หรื อ บั ญ ชี elearning ใ ห้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ อ ธิ บ า ย ถึ ง
กระบวนการวิธีการเรียน การสอนแบบออนไลน์
การจัดตารางเวลาในการเรียน การตอบข้อสงสัยใน
การเรียนกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง ณ ห้องเรียน
10304 อาคาร 10 ชั้ น 3 เมื่ อ วั น ที่ 3 สิ ง หาคม
62

โครงการหลั ก สู ต ร MBA Online
ร่ ว มกั บ ธนาคารออมสิ น จั ด ปฐมนิ เ ทศ
นักศึกษาใหม่ จํานวน 150 คน ณ ห้องประชุม
อาคาร 23 ชัน้ 7 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 62
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DESIGN THINKING
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นา
วิชา Designing Your Life
จากStanford University
เข้ามาสอน เป็นแห่งแรกในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

Life Design Instructors: อาจารย์มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย 30 คน ได้รับประกาศนียบัตรจาก Stanford Center for
Professional Development หลังจากผ่านการอบรม “Life
Design Instructor Program”เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และ
นามาโค้ชนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวิชา Designing Your Life เป็น
แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การออกแบบชีวิต เป็นวิชาที่สอนใน Stanford University ประเทศ
วิชาการออกแบบชีวิต
สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นสถาบันอุดมศึกษาแรกในเอเชีย
Design Your Life
ตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้นาวิชานี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยเป็นวิชา
การศึกษาทั่วไป ที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนจะได้เรียน เพื่อให้ได้สารวจโอกาสต่างๆในระหว่างที่เรียน
ระดับมหาวิทยาลัย ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจตัวเองมากขึ้น และออกแบบชีวิต อาชีพ และอนาคตที่ทาให้
นักศึกษามีความสุข
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มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับd.School (Stanได้เปิดหลักสูตรการคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking) นา “วิชาการออกแบบชีวิต” ประสบการณ์การเรียนระดับโลก มาให้นักศึกษาปี
1 ได้ค้นหาและออกแบบชีวิตตัวเอง ซึ่งสอนกระบวนการการคิดเชิงออกแบบเพื่อช่วยให้นักศึกษา
สารวจโอกาสต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และค้นหาตัวเองนั้น เน้นให้นักศึกษาฝึกคิด และแสดงความเห็น
ของตัวเองกับ โดยการเขียนลงใน Post it แล้วให้เพื่อนช่วยกันเขียนเสนอแนะทางแก้ปัญหา นักศึกษาจะเข้าใจ
ตัวเองและเพื่อนมากขึ้น
นอกจากนี้ ยัง ได้ผ สมผสานการเรีย นแบบกรณีศึ กษาโดยเน้นการแก้ปั ญหาด้ว ย Design
Thinking (The Problem-Solving Case Study program in Design Thinking หรือ PSCS) ให้
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาโท CEO MBA เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะ
กระบวนการคิ ด เชิ ง นวั ต กรรมให้ เกิ ด ความคิ ด สร้างสรรค์ แ ละการออกแบบเชิ ง นวัต กรรมแบบ
ผู้ประกอบการระดับโลก เพื่อนาไปสร้างหรือต่อยอดธุรกิจในฐานะผู้ประกอบการ รวมทั้งกลุ่มที่มี
เป้าหมายเติบโตเป็นผู้บริหารในองค์กร โดยเริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา
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การออกแบบชีวิต” (Designing your life)
คุณป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร พิธีกรชื่อดัง กับ

“แนวคิดในการออกแบบและใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย”
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 63 เวลา 16.00-18.30 น
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13 Academic and Research Centers

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ
ศูนย์ธุรกิจครอบครัว
ศูนย์ SME
ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย(RIPED)
ศูนย์ศึกษาการค้าอาเซียนและลาตินอเมริกา
ศูนย์ AEC Strategy Center
สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์
กองส่งเสริมการวิจัย
สถาบันยุทธศาสตร์การค้า
ศูนย์ IDE Center
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เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลวิจัยพยากรณ์เศรษฐกิจและ
ธุรกิจ และ สร้า งเครื่องชี้วั ดทางเศรษฐกิจที่ สามารถบอก
ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้
ภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถเตรีย มพร้อ มรั บ มื อ แก้ ไ ข
สถานการณ์ต่างๆได้ทัน โดยทาหน้าที่ ดังนี้

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ
และธุรกิจ
Center for Economic
and Business
Forecasting

1. จัดทาดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (Consumer Confidence Index) รายเดือน
2. จาทาแบบจาลองทางเศรษฐกิจมหภาคเพื่อพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ
3. ติดตามและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจในปัจจุบันและประมาณการแนวโน้มในอนาคต
4. รายงานและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจให้แก่หอการค้าไทย หอการค้า
จังหวัดและผู้สนใจทั่วไป
5. จัดทาระบบฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทยและประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
6. ทางานร่วมกับหอการค้าไทยเมื่อมีการร้องขอจากหอการค้าไทย

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ชี้วัดหรือประเมินความรู้สึกของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะการจ้างงานในปัจจุบันและอนาคต
รายได้ที่คาดว่าจะได้ในอนาคต ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต ความรู้สึกในด้านต่างๆซึ่งมี
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถบอกแนวโน้ม การว่างงาน อัตราเงินเฟ้อหรือเงินฝืดตลอดจนถึง
ขนาดรายได้ที่แท้จริง ซึ่งจะเป็นข้อมูลเพื่อให้รัฐบาลสามารถนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้
ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด
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ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย
เป็นดัชนีที่ใช้ชี้วัดหรือประเมินความรู้สึกและมุมมองของหอการค้าไทยเกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันและอนาคต โดยแบ่งตามภูมิภาค ภาคธุรกิจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเสนอแนะภาครัฐในการ
นามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรวมถึงเป็นแนวทางในการดาเนินงานของภาคเอกชน

ภาวการณ์ทางสังคมของผู้บริโภค
3.สั ง คม ประจาเดื อ น” ซึ่ ง เป็ น ดั ช นี ที่ ใ ช้ ชี้ วั ด หรื อ ประเมิ น
ความรู้สึกของผู้บริโภคเกี่ยวกับความสุขในการดาเนินชีวิต
ภาวะค่าครองชีพ ปัญหายาเสพติด รวมถึงสถานการณ์ทาง
การเมืองในปัจจุบันและอนาคต เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวัด
การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มทางสั ง คมและการ
เปลี่ยนแปลงของความสุขโดยรวมของคนในประเทศ (Gross
Domestic Happiness : GDH)
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ทาหน้าที่ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และ
ระเบียบต่างๆภายใต้องค์การการค้าโลก เพื่อสนับสนุนให้
ภาคธุรกิจไทยได้เข้าใจถึงกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ
อย่างถ่องแท้ โดยมีจุดมั่งหมายดังนี้
เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความ
เป็นไปและกฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศและ
องค์การการค้าโลกเพื่อบริการและเผยแพร่แก่นักศึกษา
สถาบันการศึกษา หน่วยงานธุรกิจ ตลอดจนสถานบันอื่นๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎระเบียบและนโยบาย
การค้า ระหว่า งประเทศโดยเฉพาะที่เกี่ ยวข้องกับ องค์การ
การค้าโลก โดยจัดทาเป็นรายงานบทวิเคราะห์ทางวิชาการ
และข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ใ นด้ า น
การศึกษาและการปรับตัวของภาคเอกชนไทย ตลอดจนสื่อ
ความคิ ด เห็ น เชิ ง วิ ช าการไปยั ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในการ
ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและ
องค์การการค้าอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วไป
แถลงข่าว คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย อาทิเช่น
- ผลกระทบสินค้าจีนใน CLMV ต่อสินค้าไทย
- คาดการณ์ภาวะการส่งออกของประเทศไทยในปี พ.ศ.2563 จากผลกระทบการแพร่ระบาด ของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า-2019
ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจและเป็ นวิทยากรบรรยายให้แก่สถาบันต่างๆ

ศูนย์การค้าระหว่างประเทศ
The Center of
International Trade
Studies

- รายการ Good Morning Asean ทาง FM100.5
- รายการ 105 หัวใจเศรษฐี ทางช่อง 105
Smilethailand
- รายการ SMARTSMEs ทางช่องวิทยุครอบครัวข่าว
ส.ทร.FM106
- หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
- รายการชั่วโมงทากิน ทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

- บรรยายให้แก่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในหัวข้อ
“ประเทศ CLMV : ดินแดนแห่งโอกาส” เมื่อวันที่ 7
กรกฎาคม 2563
- บรรยายให้แก่สถาบันเหล็กและ 7 สมาคมเหล็ก ในหัวข้อ
“การสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ : ผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทย” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563
- เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ในหัวข้อ “วิกฤตไวรัสโคโรนา : ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
ในอนาคต” เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
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เป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย ให้คาปรึกษา ฝึกอบรม รวมทั้ง
เป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการและธุรกิจครอบครัวทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ซึ่งมีรูปแบบการบริหารงานของธุรกิจที่แตกต่างไปจาก
ธุรกิจในรูป แบบอื่ นๆทั้ง ในเรื่ องของโครงสร้ างองค์กร อานาจการ
บริหารงาน
การบัญชีและการเงิน รวมถึงการสืบทอดกิจการจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง จึงเป็นเรื่องสาคัญที่จะทาการ
วิเคราะห์ เป็ น กรณีศึ ก ษาทั้ ง ของในประเทศและต่ า งประเทศ เพื่ อ หาแนวทางการจั ด การและการ
บริหารธุรกิจครอบครัวให้ประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน ศูนย์ธุรกิจครอบครัว จึงถูกจัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้

ศูนย์ศึกษาธุรกิจ
ครอบครัว Family
Business Center

1.

2.
3.
4.

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ศึกษาวิจัย วิเคราะห์พัฒนาองค์ความรู้จัดทาฐานข้อมูลและฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัว
เพื่อบริการวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจครอบครัวให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา บุคคลภายในและภายนอก
เพื่อนาไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต
เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยชั้นนาในด้านบริหารธุรกิจให้เป็นที่รู้จักแก่
ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถในด้านการวิจัย
เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมของศูนย์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ศูนย์เอสเอ็มอี
SME Center

มีบทบาทในการช่วยยกระดับผู้ประกอบการไทย ด้วยการเข้าไปเป็นหนึ่งในโครงการ
“Big Brother พี่ช่วยน้อง” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง หอการค้าไทย องค์กร
เอกชนชั้นนา และสถาบันการเงิน รวม 26 องค์กร โดยเปิดโอกาสให้ SMEs

ที่เข้าร่วมโครงการได้รับคาแนะนาจากบริษัทพี่เลี้ยงตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า สามารถลดต้นทุน สามารถบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ปีนี้เป็น ซีซั่น 4 โดยในปีแรก มี SMEs เข้าร่วมโครงการ 62 บริษัท สามารถสร้างผล
กาไรได้ 515 ล้านบาท ปีที่ 2 มี SMEs เข้าร่วมโครงการ 144 บริษัท สร้างผลกาไรได้ 1,000 ล้านบาท และในปีที่ 3 มี
SMEs เข้าร่วมโครงการ 54 บริษัท สร้างผลกาไรได้ 555 ล้านบาท
โครงการนี้มีร ะยะเวลาอบรม 13 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึง มกราคม 2564 เน้นให้ความรู้และ
คาปรึกษาในการประกอบธุรกิจ จากพี่เ ลี้ย ง 24 บริษัท ไม่ว่าจะเป็น น้าตาลมิตรผล จากัด บริษัทซีพี ออลล์ จากัด
(มหาชน) บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จากัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) เป็นต้น
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สถาบันวิจัยนี้จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือ
สถาบันวิจัยเพื่อประเมินและ
จาก Professor Robert M. Townsend จาก
ออกแบบนโยบาย
Massachusetts Institute of Technology
Research Institute for Policy
โดยมุ่งหวังให้เป็นสถาบันวิจัยแบบสหวิชาชีพ
Evaluation & Design
ระดับแนวหน้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เน้นให้ความสาคัญกับการสารวจและผลิตงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะ
ผ่านการวิเคราะห์การประเมินนโยบายอย่างอิสระ เป็นกลางและรัดกุม ให้สามารถได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่มีชื่อเสียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะสูงสุด
ซึ่งการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับแนวหน้าคือสิ่งที่ยืนยันถึงความถูกต้องของวิธีการและคุณภาพ
ของการวิจัย อีกทั้งสนับสนุนให้นักวิจัยผลิตงานวิจัยที่ทันสมัย โดยทางสถาบันฯ ได้มีการเชิญ
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ร่วมงานอย่าง
ใกล้ชิด
สถาบันร่วมกับ
กองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทาง
การศึกษา
(กสศ.)แถลงข่าวเปิ ด
ผลสํารวจสถานะ

ความพร้อ มในการเข้า สู่ ร ะบบการศึ ก ษาของเด็ ก
ปฐมวัย (School readiness) เพื่อใช้เป็ น
เครื่องมือติดตามสถานการณ์เด็กปฐมวัย บ่งชี ้ปัญหา
ที่อาจจะส่งผลให้เด็กปฐมวัยไม่พร้อมที่จะเข้าเรียนใน
ระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง เป็ นวิทยากรร่วมเสวนาในงานสัมมนาทางวิชาการ ครัง้ ที่ 42 ในหัวข้อ “ชีวิต
ที่เหลื่อมลํา้ เหลื่อมลํา้ ตลอดชีวิต” จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2563
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ศูนย์บริการวิชาการ
Academic Service
Center

ศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการแก่นักธุรกิจ
บุคคลทั่วไป และ หน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนางานวิชาการด้านต่างๆ
ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้จากการให้บริการวิชาการ
เพื่อประโยชน์ต่อการสอน การฝึกอบรม และการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ตามความเหมาะสม ผลงานเด่นที่ศูนย์บริการวิชาการดาเนินการ ได้แก่ การจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
ระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT)
หลักสูตรสถาบันวิทยาการนวัตกรรมผู้ประกอบการ (IDEA : Innovation Driven Entrepreneurship
Academy) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ (ToPCATS : ToP Executive Program
in Creative & Amazing Thai Services) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทาง
ธุรกิจจีน (Top Executive Program on China Business Insights and Network)

TEPCoT

(Top Executive Program in Commerce and Trade)
หลักสูตร TEPCoT เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กระทรงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง และหอการค้าไทย เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการ นาประเด็นร่วมสมัย
ทางด้านการค้าและการพาณิชย์มาอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์โดยเชิญ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์จริงในเรื่องต่างๆ มาเป็นผู้นาการเรียนรู้
หลักสูตร TEPCoT มีเป้าหมายสาคัญ คือ การสร้างวิสัยทัศน์ที่ได้มาจากการบูรณาการองค์ความรู้
แนวความคิด และประสบการณ์ทางการค้าและการพาณิชย์ด้านต่างๆ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการค้า
และการพาณิชย์ที่จะนาพาประเทศให้เป็นผู้นาเศรษฐกิจของเอเชียต่อไปอย่างยั่งยืน โดยในปัจจุบันมีผู้
เข่ารับการอบรมเป็นรุ่นที่ 13
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นายจุรินทร์ กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมหลักสูตร TEPCoT รุ่นที่ 12 นี้ได้สร้างสรรค์แผนยุทธศาสตร์ของรุ่น เรื่อง
“Thailand smart services : backpack station เที่ยวหลักพัน มหัศจรรย์หลักล้าน” ซึ่งเป็น
แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมเพื่ออนาคตของภาคบริการ โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่องเที่ยว ที่มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งนวัตกรรมในรูปของ application backpack station เป็นเครื่องมือในยุคดิจิทัล ของธุรกิจ
บริการท่องเที่ยว ที่ตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการออกแบบแผนการเดินทางท่องเที่ยวที่ตอบโจทก์คนรุ่น
ใหม่ที่ต้องการเที่ยวด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและชุมชนให้ได้รับ
อานิสงส์ในการมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้ง สามารถพัฒนามาตรฐานไปสู่
สากลมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจบริการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศเติบโตสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง จาก
ความสาเร็จในวันนี้จึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและเศรษฐกิจฐาน
รากให้เติบโต อย่างยั่งยืนอีกด้วย
สุดท้าย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน
อีกครั้ง สาหรับความสาเร็จในการ เข้าร่วมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์หรือTEPCoT
รุ่นที่ 12 หลังจากการจบหลักสูตรในวันนี้แล้ว ผมเชื่อมั่นว่าทุกท่าน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชน จะสามารถนาเอาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการนาพาประเทศไทยสู่การเป็นผู้นาทาง
เศรษฐกิจในระดับ ภูมิภาคและระดับโลกได้ต่อไป
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ToPCATS

(Top Executive Program for Creative and Amazing Thai Services)
หลักสูตร ToPCATS เกิดจากความ
ร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้า
ไ ท ย ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์ ก ร ะ ท ร ว ง
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง
กระทรวงมหาดไทย การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงดิ จิทัลเพื่อ เศรษฐกิ จและสั ง คม
และหอการค้าไทย เป็ นหลักสูตรที่เปิ ดให้
ผูบ้ ริหารที่ เป็ น นัก คิด นัก สร้า งสรรค์ นัก
ปฏิ บั ติ มาร่ ว มกั น เรี ย นรู ้ ศ าสตร์ ก าร
สร้างสรรค์และนวัตกรรมการบริการ และ
ร่วมกัน “คิด สร้างสรรค์ และทํา” เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้านการบริการให้เติบโต ทั่วถึง
แบบไทยเท่อย่างยั่งยืน

ToPCATS
ToPCLASS
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“

เป้ าหมายของหลั ก สู ต รนี้ คือ ต้ อ งการต่ อ ยอดองค์
ความรู้ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนานวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ด้านการบริการ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่ ง ขั น และสามารถวางแผน
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ด้านการบริการ และพัฒนาภาค
การบริการของประเทศไทยให้มีความมั่นคง

เราสร้างให้ผู้เรียนมีจิตสานึกและหัวใจแห่งการบริการผ่าน
การศึกษาดูงานนอกห้องเรียน ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียน
ร่วมกันคิดและหาหนทางแก้ไขปัญหาสู่การสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ให้กับชุมชนและท้องถิน่ ด้วยการศึกษาโจทย์พื้นที่จริง
และลงมือพัฒนาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นั้น ๆ
เพื่อนาเสนอโมเดลการพัฒนาต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป”

”
กลินท์ สารสิน
ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
นายกสภามหาวิทยาลัย
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ที่มา : ประชาชาติ

ToPCATS#2
คุ ณ กลิ น ท์ สารสิ น นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ กี ย รติ เ ปิ ด งานปฐมนิ เ ทศให้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษา
หลักสูตร TOPCaTs รุ่นที่ 2 สาหรับ ผู้บริหารและผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมบริการ
ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
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TEPCIAN
(Top Executive Program on China business Insight And Network)
หลักสูตร TEPCIAN 中国商业智能与交流高层管理项目
เป็ นหลักสูตรที่เน้นการเรียนองค์ความรูจ้ ีนระดับ“เซียน” ทําให้จีนก้าว
ขึน้ มาเป็ นมหาอํานาจของโลก ทัง้ นีเ้ พื่อสร้างความยั่งยืนระหว่างธุรกิจ
ไทยและจีน องค์ความรูใ้ นแต่ละด้าน ได้แก่ รากเหง้าประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน นโยบายการ
สร้างชาติจีนใหม่ โครงสร้างการบริหารประเทศ การเติบโตทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยี พร้อม
เรียนและฝึ กฝนการใช้ภาษาจีนเพื่อสร้างความประทับใจและเจรจาทางธุรกิจ
นอกจากนีย้ งั มี
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น ดูงานทัง้ ในและต่างประเทศ เดินทางไปเรียน
ภาษาจีนและรับประกาศนียบัตรที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปั กกิ่ง (BLCU) เป็ นต้น
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งานปฐมนิเทศผู้เข้าศึกษาหลักสูตร TEPCIAN รุ่นปฐมฤกษ์ โดย มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรม
ปักกิ่ง (BLCU) หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย T E P C I A N เทปเซียน เมื่อวันเสาร์ที่ 9
พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร 24 ชั้น 18 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์
Logistics Research and
Development Institute
เป็นสถาบันบริการวิชาการแก่สังคม และ
เป็นแหล่งพัฒนาความรู้ ทั้งด้านทฤษฎีและ
ด้ า นปฏิ บั ติ แ ก่ อ าจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาใน
หลักสูตรต่างๆ ทั้งด้านโลจิสติกส์และศาสตร์
ประยุกต์อื่นๆ ร่วมกับหน่วยงานราชการ และ
หน่วยงานเอกชน
นอกจากนั้น ยังเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยง
เครือ ข่ า ยกั บ สถาบั น และสมาคมมื อ อาชี พ
ทางด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลายเชนทั้ ง ใน
ประเทศและต่ า งประเทศ เพื่ อ เป็ น การ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และ แนว
ทางการปฏิบัติทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
พร้อมสนับสนุนการจัดหลักสูตรอบรมและจัด
สั ม มนา/ การท าวิ จั ย ให้ กั บ ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรธุรกิจ ทั่วไป/ การ
ให้ บ ริ ก ารเป็ น ที่ ป รึ ก ษาให้ กั บ ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนรวมถึ งองค์กรธุรกิจ ทั่วไป/ การ
จั ด ท าหนั ง สื อ ด้ า นการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์
โซ่อุปทานและการออกแบบ

ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
โลจิสติกส์ ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดสัมมนา
“การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติก ส์และโซ่อุปทานด้าน
นวัต กรรมสู่อุต สาหกรรม และผู้ให้ บริการโลจิสติก ส์
4.0” ภายในงานมีการจัด สัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์การ
ปรับ ตัว ขององค์ก รสู่ โลกการเปลี่ย นแปลงหลั งโควิ ด
19” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วั น ชั ย รั ต นวงษ์
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
โลจิสติกส์ และมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การคิด
ต้นทุนโลจิสติก ส์อย่างไรให้สามารถแข่งขันได้ ” โดย
ดร.มณิสรา บารมีชัย หัวหน้าสาขาวิศซกรรมโลจิสติกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ
โรงแรมสวิส โซเทล เลอ คองคอร์ด
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สถาบันยุทธศาสตร์การค้า
Institute of Trade Strategies
อีกทั้ง สถาบันยุทธศาสตร์การค้าร่วมกับ
หอการค้าไทย ได้จัดตั้งสถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะ
ด้านการค้าและการลงทุน AITI
เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดทาฐานข้อมูล
ด้านการค้า การลงทุน ข้อมูลทางด้านสถิติการค้า
การลงทุนกับกลุ่มประเทศ CLMV เป็นหลัก
ข้อมูลด้านกฎระเบียบหรืองานวิจัยที่มีการจัดทา
ขึ้นจากหน่วยงานต่างๆ
จัดทาบทวิเคราะห์
สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจในด้าน
การค้าและการลงทุน ในกลุ่มประเทศ CLMV
เป็นหลัก หรือการวิเคราะห์ทางด้านธุรกิจ จัดทา
ผลการสารวจและเผยแพร่ผ่านสื่อเช่น Website
และจัดทาโครงการ Mentorships

หอการค้ า ไทยและสภาหอการค้ า ไทย ด้ ว ย
ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก่อตั้ง
“สถาบัน ยุ ทธศาสตร์ การค้ า ” มาโดยมี ห น้าที่แ ละ
ความรับผิดชอบในการรวบรวมและจัดทาฐานข้อมูล
ที่ถูกต้องสมบูรณ์ ทันสมัย พร้อมศึกษาและวิเคราะห์
อย่ า งรอบคอบเพื่ อ ให้ ส ามารถก าหนดจุ ด แข็ ง
จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามที่มีและเกิดจาก
ปั จ จั ย ภายในและภายนอกประเทศส าหรั บ วาง
แนวทางยุ ท ธศาสตร์ ก ารค้ า ในเชิ ง รุ ก ได้ อ ย่ า ง
พอเหมาะเพื่ อ ใช้ ใ นการประสานความร่ ว มมื อ กั บ
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิผลและด้วยยุทธศาสตร์ที่
เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์
• กาหนดยุทธศาสตร์การค้าและทางเลือกทั้งใน
ด้านยุทธศาสตร์การค้าภายในประเทศและ
ยุทธศาสตร์การค้าต่างประเทศ
• ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการค้าการลงทุนในประเทศ
และต่างประเทศ
• ทางานร่วมกับหอการค้าไทยในทุกมิติ

1. จัดการอบรมหลักสูตร Mentoring Program
Workshop ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ
ห้อง TEPCoT อาคาร 10 ชัน้ 3 มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
2. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ Mentee รุน่ ที่ 1/2562 โดยมี
คุณปิ ยะดิษฐ์ อัศวศิรสิ ขุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัดเป็ นวิทยากร เมื่อวันที่
28 กันยายน 2562 ณ ห้อง TEPCoT อาคาร 10 ชัน้ 3
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3. จัดกิจกรรม Get Together Mentor และ Mentee
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 24 ชัน้ 18
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4. จัดกิจกรรม Reviewing Goals and Smart Think
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง TEPCoT
อาคาร 10 ชัน้ 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
https://aiti.thaichamber.org/home
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มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ม.เอกชนแห่งเดียวติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลก 2020
จากการจัดอันดับสานักจัดอันดับของ Round University Ranking 2020 (RUR) ณ กรุงมอสโคว์
ประเทศรัส เซี ย ได้ ป ระกาศผลการจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย โลกอาศัย ข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล Clarivate
Analytics เป็นหลัก จัดอันดับในภาพรวมให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยติดอันดับมหาวิทยาลัยเอกชนแห่ง
เดียวของประเทศไทยติดอันดับของโลก โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด 4 ด้าน ได้แก่ การสอน งานวิจัย ความ
หลาหลายทางเชื้อชาติ และความยั่งยืนทางการเงินเมื่อพิจารณาเฉพาะด้าน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โดดเด่นด้าน International Co-authored Papers หรือผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีผู้เขียน
ร่วม ได้อันดับ 100 ของโลก จาก 930 มหาวิทยาลัยทั่วโลก
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มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยฮาร์
เบอร์ ส เปซ (HARBOUR.SPACE) มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น แนว
หน้าทางด้านการบริหารธุรกิจเทคโนโลยีและการออกแบบ
เ มื อ ง บ า ร์ เ ซ โ ล น า ป ร ะ เ ท ศ ส เ ป น เ ปิ ด ห ลั ก สู ต ร
“HARBOUR.SPACE@UTCC” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 62
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First Class

เปิดสอนครั้งแรกร่วมมือกับม.หอการค้าไทย กรุงเทพฯ โดยมีการปฐมนิเทศจาก Svetlana
Velikanova, Founder and CEO of Harbour.Space University มหาวิทยาลัยแนวใหม่ที่โดด
เด่นด้านเทคโนโลยี ผู้ประกอบการ และดีไซน์ ร่วมกับ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ President of
Harbour.Space@UTCC พร้อมเริ่มคลาสแรก From Zero to Hero สอนโดย Kamran
Elahian, innovation catalyst, philanthropist, entrepreneur without borders, and a
global venture capitalist เจ้าของ startup unicorn 3 บริษัท เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 63
143

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ Carlton College, Hong Kong ได้ทาํ สัญญาความ
ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรูท้ างด้านวิชาการต่างๆ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย เปิ ด
หลักสูตร 2 ปริญญา โดยผูส้ าํ เร็จการศึกษาในหลักสูตรสามารถเข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตรได้ทงั้ 2
สถาบัน โดยที่ไม่ตอ้ งเดินทางไปเรียนในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ ลาลีกา หนึ่งใน
แบรนด์กีฬายักษ์ใหญ่ ในลีกฟุตบอลอาชีพของ
ประเทศสเปนพัฒนาหลักสูตรการจัดการด้านกีฬา
เพื่อปิดช่องว่างความขาดแคลนด้านธุรกิจกีฬา ซึ่ง
สวนทางกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในธุรกิจ
กีฬาในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 62
144

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหารได้เข้าพบ ประธานหอการค้าเมียน
มาร์ (UMFCCI) Mr. U Zaw Min Win และ
คณะกรรมการหอการค้าเมียนมาร์ เพื่อหารือความ
ร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาหลักสูตรอื่นๆ
ร่วมกัน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมมือกับ
LA SIRIKIT TRADING SOLE CO., LTD
ประ เทศสาธารณรั ฐ ประ ชาธิ ป ไ ต ย
ประชาชนลาว ได้ทาสัญญาความร่วมมือ
เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการศึ ก ษา ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563
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ความร่วมมือกับองค์กรภายในประเทศ
•

•

•

•

•

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน กองบังคับการ
ตารวจนครบาล 1 กองบังคับการตารวจนครบาล 2 จัดโครงการ จัดการศึกษาสาหรับ
ข้าราชการตารวจ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพเปิดหลักสูตรปริญญาตรีวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ Rehabilitation Aide) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จากัดในการแลกเปลี่ยน
ความรู้วิชาการ ให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงาน ฝึกงาน สหกิจศึกษา และเพื่อผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย ให้ก้าวล้าสู่นวัตกรรมอุตสาหกรรม 4.0 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท CISCO ในการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พืน้ ฐานไร้สายในกิจการของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัทยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จากัดในด้านความ
ร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562
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ความร่วมมือกับองค์กรภายในประเทศ
•

•

•

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับสถาบันอาหารในการแลกเปลีย่ นทางวิชาการและพัฒนา
ความรู้ทางด้านอาหาร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จากัด(มหาชน) ในการพัฒนา
เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านสัญญาณ 5G ภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการนํา
เทคโนโลยี การบริการเครือข่าย 5G มาใช้ในด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับโรงเรียนเซนต์คาเบรียลส่งเสริมงานด้านวิชาการต่างๆ
เน้นที่การนาหลักสูตรวิชา e-Sports และ Branding Story ของมหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย บรรจุเป็ นวิชาเลือกสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2563
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ต้อนรับแขกต่างประเทศ
•

•

•

•

•

•

คณะดูงานจาก Tokai University of
Economics จากประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่
28 สิงหาคม 2562
Mr.Heikki Karhu,First Secretary and
Deputy Head of Mission จากสถานทูต
ฟินแลนด์ ประจาประเทศไทย และคณะเมื่อ
วันที่ 5 กันยายน 2562
Dr.Maria Luz T.Macasinag, President
คณะศึกษาดูงานจาก Bicol
College,Philippines เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2562
คณะศึกษาดูงานจาก The Chinese
University of Hong Kong เมื่อวันที่ 27
กันยายน 2562
ท่านผู้หญิง อาเบะ อากิเอะ ภริยา ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 4
พฤศจิกายน 2562
Dr.Belli Nasution Deputy Dean และ
คณาจารย์ จาก Communication
Department, University of Riau
ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม
2562
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ต้อนรับแขกในประเทศ
•

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะจากฝ่าย
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใน
โอกาสมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานฝ่ายวิชาการ และ
สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (ELearning) ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562
คณะศึกษาดูงานจากฝ่ายวิชาการ โรงเรียน
อัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ในโอกาสมาเยี่ยมชมศึกษา
ดูงานของสาขาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต
(eSports) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562
ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ในโอกาสมาแสดงความยินดีรับ
ตาแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พร้อมทั้งร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ
เพื่อเชื่อมโยงงานทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับภาคธุรกิจในอนาคต
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563
คณะศึกษาดูงาน TAP Club Get Together
2020 ซึง่ เป็ นความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
ม.หอการค้าไทย และคณะกรมการ
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสมาคม
การค้า หอการค้าไทยเมื่อวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2563

•

•

•
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