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สารจาก CE โค้ช
การประกอบการ (Entrepreneurship) ถือได้วา่
เป็นทักษะและแนวคิดที่ส�ำคัญในศตวรรษที่ 21 ที่จะ
สร้างคนรุ่นใหม่ที่ต้องก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
กับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น การประกอบการ
มีความหมายมากกว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือการ
สร้างความมั่งคั่งทางการเงิน แน่นอนว่าผลลัพธ์ของ
การประกอบการส่วนใหญ่แล้วคือการสร้างธุรกิจใหม่
หรือบางครัง้ มักจะ เรียกว่าการสร้างสตาร์ทอัพ (Startup)
แต่จริง ๆ ผู้ประกอบการสามารถอยู่ในทุกหน่วยงาน
องค์กรและสถาบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่สามารถ
สร้างสิง่ ใหม่ กระบวนการใหม การบริการใหม่ รูปแบบใหม่
ให้เกิดประโยชน์และคุณค่าใหม่แก่องค์กรนัน้ ๆ ได้เช่นกัน
ผูป้ ระกอบการถือว่าเป็นว่า “ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
(Change Agent)” ที่มีมุมมองที่แตกต่างเห็นโอกาส
ทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงและสร้างสรรค์สง่ิ ใหม่ให้เกิดขึน้ ได้
นอกจากนีย้ งั จะต้องมีทกั ษะรอบด้านทัง้ ทักษะในการสังเกต
การสือ่ สาร ความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตัวเอง
การบริหารทีมงาน การเจรจาต่อรอง และอื่น ๆ ที่เป็น
ทั ก ษะเฉพาะตั ว ที่ ใ ช้ กั บ โครงการหรื อ ธุ ร กิ จ ที่ ต นเอง
ก�ำลังสร้างอยู่ อีกทั้งยังต้องมีกรอบคิด (Mindset) ที่
มองต่าง (See Different) คิดใหญ่ (Think Big)
และ ลงมือท�ำอย่างต่อเนื่อง (Act Small) ที่จะผลัก
ดันและเสริมสร้างความมุ่งมั่นและก�ำลังใจให้ผ่านเสียง
จากคนรอบข้างและอุปสรรคไปได้

ที่ วิ ท ยาลั ย ผู ้ ป ระกอบการ มหาวิ ท ยาลั ย
หอการค้าไทย เรามุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนา “คน”
ที่ เ ป็ น เยาวชนรุ ่ น ใหม่ โดยเชื่ อ ว่ า “การพั ฒ นาคน”
จะมีส่วนส�ำคัญมากกว่า “การพัฒนาหรือสร้างธุรกิจ”
เพราะว่ า “คน” เป็ น ผู ้ ส ร้ า งสิ่ ง ต่ า ง ๆ ไม่ ว ่ า จะเป็ น
นวัตกรรม สินค้า บริการ ธุรกิจ และสามารถที่จะสร้าง
ได้ซ�้ำแล้วซ�้ำอีก ถึงแม้ว่าจะ “ล้มเหลว” กี่ครั้ง “คน”
ที่มีวิทยาลัยผู้ประกอบการมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนา
นั้ น จะมี ภู มิ คุ ้ ม กั น และกลั บ มาสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ต่ า ง ๆ
อีกครั้ง ซ�้ำแล้วซ�้ำอีกจนกว่า จะประสบความส�ำเร็จ
ท้ายที่สุดนี้ วิทยาลัยผู้ประกอบการ เชื่อว่าจะเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ในการเดิ น ทางของเยาวชนรุ ่ น ใหม่ ที่ ก� ำ ลั ง
สร้ า งฝั น และท� ำ ความฝั น ในการเป็ น ผู ้ ป ระกอบการ
ในอนาคตต่อไป

“Explore Your Possibility
- Experiment Your Idea Execute Your Journey”
(ค้นหาความเป็นไปได้ของคุณ
- ทดสอบไอเดีย ของคุณ เริ่มเดินทางในเส้นทางของคุณ)
CE ทีมโค้ช
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CE Y

ทำ�ไมต้อง “ประกอบการ”
การเปลี่ยนแปลง

“เราเปลี่ยน หรือ ถูกเปลี่ยน”

INITIATE
IMPACT

ITERATE

โลกเปลี่ ย น คนเปลี่ ย น คงปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ผู ้ ป ระกอบการเป็ น ผู ้ น� ำ ที่ ส ร้ า งการเปลี่ ย นแปลง
และเปลี่ ย นแปลงโลกให้ ดี ขึ้ น การประกอบการจึ ง เป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ที่ ส ร้ า งสิ่ ง ใหม่ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น
และสามารถสร้างคุณค่าให้กับคนในสังคมและตัวเอง

ค้นหาตัวเอง

“หาตัวเองเจอแล้วหรือยัง?”

เป็ น ค� ำ ถามที่ เ ยาวชนรุ ่ น ใหม่ ยั ง ไม่ แ น่ ใ จ เพราะว่ า ไม่ เ คยลองท� ำ อะไรใหม่ หรื อ ยั ง ไม่ เ คยหา
บางครั้งคิดไว้แต่ไม่เคยลองท�ำก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ การค้นหา ส�ำรวจตลอดเวลาถือว่าเป็นมายเซ็ต
การประกอบการ การค้นหาสามารถเริ่มต้นจากตัวเอง

อิสระทางความคิด

“อิสระในการเรียนรู้”

การประกอบการต้องใช้ทักษะที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง ค้นหา ส�ำรวจ ทดลอง ลงมือท�ำในสิ่งที่ใช่
เพือ่ เกิดสิง่ ใหม่ ขึน้ มา กรอบความคิดแบบเดิม ๆ ไม่สามารถสร้างจินตนาการใหม่และนวัตกรรมใหม่
ได้ การประกอบการให้อิสระในการออกนอกกรอบ ไปสู่โลกให้การเรียนรู้และความคิด

เปิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์

“ใหม่ ที่ไม่เคยมีมาก่อน”

ท�ำให้การประกอบการสร้างคนที่มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ และสามารถน�ำสิ่ง
เหล่านั้นออกมาเป็นรูปธรรมและจับต้องได้จริง
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innovate
แก้ไขปัญหา

“ประกอบเพือ่ แก้ไขปัญหา” เป็นเหตุผลของคำ�ว่า “ประกอบการ”

เพื่อแก้ไขปัญหาของใครบางคน ผู้ประกอบการจึงหาแนวคิดที่จะประกอบ คน ปัญหา วิธีการแก้ไข
ปัญหา เทคโนโลยี ทรัพยากรและขีดความสามารถ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาก่อนที่จะน�ำมาสู่ค�ำว่า
“ธุรกิจ” เมื่อแก้ไขปัญหาได้ ก็จะเกิด “คุณค่า” และท้ายที่สุด ก็เกิดการสร้างธุรกิจตามมา

เลือกสิ่งที่อยากเป็น

“หาตัวเองเจอแล้วหรือยัง?”

“เลือกเองหรือถูกเลือก” การประกอบการ เป็นการสร้างสิ่งใหม่ ในสิ่งที่ตัวเองส�ำรวจ ค้นหา
และอยากที่จะเป็น และสนใจสิ่งนั้น ผู้ประกอบการจึงเป็นคนเลือกและก�ำหนด ให้เกิดขึ้น หรือไม่
ให้เกิดขึ้น

INITIATE
INnovate
IMpact
Iterate

= การเริ่มต้น
= การสร้างนวัตกรรม
= การสร้างผลกระทบเชิงบวก
= การทำ�ซ้ำ�
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CE Different

การประกอบการ ต่างจาก
บริหารธุรกิจ หรือไม่ อย่างไร
การประกอบการ

หากถามคนทั่วไปว่าการประกอบการแตกต่างจากบริหารธุรกิจหรือไม่
หลายคนคงตอบว่า “ไม่ต่าง” เพราะเมื่อถามต่อว่า หากคิดถึงค�ำว่า “การประกอบการ” จะคิดถึง
อะไรเป็นอย่างแรก คงมีคำ� ตอบว่า “การท�ำธุรกิจ การค้าขาย การเป็นเจ้าของธุรกิจ การลงทุน ก�ำไร
ขาดทุน” เป็นต้น สิ่งนี้เองเป็นเรื่องที่ท�ำให้มากกว่า 90% ของคนทั่วไปเข้าใจผิด

“ประกอบการ ถ้าไม่ประกอบกันก็ไม่ใช่ประกอบการ”

บริหารธุรกิจ

สร้าง
เป็นการสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่เคยท�ำมาก่อน เช่น ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ ทีมงาน ธุรกิจใหม่

บริหาร
เข้าไปบริหารจัดการ ธุรกิจที่เกิดขึ้นแล้ว โดยบริหารให้เกิดการด�ำเนินงานทางธุรกิจ

ใหม่
เป็นการประกอบสิ่งใหม่ ไม่รู้ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ไม่มีข้อมูล ต้องค้นหา พิสูจน์
และทดสอบ สิ่งที่ก�ำลังสร้างขึ้นมาใหม่
เริ่มต้น
ริเริ่มก่อนในช่วงแรก เป็น “จุดเริ่มต้น” ของสิ่งใหม่ เริ่มค้นหาคุณค่าใหม่ รูปแบบใหม่ ที่ไม่มีใครเคย
ท�ำมาก่อน
ไร้รูปแบบ
เมื่อเริ่มใหม่ จึงไม่มีข้อก�ำหนด สามารถประกอบ วาง รูปแบบต่าง ๆให้เกิดขึ้นได้ จึงไร้รูปแบบและ
มีอิสระในการสร้าง
ความไม่แน่นอน
การประกอบการเริ่มต้น สร้างส่ิงใหม่ จึงไม่มีข้อมูลเดิม ไม่รู้ว่าจะออกผลลัพธ์อย่างไร จึงเผชิญกับ
ความไม่แน่นอน
ความรู้ข้ามสาขา
การประกอบการต้องใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายสาขามาประกอบกันเพื่อสร้างส่ิงใหม่ รูปแบบใหม่

สิ่งที่มีอยู่แล้ว
มีข้อมูลในการบริหารเดิม พอจะคาดการณ์ได้จากสิ่งที่เคยท�ำมาในอดีต

4

ผลลัพธ์
ธุรกิจเป็นผลลัพธ์จากการประกอบการ การบริหารธุรกิจจึงเป็นปลายทางจากสิ่งที่เกิดประกอบการ
เริ่มต้นขึ้น
มีรูปแบบ
จากสิ่งที่มีอยู่เดิม จึงมีกรอบ รูปแบบ ที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจที่มีอยู่ ซึ่งมีความชัดเจนที่จะ
พัฒนาต่อไป
ความเสี่ยง
บริหารธุรกิจมีข้อมูลในอดีต พอจะคาดการณ์ได้บ้างตามความน่าจะเป็น จึงเผชิญกับความเสี่ยง
เฉพาะทาง
มีสาขาเฉพาะทางในการบริหารธุรกิจ เช่น การตลาด การจัดการ การเงิน โดยมุ่งเน้นในการพัฒนา
ต่อยอดธุรกิจ
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CE Core

คน

ผู้ประกอบการ

เราเชือ่ ว่า “คน” สามารถทีเ่ ปลีย่ นแปลงและสร้าง
ส่ิงต่าง ๆ ได้ และ “คน” จะเริ่มเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อ
เมื่อใจเปลี่ยน เมื่อใจเปลี่ยนพฤติกรรมการเปลี่ยน
สิ่งรอบ ๆ ตัวของคนนั้นก็เปลี่ยน ดังนั้นทางวิทยาลัย
ผู้ประกอบการจึงเริ่มจากค�ำว่า “กรอบแนวคิด Mindset” เราเลยปลู ก ฝั ง จิ ต วิ ญ ญาณ การ
ประกอบการ “Entrepreneurial Spirit” เพื่อ
ให้เยาวชนรุ่นใหม่ มีกรอบแนวคิด (Mindset) ที่
สามารถที่จะ…

มองต่าง (See Different)

- คิดใหญ่ (Think Big) -

ทำ�อย่างต่อเนื่อง (Act Small)
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เพราะว่ า ผู ้ ป ระกอบการมองต่ า ง (See
Different) และเห็นบางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็น
สิ่ ง นั้นคือ “โอกาส (Opportunity)” ซึ่งผ่าน
กระบวนการทีเ่ รียกว่า “การค้นหาส�ำรวจ (Explore)”
ด้ ว ยเหตุ นี้ ก ารค้ น หาสิ่ ง ต่ า ง ๆ รอบตั ว ผ่ า นการ
สังเกต การพูดคุย การศึกษา และตัง้ ค�ำถาม เป็นส่วน
ส�ำคัญของผู้ประกอบการที่จะเข้าสู่ “การทดลอง
(Experiment)” เพื่อพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เป็นโอกาส
ที่ผู้ประกอบการมองต่างจากคนอื่นนั้นมีความเป็น
ไปได้จริง
โดยส่ ว นเชื่ อ มโยงระหว่ า งการค้ น หาส� ำ รวจ
และการทดลองนั้น ผู้ประกอบการจะต้องคิดใหญ่
(Think Big) เพื่อสร้างโอกาสที่ใหญ่เพื่อว่า ลงมือ
ท�ำแล้วจะมีสร้าง ผลกระทบในวงกว้าง และมีความคุม้
ค่าที่จะท�ำต่อ และเมื่อโอกาสมีความชัดเจนและผ่าน
การทดลองและผ่านการพิสูจน์มาแล้ว กระบวนการ
ที่เรียกว่า “การลงมือท�ำ (Execute)” จะเป็นจุด
เริม่ ต้นทีเ่ กิดขึน้ ของส่งิ ใหม่ ทีส่ ร้างคุณค่าใหม่และหนึง่
ในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจะเป็น ธุรกิจใหม่ ที่จะเรียกว่า
สตาร์ตอัพ (Start-up) ต่อไป อย่างไรก็ดี กรอบ
แนวคิดทีส่ ำ� คัญตลอดช่วงกระบวนการทีล่ งมือท�ำ จะ
ต้องท�ำอย่างต่อเนื่อง (Act Small) ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า
เพื่ออย่างน้อยที่สุดเราได้ก้าวไปข้างหน้ากับสิ่งที่ไม่
เคยมีใครท�ำมาก่อน

Opportunity

แก่นวิทยาลัยผู้ประกอบการ
EXECUTE
CUSTOMER/
PARTNER
VERIFICATION
Rapid Prototyping

EXPERIMENT

act small
think big
opportunity MAP

back of the envelope
opportunity canvas
“What if...”

SEE DIFFERENT

“สมมุติวา...”

EXPLORE

วิทยาลัยผู้ประกอบการจึงมั่นใจว่า เยาวชนรุ่นใหม่ที่เข้ามาในวิทยาลัยจะผ่านกระบวนการ

ค้นหาสำ�รวจสิ่งที่เป็นไปได้สำ�หรับ “คุณ” - Explore Your Possibility
ทดลองไอเดียและความคิดของ “คุณ” - Experiment Your Idea
เริ่มต้นเดินทางในเส้นทางของ “คุณ” - Execute Your Journey
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CE Learning Journey

เส้นทางการเรียนรู้ของ
ผู้ประกอบการ
ที ม โค้ ชวิ ท ยาลัย ผู้ป ระกอบการ ล้วนเข้าใจและ
มีประสบการณ์ในการสร้างผู้ประกอบการ ทั้งเยาวชน
รุ ่ น ใหม่ แ ละผู ้ ป ระกอบการภายนอก จึ ง เข้ า ใจได้ ว ่ า
เส้ น ทางการเรี ย นรู ้ (Learning Journey) ของ
ผู้ประกอบการนั้น ไม่เหมือนกับศาสตร์อื่น ๆ ที่มีความ
เฉพาะเจาะจง หรื อ เน้ น ทฤษฎี ม ากกว่ า การปฏิ บั ติ
การประกอบการถือได้ว่าเป็น “ทักษะ” ที่จะต้องฝึกฝน
เข้าใจจากประสบการณ์และได้ผ่านการลงมือท�ำจริง
เพื่อค้นหา โอกาส ไอเดีย เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์
การเปลี่ยนแปลงหรือสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมา ด้วยเหตุนี้
เส้นทางการเรียนรู้จึงจ�ำเป็นที่ต้องมีการผสมผสาน
ระหว่าง
• โลกข้างนอกห้องเรียนและภายในห้องเรียน
• ทฤษฎีและการปฏิบัติ
• เรื่องราวในหนังสือและความจริงที่เกิดขึ้น
• ความเข้าใจและการน�ำไปใช้จริง
ทั้งนี้เพื่อที่จะสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่เกิดความ
ต่ อ เนื่ อ ง บู ร ณาการ และเชื่ อ มโยง จากความรู ้ ใ น
ห้องเรียนสู่การปฏิบัติและการน�ำไปใช้ในโลกธุรกิจได้
โดยเส้นทางการเรียนรูใ้ นแต่ละชัน้ ปี ได้มกี ารออกแบบให้
เกิดความต่อเนือ่ งกันในแต่ละวิชาและมีโครงการเป็นแกน
หลักในการประสานการน�ำไปใช้ของแต่ละวิชาเพือ่ ให้เกิด
การเรียนรู้และประสบการณ์จริง
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รูปแบบการเรียนรู้

หลั ก สู ต รมี ก ารพั ฒ นาและสร้ า งการผสม
ผสานระหว่างทฤษฎี ปฏิบัติ ทักษะทั้ง Soft Skill และ
Hard Skill รวมไปถึงองค์ความรู้ทั้งทางการประกอบ
การ และด้านธุรกิจ เพื่อที่จะสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้
เป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมที่จะค้นหา ทดลอง
และลงมือท�ำเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การเปลี่ยนแปลง
และนวัตกรรมทั้งในด้านสินค้า บริการ รูปแบบ และ
กระบวนการให้เกิดขึ้น โดยทุกคนจะผ่านประสบการณ์
ในการท�ำโครงการทีห่ ลากหลาย รวมไปถึงโครงการของ
ตัวเองในปีสดุ ท้ายทีจ่ ะสร้าง Startup หรือโครงการของ
ตัวเองเพื่อ ท�ำต่อหลังจากที่จบการศึกษาออกไป

หลักสูตรการประกอบการ
126 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต
• การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
(Innovation Driven Entrepreneurship)
• การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
• การสื่อสารในโลกดิจิทัล
• และอื่นๆ
หมวดวิชาเฉพาะ
96 หน่วยกิต
• Business Skill
27 หน่วยกิต
• Entrepreneurial Skill
69 หน่วยกิต
- ทฎษฏี
21 หน่วยกิต
- ปฎิบัติการ
48 หน่วยกิต

Hands-on

Challenging

ปี 1 (18 หน่วยกิต ต่อ เทอม)

ในก้าวแรกในวิทยาลัยผู้ประกอบการ นักศึกษาจะได้
เริ่มฝึกทักษะทางด้าน Soft Skill ต่างๆ เช่น ทีมเวิร์ด
การสั ง เกต การสั ม ภาษณ์ การน� ำ เสนอผลงาน
การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ การเจรจาต่อรอง
ผ่ า นการลงมื อ ท� ำ จริ ง นอกจากนี้ ยั ง สร้ า งพื้ น ฐาน
ความเข้ า ใจด้ า นมายเซ็ ต การประกอบการ โดยใช้
โครงการ “Goldilock” เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับ
นักศึกษา

ปี 2 (18 หน่วยกิตต่อ เทอม)

เนื้ อ หาจะมี ค วามเข้ ม ข้ น ขึ้ น และจ� ำ เป็ น จะต้ อ งดึ ง
องค์ความรู้เข้ามาประกอบกันเและต้องเชื่อมโยงความรู้
ด้านธุรกิจด้านต่างๆ เข้ามาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานใน
โครงการ ทั้ ง นี้ ยั ง เป็ น ปี ที่ จ ะต้ อ งลงมื อ ท� ำ โครงการ
Goldilock จริงให้ออกมาเป็นรูปธรรมตามธีมที่ถูก
ก�ำหนดขึ้น

Inspirational

ปี 3 (15 หน่วยกิตต่อเทอม)

เมื่ อ ก้ า วเข้ า สู ่ ป ี ที่ 3 ความรู ้ ค วามสามารถจ� ำ นวน
วิ ช าเรี ย นและเครดิ ต จะลดลงจะเริ่ ม มุ ่ ง เน้ น เนื้ อ หา
กิ จ กรรมและองค์ ค วามรู ้ ท างด้ า นการประกอบการ
มากขึ้น รวมไปถึงระดับของการพัฒนาและท�ำ โครงการ
Goldilock ให้ใหญ่ขึ้นและไปไกลได้มากขึ้นกว่าเดิม

ปี 4 (12 หน่วยกิตต่อเทอม)

ส�ำหรับโค้งสุดท้ายของเส้นทางการเรียนรู้ นักศึกษาจะ
รวมกลุ่มและท�ำโครงการของตนเอง เพื่อสร้างสิ่งใหม่
ธุรกิจใหม่ ซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหา
นอกจากนี้เพราะว่า “การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการสอน
คนอื่น” ในปีสุดท้ายจะเป็นปีที่รุ่นพี่จะเข้าไปโค้ชรุ่นน้อง
ในด้านต่าง ๆ เพือ่ ทัง้ เรียนรู้ เข้าใจ และสร้างประสบการณ์
ด้านการประกอบการ
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CE Learning Journey

CE Goldilock

เส้นทางการเรียนรู้ของ
ผู้ประกอบการ
GE &
Elective

Explore
Opportunity

Digital
Business
Model

YEAR 1

Marketing

Account

Statistics

Strategy

YEAR 3
GE &
Elective

Business Law
& Tax

Goldilock
Project 3

New Venture
Structure

Own Project

YEAR 4

Negotiation

Foundations
of
Entrepreneurship

GE &
Elective

Family
Business

Corporate
Entrepreneurship

YEAR 2

Operation

Goldilock
Project 1

Economics

Goldilock
Project 2

Finance

Team &
Management

“Goldilock -โกลด์ดิล็อค” เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นโดยมีแนวคิดจากนิทานเด็กที่ชื่อ Goldilocks and the
Three Bears โดยดึงสิ่งที่สะท้อนจากนิทานเรื่องนี้มาโดยโครงการที่จะท�ำว่าจะต้อง “ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไป”
แต่เป็นโครงการที่พอดีที่จะท้าทายความสามารถเพื่อท�ำให้ส�ำเร็จ โดยโครงการจะมีการก�ำหนด “Theme” เพื่อให้
เกิดทิศทางเดียวกัน ซึ่งในแต่ละปีจะมี Theme ที่แตกต่างกัน เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองเรื่องใหม่ ๆ และค้นหาว่าสิ่ง
นี้น่าสนใจหรือไม่ เช่น Theme ในเรื่องของ Sustainable Fashion หรือ Digital and Art เป็นต้น

GE &
Elective

Coaching

Business Skill
Entrepreneurial Skill
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CE Workshop

เวิร์คช๊อป
ในวิทยาลัยฯ

Design
Thinking

Fear the Unknown
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CE Workshop

เวิร์คช๊อป
ในวิทยาลัยฯ

Explore
Forever

Action to
know Passion
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CE Life

ชีวิตในวิทยาลัยผู้ประกอบการ
ที่ CE แม้ว่าเราจะมีท�ำงานหนักแต่เราเชื่อว่าการเล่น และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนรุ่นเดียว
กันและรุ่นพี่รุ่นน้อง จะช่วยเสริมในส่วนของการสร้างเครื่อข่ายในอนาคต นอกจากนี้ ชีวิตในวิทยาลัยฯ
ไม่เพียงแค่เรียนอย่างเดียวแต่เรายังมีพื้นที่ส่วนกลางที่จะมาเล่น ท�ำกิจกรรม คุยงาน ด้วยกัน
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17

CE Life

ชีวิตในวิทยาลัยผู้ประกอบการ
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CE People

โค้ชและทีมผู้สอน ของ CE มาจากการผสมผสานระหว่างทีมผู้ประกอบการรุ่นใหม่และทีมคณาจารย์
ทีม่ ปี ระสบการณ์ตรงและเข้าในกระบวนการของการประกอบการ และรูปแบบการสอนแบบผสมผสาน การโค้ช
ท�ำให้เกิดความเข้าใจทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติจริงในโครงการที่ได้ลงมือท�ำ

ทีมโค้ช
academic
lecturer
Coach Ed

Coach Terng

Coach Pup

Coach Tim

Coach A

Coach Jing

Coach Nan

(Edward Rubesch, Ph.D)
IDE Program Director

IDE Director
และคณบดี วิทยาลัยผู้ประกอบการ

รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา วิทยาลัย
ผูป้ ระกอบการ และอาจารย์ประจำ�
สาขาวิชาการตลาด

รองคณบดีฝา่ ยบริหาร วิทยาลัย
ผูป้ ระกอบการ และอาจารย์ประจำ�สาขา
วิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ วิทยาลัย
ผูป้ ระกอบการ และอาจารย์ประจำ�สาขา
วิชาดิจทิ ลั เกมซิมเู ลชัน

อาจารย์ประจำ� วิทยาลัยผูป้ ระกอบการ

อาจารย์ประจำ� วิทยาลัยผูป้ ระกอบการ

ดร.เอ็ดเวิร์ด รูเบ็ช

ผศ.ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล

ดร.กิตตินันท์ พันธุมสุต

รศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล

ดร.อวภาส์ ฉันทศาสตร์รัศมี

ดร.แสงดาว ประสิทธิสุข

อาจารย์ธิดารัตน์ พงษ์วชิรินทร์

Real
Practitioner
Coach Jay

Coach Aomsin

Coach Tik

Coach Lee

Coach Mickey

Coach Jade

Coach Sanjay

VP Business Development & Strategy
Tech Mahindra

Co-Founder
บริษัท มัมมี้ลิเชียส ทเวนตี้โฟร์ จำ�กัด

Co-Founder
SuJiPuLi Innovation

CEO
บริษทั เบียร์วานา (ไทยแลนด์) จำ�กัด

Regional Manager
Agoda

Modern Trade Ambassador
บริษทั เบียร์วานา (ไทยแลนด์) จำ�กัด

CEO
บริษทั คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่ จำ�กัด

ปริวัฏฐ์ เหลืองสุวิมล

ณัฐญา ขันติวงวาร

Leu-Shyue Chen

ถนิตา ชินบัญชร

Coach Onne

Coach Ploy

Coach Yui

Coach Nut

Coach Mark

กรรมการ
บริษทั ครีเอทีฟ วิซ จำ�กัด

Managing Director
Chalothorn Co.,Ltd.

IDE Manager

Head of Experimentation
UNDP Thailand Accelerator Lab

Co-Founder
Jordsabuy

ฐาณัชชา อวนอ่อน
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นิชานันท์ มั่งคั่ง

ธนภค ชาญชโลธร

อุมาพร หงสวัฒนานนท์

ณัฐพล ราธี

เจษฎา หมู่สัญญาลักษณ

สัญชัย ปอปลี

ธนภูมิ สุกัญจนศิร
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CE Alumni & Network

คุยกับรุ่นพี่และศิษย์เก่า
นภัสสร โชติกวณิชย์ (นก)

สิริศักดิ์ พลสิมมา์ (บอนด์)

• การทำ�งาน:

• การทำ�งาน:

กิจกรรมและเรื่องราวใน CE:
ตอนนัน้ เข้ามาเรียนมีจำ� นวนไม่เยอะ ท�ำให้สนิทและ
มีกิจกรรมได้รู้จักกันหมด ตอนนั้นเป็นสาขาเล็ก ๆ
ท�ำให้สนิท ตอนท�ำกิจกรรมยังเข้าถึงโค้ชและอาจารย์
ได้ง่าย พอเข้ามาเรียนก็มีกิจกรรมท�ำให้เยอะมาก
และประทับใจ โดยเฉพาะกิจกรรมด้าน CSR ที่เข้าไป
ท�ำร่วมกับเพื่อน อีกทั้งยังมีการฝึกงาน ท�ำโครงการ
จริง สนุกและท้าทายมาก นอกจากนี้กิจกรรมของ
วิทยาลัยฯ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรับน้อง การแบ่งเป็น
กลุ่ม ๆ เพื่อดูแลรุ่นน้อง ซึ่งสนุกมาก ไม่เครียดเลย
อีกทั้งกิจกรรมยังสะท้อนการท�ำงานจริง และช่วย
ท�ำให้ฝึกปฏิบัติได้จริง
สิ่งที่ได้เรียนรู้ และได้รับจาก CE:
หลั ก ส� ำ คั ญ ที่ เ รี ย นรู ้ คื อ การมี จิ ต วิ ญ ญาณ
การประกอบการ ท� ำ ให้ เ ราสร้ า งงานที่ ใ หม่ แ ละมี
คุณภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานไหน ซึ่งถ้าเทียบกับ
บริหารธุรกิจแล้ว เราเรียนอย่างแตกต่างและลึกซึ้ง
มากกว่า เตรียมความพร้อมทั้ง Hard Skill และ
Soft Skill จริง ๆ บางทีตอนท�ำโครงการไม่รวู้ า่ เรียน
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1. ZAAP PARTY CO., LTD
2. นักพยากรณ์, Influencer, YouTuber

อยู ่ แ ต่ ก ลั บ น� ำ มาใช้ ใ นชี วิ ต จริ ง ได้ ไม่ ว ่ า จะเป็ น
การน�ำเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ การฝึกสังเกตด้าน
ต่าง ๆ ท�ำให้เข้าใจและเชื่อมโยงกับธุรกิจที่สร้างได้
หลังเรียนจบท�ำอะไร:
จบมาท� ำ หลายอย่ า งมาก แต่ ห ลั ก ๆ เป็ น
Influencer และหมอดู แต่ อ ย่ า แปลกใจว่ า
วิ ท ยาลั ย ผู ้ ป ระกอบการ มาท� ำ หมอดู ไ ด้ อ ย่ า งไร
แต่จริง ๆ ความรู้ด้านนี้ท�ำให้เราคิดต่าง มองต่าง
เห็นต่าง นอกจากนี้ยังใช้ทักษะและความรู้ด้านต่าง ๆ
มากช่ ว ยงานหลั ง บ้ า นได้ ม าก การมี แ นวคิ ด ผิ ด
แบบลองผิ ด ลองถู ก ท� ำ ให้ รู ้ สึ ก ว่ า ได้ มี โ อกาสรู ้ ว ่ า
อะไรถูกอะไรผิด นอกจากนี้ยังรู้ว่ากลุ่มเป้าหมาย
เราเป็ น ใคร เราจะท� ำ คอนเทนท์ ยั ง ไงให้ เ หมาะกั บ
เป้าหมายเรา หรือการสื่อสาร จะพูดยังไงกับลูก
ดวงเราให้ เค้ า ไม่ รู ้ สึ ก ลบ แม้ ดวงจะไม่ โ อเคก็ตาม
และต้องพูดให้สั้นกระชับ รวมถึงต้องมีคุณธรรม
จริ ย ธรรม สิ่ ง พวกนี้ เ ราได้ ม าจากการเรี ย น
การประกอบการ

กิจกรรมและเรื่องราวใน CE:
ได้ ร ่ ว มกิ จ กรรมมากมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การประกอบการและกิจกรรมสันทนาการ ต่าง ๆ
ทีส่ ร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างเพือ่ น ๆ ใน
วิทยาลัยฯ พีๆ่ โค้ช และทีมงาน คณาจารย์ ล้วนแต่เข้า
ถึงได้งา่ ย เป็นกันเอง ให้คำ� ปรึกษาและช่วยเหลือด้าน
ต่าง ๆ อีกทัง้ ยังถ่ายทอดประสบการณ์ผา่ นกิจกรรม
Workshop ต่าง ๆ จาก IDE Center ทีใ่ ห้เราร่วม
จัด ในสมัยนัน้ มีโครงการตัง้ ไข่ธรุ กิจ (Egg Project)
ก็ได้ลองท�ำอะไรจริง ๆ ถึงแม้วา่ เป็นเพียงแค่รา้ นกาแฟ
แต่กท็ ำ� ให้รวู้ า่ การเปิดร้านต้องมีกระบวนการอะไรบ้าง
จะท�ำให้นักศึกษารู้จักร้านเราได้อย่างไร นับว่าเป็น
ประสบการณ์ทวี่ ทิ ยาลัยฯเปิดโอกาสให้จริง ๆ

Head of Marketing (B2B) at Hungry Hub

และที่ส�ำคัญ “โอกาส” ที่ วิทยาลัยฯ เปิดให้ลองอะไร
ต่าง ๆ มากมาย
หลังเรียนจบท�ำอะไร:
จบแล้วได้มีโอกาสไปต่อด้าน Tourism and
Hospitality Management มีประสบการณ์
การท�ำการตลาดดิจิทัล จากบริษัทเอเจซี่โฆษณา
และ บริษัทค้าปลีกรายใหญ่ ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วนและ
ผู้บริหารด้านการตลาดของ Hungry Hub สตาร์ท
อัพ ของคนไทยที่ให้บริการจองแพ็คเก็จร้านอาหาร
โรงแรม และ การให้บริการต่าง ๆ

สิ่งที่ได้เรียนรู้ และได้รับจาก CE:
แน่นนอนว่าที่ตัดสินใจเลือกเรียนที่นี่เป็นการ
ตัดสินใจที่ถูกมาก เพราะ รู้สึกแตกต่างและโดดเด่น
กว่า ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill สิ่งที่ส�ำคัญคือ
การเข้าหาคนที่เป็นผู้ปร ะกอบการจริง เพื่อนๆ ที่
มีเป้าหมายเดียวกันซึ่งเ ป็น Network ในอนาคต
23

CE Alumni & Network

คุยกับรุ่นพี่และศิษย์เก่า
ปณิธิ เบญจอริยกุล (ปึ้ง)

วรานุช วงษ์ชาดี (แพรว)

• การทำ�งาน:

• การทำ�งาน:

กิจกรรมและเรื่องราวใน CE:
ช่วงเรียนปี 1 ชอบถ่ายรูปเลยร่วมกับเพื่อนเปิด
เพจ “Vex Studio” ลองรับถ่ายภาพงานต่าง ๆ ดู
ตอนปี 3 ก็อยากจะลองสร้าง Cocktail Buckets
แบบใหม่ โดยลองไปเปิดร้านในงาน Art Box โดย
ตัง้ ชือ่ ว่า NOX Buckets กับเพือ่ น เรียกได้วา่ เป็น
Buckets ที่ต้องต่อคิดกันเป็นชั่วโมง คนที่มาตอบ
รับมากและชืน่ ชอบมาก วิทยาลัยฯ เปิดโอกาสตลอด
เวลา สอนให้เรามองต่างว่าคนทีอ่ ยากจะมาในงาน ไม่
ได้อยากจะดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีอ่ ร่อยเท่านัน้ แต่ตอ้ งสวยและ
สามารถ post ลงโซเซียลได้
สิ่งที่ได้เรียนรู้ และได้รับจาก CE:
สิ่งที่ได้จาก CE ท�ำให้เกิดการมองต่างและเห็น
ภาพที่กว้างและละเอียดมากขึ้น ท�ำให้มองตลาดและ
อินไซด์ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น พื้นฐานมายเซ็ต และ
การมุ่งเน้นจากการลงมือท�ำ ท�ำให้สามารถเก็บเกี่ยว
โอกาสได้ทันท่วงที ท�ำให้เกิดการเรียนรู้จากการท�ำ
จริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการต่าง ๆ เราเป็นคนที่มี
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1. Founder: JustFine Hotel Krabi
2. Founder: Cafe & Bar “TEMP.Bar” Krabi
3. Founder: ตู้จำ�หน่ายน้ำ�อัตโนมัติ Vending
Machine
4. Family Business: ร้านค้าส่ง “BigBen
Krabi (กระบี่เบญจมินทร์)”

ไอเดียเยอะ เพื่อนๆ ที่ได้จาก CE ท�ำให้เกิดก�ำลังที่จะ
ท�ำจริงขึ้นมา ตรงนี้ท�ำให้เกิดความเป็นไปได้ในการ
สร้างทีมงานมากขึ้น
หลังเรียนจบท�ำอะไร:
พอเรียนจบก็กลับไปสร้างธุรกิจจริง ตอนนัน้ รูส้ กึ
ว่ามีไอเดียอยากจะได้ต่อยอดหลายอย่างในธุรกิจ
ครอบครัว จึงเริ่มท�ำเลยและสร้างธุรกิจใหม่ต่อจาก
ธุรกิจครอบครัว ตอนนีร้ สู้ กึ ว่าสิง่ ทีไ่ ด้เรียนมาช่วยให้
ค�ำตอบ อย่างมากมาย แต่อย่างไรก็ดกี ย็ งั ต้องเรียนรู้
เรื่องใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งทาง CE บอกว่าเราจะ
ต้องเรียนรู้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด

กิจกรรมและเรื่องราวใน CE:
ได้ มี โ อกาสมาท� ำ กิ จ กรรมโดยเป็ น หลี ด ของ
วิทยาลัยฯ ท�ำให้รจู้ กั รุน่ พี่ เพือ่ น ๆ มากขึน้ และท�ำให้
ฝึกในเรื่องของความมีวินัยและความอดทน เพราะ
ว่าต้องท�ำงานกับคนหมู่มาก นอกจากนี้ยังลองมา
ท�ำโครงการธุรกิจตั้งต้นในสมัยนั้นโดยหาแว่นตา
แฟชั่นและเจาะตลาดแว่นที่มีคุณภาพ ที่ราคาสูงมา
ขาย นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสท�ำโครงการ UNISAi
โดยเข้าไปท�ำในส่วนของ PR กับ Marketing ด้วย
กิจกรรมนี้ได้ทดลองและได้ลองท�ำจริง เลยรู้สึกว่า
ชอบท�ำงานในสายนีม้ าก เพราะว่าได้ทำ� การ วางแผน
การตลาด การท�ำจุดขาย การท�ำ promotion และ
ตลอดทุกส่วน
สิ่งที่ได้เรียนรู้ และได้รับจาก CE:
รู้ว่าการท�ำงาน การสร้างธุรกิจ น�ำไปต่อยอดใน
อนาคตในการท�ำงานจริง นอกจากนี้มีทักษะการใช้

1. Marketing Communication:
Worldex G.E.C. Co.,Ltd.
(Messe Frankfurt Thailand)
2. Marketing Executives:
CP Intertrade Co.,Ltd.
3. Corporate Strategist:
Royal Gateway Co.,Ltd.

ชีวติ และการสือ่ สารท�ำให้เรารูจ้ กั การวางแผนและการ
ตัดสินใจได้ดีขึ้น และที่ส�ำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์
ของเพือ่ นสมัยมหาวิทยาลัยทีเ่ รายังสนิทกันจนถึงทุก
วันนี้ ช่วยเหลือและดูแลกันอยู่ Good friendship
is an intangible asset จริงๆ การมีเพื่อนที่คอย
support และสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยู่ ถือว่าเป็น
สิ่งส�ำคัญที่ดีสุดที่ได้จากวิทยาลัยผู้ประกอบการ
หลังเรียนจบท�ำอะไร:
ตอนนี้ท�ำงานให้กับองค์กรภาคเอกชนอยู่ แต่ได้
เลือกท�ำสายที่ได้เคยเจอในสิ่งที่ตัวเองชอบตอนปี 3
และยังสนุกกับสิ่งที่ท�ำงานและมีการเปลี่ยนงานเพื่อ
หาประสบการณ์อยู่ คิดว่าในอนาคตยังมีความไม่
แน่นอนแต่ถ้าเราท�ำในสิ่งที่ใช้ทุกอย่างจะตามมาเอง
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CE History

ประวัติความเป็นมา
วิ ท ยาลั ย ผู ้ ป ระกอบการ มหาวิ ท ยาลั ย
หอการค้าไทย (College of Entrepreneurship,
University of the Thai Chamber of
Commerce; CE UTCC) เดิมเริ่มต้นจากสาขา
การประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ โดยก่อตั้งสาขา
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2554 ซึง่ ถือได้วา่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
แรกที่เปิดสาขาการประกอบการ แต่ด้วยความแตก
ต่าง และลักษณะพิเศษของรูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่ง
เน้น การลงมือท�ำ ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้าง
การเปลีย่ นแปลง ให้เกิดผลกระทบเชิงบวก รวมไปถึง
ความแตกต่างจากคณะบริหารธุรกิจค่อนข้างมาก
ท�ำให้ วิทยาลัยผูป้ ระกอบการ ถูกก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ.
2557 โดยมุ่งเน้นสร้างการเปลี่ยนแปลงจากกรอบ
แนวคิด (Mindset) สร้างขีดความสามารถ ทักษะ
ของการประกอบการและมีการผลักดันการเรียนรู้
ผ่านการลงมือท�ำจริงเพื่อพัฒนาและสร้างเยาวชน
รุ่นใหม่ให้ค้นหา ทดลอง และลงมือท�ำจริง เพื่อสร้าง
นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง ทั้งของธุรกิจของตัว
เอง ธุรกิจครอบครัว หน่วยงานและสถาบันทัง้ ในภาค
รัฐและเอกชน
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ในปั จจุ บันวิ ท ยาลั ย ผู ้ ป ระกอบการได้ ส ร้า งผู้
ประกอบการรุ่นใหม่มาแล้วมากกว่า 12 รุ่นและมี
จ�ำนวนมากกว่า 600 คน ซึ่งต่างแยกย้ายไปสร้าง
ความฝั น และท� ำ ในส่ิ ง ที่ ตั ว เองต้ อ งการ ไม่ ว ่ า จะ
เป็นการสร้างธุรกิจของตนเองไปช่วยพัฒนาและ
สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับองค์กรทั้งภาค
รัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงกลับไปพัฒนาและสร้าง
สิง่ ใหม่ในธุรกิจในครอบครัว นอกจากนีท้ างวิทยาลัย
ผู้ประกอบการยังมีเครือข่าย CE Alumni ที่จะให้
ศิษย์เก่าแลกเปลีย่ นแนวคิด โอกาส และประสบการณ์
รวมไปถึงยังให้ความช่วยเหลือกันในด้านต่าง ๆ ด้วย
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CE to Apply

สมัครเรียน CE

ทุนการศึกษา

เรามองหาเยาวชนรุน่ ใหม่ มุง่ มัน่ อยากสร้างการเปลีย่ นแปลงให้เกิดขึน้ ในเศรษฐกิจและสังคม อยากสร้าง
สิ่งใหม่ และสร้าง ผลกระทบ (Impact) เชิงบวก ผ่านการสร้างธุรกิจหรือเข้าไปท�ำงานในหน่วยงานต่าง ๆ

ทุนการศึกษา ถือว่าเป็นส่วนสนับสนุนการสร้างโอกาสส�ำหรับคนที่มีความตั้งใจและ มุ่งมั่นในการสร้าง
ตัวเองให้เป็นผู้ประกอบการ โดยได้มีทุนแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะหลัก ๆ คือ

เกณฑ์การรับสมัคร
• มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในทุกสาขา
• ปวส. และ กศน.
• สามารถแสดงความเป็นผู้น�ำและมีความคิดสร้างสรรค์

ค่าเล่าเรียน
• เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 298,500 บาท

นักศึกษาใน CE เป็นอย่างไร
•
•
•
•
•
•
•
•
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ค้นหาส�ำรวจไอเดีย สิ่งใหม่ตลอดเวลา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
มองปัญหาเป็นโอกาส
ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขปัญหาใหญ่
เป็นนายของตัวเอง ก�ำหนดชีวิตตัวเอง
เป็นเพื่อนกับความไม่รู้
สร้างไอเดียจากการลงมือท�ำจริง

1

ทุน Beta Young
Entrepreneur
(ทุนเบต้า)
เป็นทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนโดยยกเว้น
ค่ า หน่ ว ยกิ ต และค่ า ปฎิ บั ติ ก าร จาก
มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทย ตลอด
หลักสูตรการศึกษา โดยเริม่ มีการคัดเลือก
ในช่วงภาคการศึกษา 1 ชั้นปีที่ 1 โดยคัด
เลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
ก�ำหนด โดยพิจรณาจากผลการเรียนภาค
การศึกษาที่ 1 และระดับมัธยมปลาย (หรือ
เทียบเท่า) พฤติกรรม และมายเซ็ตโดย
นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องเข้าปฏิบัติงาน
และงานอื่น ๆ ตามที่วิทยาลัยฯ มอบหมาย

2

ทุน Beta Young
Entrepreneur Plus
(ทุนเบต้าพลัส)
เป็นทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่อเดือน จาก
มูลนิธิสิริวัฒนาภักดี โดยเริ่มมีคัดเลือกใน
ช่วงภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1 สนับสนุน
ตั้งแต่ปีการศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไปโดย
คัดเลือกจากคณะกรรมการร่วมระหว่าง
มูลนิธิฯ และวิทยาลัยฯ โดยคัดเลือกจาก
กิจกรรมที่จัดขึ้น รวมไปถึงพฤติกรรมและ
มายเซ็ต นักศึกษาที่รับทุนจะต้องเข้าร่วม
งานที่ เ กิ ด ขึ้ น ของทั้ ง จากมู ล นิ ธิ ฯ และ
วิทยาลัยฯ มอบหมาย
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Facilities

STUDY

HANG OUT

LAB
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UTCC President’s Message

สารจากอธิการบดี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งมั่นสร้างสรรค์
ผู ้ ป ระกอบการรุ ่ น ใหม่ ที่ ก ารใช้ ก ลไกทางด้ า น
นวั ต กรรมเพื่ อ เข้ า มาเป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจ สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
วิทยาลั ย ผู ้ ประกอบการได้ถูก ก่อตั้งขึ้น และสร้ า ง
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่มามากกว่า 10 รุ่นและได้เข้าไป
สร้างธุรกิจใหม่ พัฒนาธุรกิจในครอบครัว รวมไปถึง
ท�ำงานอยู่ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งท�ำให้
สามารถที่จะช่วยท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่
ดีขนึ้ เราเชือ่ ว่าผูป้ ระกอบการสามารถสอนกันได้ และ
เกิดขึ้นจากการฝึกฝน และการลงมือท�ำจริง อย่างไร
ก็ดี องค์ความรู้และทฤษฎีจากโค้ชและคณาจารย์จะ
ช่วยลดความเสี่ยง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ ท�ำให้
มีแผนการ และระแวดระวังกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ก่อนการลงมือท�ำ ดังนั้น การผสมผสานระหว่าง
ผู ้ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ผู ้ ป ระกอบการรุ ่ น ใหม่ ที่ จ ะเข้ า มา
ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกับคณาจารย์ของทาง
วิทยาลัยฯ จะช่วยท�ำให้นักศึกษาเข้าใจและพัฒนา
ทักษะและขีดความสามารถทางการประกอบการได้
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วิ ท ยาลั ย ผู ้ ป ระกอบการ มหาวิ ท ยาลั ย
หอการค้ า ไทย จึ ง เป็ น บ้ า นส� ำ คั ญ ในการสร้ า ง
ผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ให้กบั สังคมไทย เรามาสร้างการ
เปลี่ยนแปลง นวัตกรรม ความฝัน ธุรกิจใหม่ ความ
ฝันของเยาวชนรุน่ ใหม่และผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง เพือ่
โลกใบนี้จะมีสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากเยาวชนไทยต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

The World is

“YOURS”
to Explore.

วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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