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Cover
Story
CMMU IS NOW
AACSB ACCREDITED!

CMMU is now AACSB accredited. Our programs are now globally accepted as being
among the world’s best. There are an estimate of approximately 17,000 institutions that
teach business management education around the world. Of those, less than 5% of the
institutions are accredited by the AACSB International, and CMMU is among the world’s
top 5%!
On July 17, 2019, the AACSB Initial
Accreditation Committee (IAC) met in Tampa,
Florida, USA and concurred with the recommendation from the Peer Review Team (PRT)
who visited and evaluated the College in
June 2019. The IAC granted the AACSB
accreditation to CMMU and its academic
programs.
This is such a monumental accomplishment in the College’s history, said
CMMU Dean, Dr. Duangporn Arbhasil: "CMMU
is extremely pleased and honored to be
internationally recognized among the world's
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top business schools by AACSB International,
the most established and respected accreditation institution in business education globally. With years of aligning the college in
order to meet the highest standards in business education, having achieved AACSB
accreditation is a testament to the dedicated
effort of our management, faculty, staff,
students, alumni, and stakeholders to
improve the quality and enhance the
academic reputation of our college so we
can provide the best possible business education to our students."

This historical achievement is good
not only for the College, but also the society
as a whole. “To be in the same group with
top business schools in the world is just
amazing, and we would like to thank everyone involved in making this happen,” said Dr.
Kriengkrai Tankoonsombut, Assistant Dean of
Accreditation and QA. “It is really good for
the students, the College, the University, and
the society at large. This shows that we have
high-quality business schools in Thailand, as
recognized by the AACSB International. All
these great business schools—CMMU included—will help to ensure that students who
attend business schools in Thailand receive
high-quality business education, as recognized by the international community worldwide.”

Formal awarding of the AACSB
accreditation is done annually, and CMMU
will be joining the forthcoming awarding
ceremony to be held at the International
Conference and Annual Meeting (ICAM)
between April 26 –28, 2020 in Denver, Colorado, USA. Each accreditation is good for a
period of 5 years; after which, CMMU will be
re-evaluated by the next Peer Review Team.
Everyone involved needs to continually
maintain the quality of the College and its
programs to be consistent with the AACSB
standards in order to maintain this prestigious
international accreditation in the years to
come … and beyond.
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What is the AACSB?
Founded in the US, the Association to
Advance Collegiate Schools of Business
(AACSB) is a global organization devoted to
the advancement of management education.
The AACSB provides internationally recognized
accreditation for business management
programs at the bachelor's, master's, and
doctoral levels. With over 100 years of
existence, it is currently the most well-known
and respected business accreditation institution
in the world.

There are an estimate of approximately
17,000 institutions that teach business management
education around the world. Of those, less
than 5% of the institutions are accredited by
the AACSB. For institutions outside of the
North America, less than 2% of the institutions
that teach business management education
in other parts of the world are accredited by
the AACSB.

Beneﬁts of Accreditation
Accreditation from the AACSB is one of the best and most complete ways to certify
the quality of CMMU. Other beneﬁts include:
· International recognition of excellence
· International benchmarking with the best
· Sharing of good practices
· Quality improvement and future development
· Legitimacy to internal and external stakeholders that CMMU meets the high standards
of the best business schools in the world
· Becoming part of a network of top schools to develop relationships with
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วิทยาลัยการจัดการในฐานะทีเ่ ปนสถาบันการศึกษาดานการจัดการและการบริหารธุรกิจ ไดผา นการรับรอง
มาตรฐานนานาชาติจาก Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) เมื่อ
17 กรกฏาคม 2562 ทีผ่ า นมา AACSB เปนสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางดานบริหารธุรกิจและการบัญชี
ระดับโลกที่กอตั้งมากวาหนึ่งรอยป และมีความนาเชื่อถือที่สุดในโลกแหงหนึ่ง
การรับรองคุณภาพจาก AACSB จะเปนเครื่องการันตีถึงคุณภาพการเรียนการสอน ผลงานวิชาการและ
การบริหารงานของ CMMU วา ไดรบั การยอมรับในระดับสากล สงผลดีโดยตรงตอศิษย CMMU เพราะเทากับวา
ไดสำเร็จการศึกษาจากสถาบันทีไ่ ดรบั การยอมรับในตางประเทศ ทีส่ ำคัญยังเพิม่ โอกาสในการศึกษาตอหรือทำงาน
ในตางประเทศดวย
ปจจุบันมีสถาบันการศึกษาทางดานการบริหารธุรกิจที่ไดรับการรับรองจาก AACSB ไมถึง 5% ทั่วโลก
โดยถาวัดจากสถาบันที่อยูนอกประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีสถาบันที่ไดรับการรับรองไมถึง 2% และ CMMU
เปนหนึง่ ในสถาบันการศึกษาเพียง 5% บนโลกทีไ่ ดรบั การรับรอง
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ภาวะผูนำมีความสำคัญอยางไร
ในการจัดการธุรกิจยุคดิจิทัล
โดย ดร. สุภรักษ สุริยันเกียรติแกว
หัวหนาสาขา Business Management และ
Human Capital & Organization Development
College of Management Mahidol University

ในยุคดิจทิ ลั ภาวะผูน ำ (leadership) มีความ
สำคัญอยางมากในการจัดการองคกรและธุรกิจให
ประสบความสำเร็จเนื่องจากสภาวะสิ่งแวดลอมทาง
ธุรกิจมีการเปลีย่ นแปลงไปมากจากกระแสโลกาภิวฒ
ั น
(globalization) การขับเคลือ่ นของนวัตกรรม (innovation)
เทคโนโลยีชั้นสูง (advanced technology) และการ
แขงขันทางธุรกิจ (competition) ที่สูงขึ้น การเติบโต
ของสือ่ สังคม (social media) และ ตลาดอิเล็กทรอนิกส
(electronic marketplace) ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากอดีต
ปจจุบันองคกรตางๆ จึงใหความสำคัญกับการพัฒนา
ภาวะผูนำของบุคลากรเปนอยางมาก เพราะบทบาท
หนาทีข่ องผูจ ดั การและนักบริหารทีด่ นี น้ั จะตองประกอบ
ไปดวยภาวะผูนำที่สามารถนำพาองคกรสูความสำเร็จ
นอกจากนีผ้ นู ำและผูบ ริหารองคกรจึงควรสงเสริมการ
พัฒนาภาวะผูน ำของบุคลากรในองคกรอยางกวางขวาง
งานวิจัยในระดับโลกยังระบุวาภาวะผูนำยังเปนปจจัย
สำคัญและกุญแจสูความสำเร็จขององคกรและธุรกิจ
ตางๆ
ภาวะผูน ำเปนเรือ่ งทีม่ ที ง้ั ศาสตรและศิลป เนือ่ ง
จากภาวะผูน ำไมไดหมายถึงเฉพาะสถานะหรือตำแหนง
งานของบุคคลที่เรียกวา ผูนำหรือหัวหนาขององคกร/
ฝาย/ แผนกเทานั้น ดังนั้นผูจัดการและนักบริหารที่ดี
จึงจำเปนตองเปนผูน ำทีด่ อี กี ดวย โดยทัว่ ไปพบวาผูจ ดั การ
จะเนนการใหความสำคัญกับการทำงานโดยใชอำนาจ
จากตำแหนงและหนาที่ของตนในการสั่งงาน แตผูนำ
จะเนนการใหใจและความสำคัญกับพนักงานเปนหลัก
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ผูน ำมักมีวสิ ยั ทัศนและเปาหมายชัดเจน สามารถนำพา
ความเปลี่ยนแปลงและมีอำนาจบารมีที่คน/พนักงาน
ใหความเคารพนับถือ ดังนัน้ ภาวะผูน ำทีด่ แี ละรวมสมัย
หมายถึง ความสามารถในการจูงใจผูอื่น บุคลากร
พนักงาน ผูร ว มงาน และ/หรือ ลูกนองใหรว มกันบรรลุ
เปาหมายขององคกรและธุรกิจ รวมถึงความสามารถ
ในการชีแ้ นะและสรางแรงบันดาลใจใหบคุ ลากรในองคกร
เกิดความสัมพันธที่ดีตอกันและผูกผันกับองคกร และ
ยังเปนผูน ำใหเกิดการเปลีย่ นแปลงในองคกรทีส่ ามารถ
ตอบรับกับกระแสโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอยางรวดเร็วได
ผลสำเร็จของการที่ผูนำมีภาวะผูนำที่ดีจึงสงผลใหเกิด
ความพึงพอใจของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียของ
องคกรและธุรกิจ
หลักการพัฒนาภาวะผูน ำเพือ่ ใหประสบความ
สำเร็จในการจัดการองคกรและธุรกิจ ยังคำนึงถึงอำนาจ
และอิทธิพล (power and inﬂuence) ผูน ำทีด่ เี นนให
ความสำคัญกับการใชอำนาจและอิทธิพลที่มีตอบุคคล
อืน่ ๆ เชน การกระจายอำนาจ (empowerment) และ
การทำงานเปนทีม (teamwork) เนือ่ งจากสภาวการณ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปทำใหการบริหารจัดการบุคลากรและ
ธุรกิจมีความทาทายมากขึ้น การดำเนินธุรกิจใหเกิด
ความยัง่ ยืน (sustainability) และผูน ำเพือ่ ความยัง่ ยืน
(sustainable leadership) จึงเปนอีกหนึง่ เรือ่ งทีผ่ นู ำ
องคกรตองใหความสำคัญ ดังนัน้ ผูน ำสมัยใหมจงึ จำเปนตอง
พัฒนาภาวะผูนำของบุคลากรในองคกรและธุรกิจใหมี
ความสามารถในการจัดการใหองคกรและธุรกิจเกิดความ
ยั่งยืนและเปนผูนำพรอมที่จะตอบรับกับสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกในยุคปจจุบัน

สุ ด ท า ยนี ้ การจั ด การธุ ร กิ จ และองค กรที่ ด ี
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงตองอาศัยความรู
ความเขาใจทางดานการจัดการที่ดีและการพัฒนา
บุคลากรและทีมงานใหมภี าวะผูน ำและมีความสามารถ
ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงไดในยุคดิจิตัล
หากตองการศึกษา และ/หรือ ขอขอมูลเพิม่ เติม
สามารถติดตอ ดร. สุภรักษ สุรยิ นั เกียรติแกว
email: suparak.sur@mahidol.ac.th.

ดร. สุภรักษ สุร�ยันเกียรติแกว

หัวหนาสาขา Business Management และ
Human Capital & Organization Development
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ความทาทายของทักษะ
การจัดการในอนาคต
รศ.ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา (@nattpimpa)
Global Future Skills Cluster

เราคงเคยไดยินกันบอยวางานในอนาคตจะตองการทักษะใหมๆ ที่อาจจะยังไมเกิดขึ้นในปจจุบัน
จากการศึกษาขององคการเพื่อความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ในป 2017 พบวาทักษะ
ที่จะเปนทักษะการจัดการที่สำคัญในอนาคตนาจะมีดวยกันสามดานไดแก
1) ทักษะทางการคิดแนวพุทธิปญ
 ญา (cognitive
and meta-cognitive skills) เนื่องจากสภาพ
ตลาดแรงงาน และ บุคคลที่เขาสูแรงงานจะมี
ความซับซอน ดังนั้นความสามารถในการคิด
เชิงวิเคราะห และเชิงสรางสรรค โดยอยูบ นพืน้ ฐาน
ของความรูทางภาษา การสื่อสาร และตัวเลข
จะสามารถพัฒนาทักษะดานนี้ ที่สำคัญทักษะ
ดานนี้จะกลายเปนเปาในการพัฒนาการแสดง
ความรับผิดชอบและความสามารถในการจัดการ
ปญหาปลีกยอยขององคกร
2) ทักษะในทางสมรรถนะและการจัดการเชิงสัง
คมและความเฉลียวฉลาดทางอารมณ (social
and emotional skills) ตามที่กลาววาการ
เลือ่ นไหลของแรงงาน และทุน รวมไปถึงทักษะ
ทางเทคนิคจะทำใหทักษะการจัดการดานนี้
จำเปนมากตอการพัฒนาผูน ำในระดับนานาชาติ
ความฉลาดทางอารมณกลายเปนสิ่งที่จำเปน
สำหรับผูบ ริหารยุคใหมทต่ี อ งทำงานบนพืน้ ฐาน
ของความหลากหลาย การสือ่ สารได รับฟงเปน
เขาอกเขาใจและยืดหยุน จึงเปนทักษะทีอ่ งคกร
ตางคาดหวัง
3) ทักษะในการจัดการและเขาถึงขอมูลสารสนเทศ
อันหลากหลายและมีความเกีย่ วของกับองคกร
การเขาใจและประยุกตระบบดิจิตัลตอองคกร
และการเชือ่ มโยงขอมูลกับการจัดการกลายเปน
ทักษะการจัดการที่ในอดีตมักจะถูกมองขาม
แตในอนาคตทักษะดานนี้จำเปนมาก

8

ในภาพรวมนั้น เราตองสามารถเตรียมประชากร โดย
เนนถึงความรูพื้นฐาน (Foundational Literacies)
สมรรถนะ (Competencies) และบุคลิกลักษณะ
(Character Qualities) (แผนภาพที่1)

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไดเล็งเห็นถึงความทาทายในการเตรียมผูบริหารที่มี
ทักษะสำหรับการจัดการในอนาคตโดยจำเปนตองใช
ฐานงานวิจยั และการทำงานรวมกับภาครัฐและเอกชน
เพือ่ ศึกษาแนวทางการเสริมสรางและพัฒนาทักษะใหมๆ
ทางการจัดการ ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งกลุม Global
Future Skills โดยนักวิชาการผูม คี วามสนใจเกีย่ วกับ
แนวโนมและทิศทางในการพัฒนาทักษะการจัดการ
ในบริบทของความทาทายในอนาคต ตัง้ แตมกี ารจัดตัง้
ในตนปน้ี ทางกลุม คลัสเตอรไดมโี ครงการทีเ่ กิดขึน้ รวม
กับภาคสวนตางๆ มากมาย เชน การพัฒนาทักษะทาง
ดานการสื่อสารขามวัฒนธรรมและการเรียนการสอน
ดานนี้ใหกับอาจารยในสังกัดคณะกรรมการการศึกษา
นอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ โครงการพัฒนา
ทักษะดานผูป ระกอบการในอนาคตสำหรับผูป ระกอบ
การทีม่ คี วามบกพรองทางการมองเห็นรวมกับสมาคม
คนตาบอดแหงประเทศไทย รวมไปถึง การนำเสนองาน
วิจยั ในดานการพัฒนาทักษะผูป ระกอบการโดยการเรียนรู
หลากวิธี ณ The Asian Academy of Managment
Conference ณ มหาวิทยาลัย Sans Malaysia
ในอนาคตกลุมคลัสเตอรสำหรับทักษะ
การจั ด การในอนาคต จะมี ส  ว นร ว มในการพั ฒ นา
การเรียนการสอน สำหรับผูที่เขามาเรียนในหลักสูตร
ของวิทยาลัยใหมที กั ษะทีล่ ำ้ หนา และมีความเปนผูน ำ
องคกรแหงอนาคต
ทานสามารถติดตามกิจกรรมของกลุมและงานวิจัย
ดานทักษะอนาคตไดที่
https://www.facebook.com/futureskillsatCMMU

รศ.ดร. ณัฐวุฒิ พ�มพา

หัวหนาสาขาภาวะผูประกอบการและนวัตกรรม
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Supply Chain Analytics and
Strategic Design
กับการจัดการธุรกิจยุคใหม
ดร.สุเทพ นิ่มสาย
หัวหนาสาขา Management and Strategy
นักวิจัยกลุม Supply Chain Analytics and Strategic Design Research Cluster
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดการธุรกิจในยุคปจจุบนั ผูป ระกอบการ
ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจอยางมากทำใหผูประกอบการตองมีการพัฒนา
กลยุทธอยางตอเนื่องเพื่อใหธุรกิจมีความสามารถใน
การแขงขันและเกิดความยั่งยืน (Sustainability)
ความเขาใจดานการวิเคราะหโซอุปทานและการออก
แบบกลยุ ท ธ (Supply Chain Analytics and
Strategic Design) ถือเปนสิ่งสำคัญสำหรับผูบริหาร
ยุคใหม ที่จะตองมีความเขาใจบริบทของ การจัดการ
ตลอดโซอปุ ทาน (Supply Chain) ซึง่ จะชวยทำให
การออกแบบธุรกิจรูปแบบใหม (Business Model
Re-design) มีความสอดคลองกับความตองการของ
ลูกคาหรืออุปสงคนำการคา (Demand Driven)
โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจในยุค Industry 4.0 ที่ผู
ประกอบการสวนใหญมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธที่เนน
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การแขงขันดานตนทุน (Cost Oriented) มาเปนการ
แขงขันที่เนนการตอบสนองความตองการของลูกคา
(Customer Oriented) ผูประกอบการจึงจำเปนตอง
อาศัยพลังของขอมูล (Information Flow) ทั้งขอมูล
ดานโซอุปสงค (Demand Chain) และโซอุปทาน
(Supply Chain) ในการขั บ เคลื ่ อ นธุ ร กิ จ ข อ มู ล
(Information/Data) จึงเปนสิ่งสำคัญประการหนึ่ง
สำหรับการจัดการเชิงกลยุทธในยุคดิจิทัล ทุกทาน
คงทราบดีถงึ กระแส Big Data, IOT, AI รวมถึง Business
Analytic ซึง่ ถือเปนแนวทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม
ทีม่ งุ เนนการนำขอมูลไปใชในการออกแบบและวางแผน
เพื่อนำไปสูความไดเปรียบในการแขงขัน ทั้งนี้ระบบ
และรูปแบบการจัดการโซอุปทานของธุรกิจสมัยใหม
ที่มีความยากและซับซอนมากขึ้น จึงจำเปนอยางยิ่ง
ที่ผูประกอบการจะตองเขาใจและสามารถวิเคราะห
ขอมูลของธุรกิจที่เชื่อมโยงตลอดโซอุปทาน (Supply
Chain Analytics) ตั้งแตตนน้ำ (Supplier) กลางน้ำ
(Producer) และปลายน้ำ (Customer) เพือ่ นำขอมูล

ที่ไดไปใชในการวางแผนและออกแบบกลยุทธธุรกิจ
ดานตางๆ อาทิ ดานการผลิต การตลาด และการจัดการ
โลจิสติกส และโซอปุ ทาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สงผลใหกลยุทธของธุรกิจที่ใชมีความเหมาะสมและ
สอดคลองทัง้ กลยุทธระดับ Functional-level Strategy,
Business-level Strategy และ Corporate-level
Strategy
วิ ท ยาลั ย การจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
(CMMU) ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นดังกลาว
จึงไดจัดตั้งกลุมวิจัย Supply Chain Analytics and
Strategic Design Research Cluster ขึ้นโดยมีวัตถุ
ประสงคเพือ่ ศึกษาวิจยั และใหบริการวิชาการแกหนวย
งานภาครัฐและเอกชนและเพือ่ เปนการสรางองคความ
รูใ หมในการนำไปตอยอดพัฒนาธุรกิจ โดยอาศัยความรู
เปนฐานในการพัฒนา (Knowledge-based Creative
Design) ปจจุบันกลุมวิจัยดังกลาวไดมีการศึกษาวิจัย
และการเผยแพรความรูใหกับหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนในหลายสาขา อาทิ การจัดการโลจิสติกสและโซ
อุปทาน การตลาด การออกแบบธุรกิจ การวางแผน
เชิงกลยุทธ และสาขาอื่นที่เกี่ยวของ ตัวอยางงานวิจัย
ที ่ ม ี ก ารนำไปใช เชิ ง พาณิ ช ย แ ละเชิ ง นโยบาย เช น
1.การศึกษาศักยภาพทางการคาและแนวทางการขยาย
ตลาดการสงออกทุเรียนและผลิตภัณฑจากทุเรียน ใน
ตลาดที่มีศักยภาพ (ตลาดอินเดีย)
2.โซคุณคาและโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรม
กาแฟและผลิตภัณฑกาแฟบนทีส่ งู ของไทยเพือ่ เพิม่ ความ
สามารถในการแขงขันทางการตลาดในประเทศกลุม
ประชาคมอาเซียน
3.โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนสง
สินคาเกษตรและอาหารดวยรถบรรทุก (Cold Chain)
4.โอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑเนือ้ โคเพือ่ การรองรับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย

5.การวิเคราะหศักยภาพทางการคาและแนวทางการ
ขยายตลาดการสงออกผลิตภัณฑนำ้ มันปาลม ในตลาด
ทีม่ ศี กั ยภาพ: กรณีศกึ ษาตลาดประเทศสหภาพเมียนมา
และกัมพูชา
6.ศักยภาพทางการคาและแนวโนมการสงออกผลิต
ภัณฑเชือ้ เพลิงไมยางพาราอัดเม็ดของไทยในตลาดตาง
ประเทศที่สำคัญ เปนตน
ทัง้ นีห้ ากทานสนใจขอมูลเพิม่ เติมดาน Supply
Chain Analytics and Strategic Design สามารถ
ติดตอไดที่ ดร.สุเทพ นิ่มสาย
Email: suthep.cmmu@gmail.com

ดร.สุเทพ นิ�มสาย

หัวหนาสาขา Management and Strategy
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ทำความรูจัก
นายกสมาคมศิษยเกา CMMU
นายแพทยธิบดี ชุณหเสนีย

“หมอบอม” นายแพทยธิบดี ชุณหเสนีย นายกสมาคมศิษยเกาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
คนปจจุบัน อดีตนายแพทยผูพลิกบทบาทการทำงานมาสูการเปนผูบริหาร เจาของธุรกิจดานการจัดการภายใน
อาคาร (Facility Management) จากการสังเกตถึงปญหาทีเ่ กิดขึน้ ภายในโรงพยาบาล กอนจะเกิดไอเดียทำธุรกิจที่
ตองการใหอาคารขนาดใหญและสถานที่สำคัญมีระบบและความพรอมสำหรับการปฏิบัติงาน
Q: จุดเปลี่ยนดานหนาที่การงาน กอนมา
เรียนดานการจัดการที่ CMMU คืออะไร
A: เมือ่ กอนเวลาทำงานทีโ่ รงพยาบาลก็ตรวจ
รักษาคนไขตามปกติ แตผมก็สังเกตเห็นวาภายใน
โรงพยาบาลบางครั้งก็มีความไมพรอมของระบบตางๆ
ภายในอาคาร เชน ไฟดับ ลิฟทไมทำงาน แอรเสีย
เราก็เลยมองวาควรมีคนที่ดูแลในสวนนี้เขามาบริหาร
จัดการ เพื่อใหผูปฏิบัติงานในอาคารทำงานไดอยาง
เต็มที่ ก็เลยผันตัวเองมาทำธุรกิจดานนีโ้ ดยเริม่ จากการ
จัดการภายในโรงพยาบาล และขยายสูอ าคารทีใ่ หญขน้ึ
และเมือ่ ตัดสินใจมาในสายนีแ้ ลว ก็เลยตัดสินมาเรียนที่
CMMU เพราะอยากเรียนดานการจัดการ และชือ่ เสียง
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ของประเทศ
Q: จากนักศึกษา สูการเปนนายกสมาคม
ศิษยเกา มีเสนทางความเปนมาอยางไร
A: สมัยทีเ่ รียน ชวงนัน้ ยังไมมสี มาคมศิษยเกา
เราก็เจอกันในรุนของเรา เพราะยังไมมีศูนยกลางที่ทำ
ใหเรามารวมตัวกัน พอมีความคิดทีจ่ ะเริม่ จัดตัง้ สมาคม
ศิษยเกา เราก็เริม่ จากการกระจายขาวไปยังสาขาตางๆ
ใหไปถึงศิษยเกา แลวเขาก็จะสงตัวแทนมาเพื่อพูดคุย
แลกเปลีย่ นกัน เชน ใครมีธรุ กิจอะไรมีนอ งจากสาขาไหน
ทีส่ ามารถทำได ก็จะชวยกันเปนลักษณะการชวยเหลือ
แบบพี่ชวยนอง หลังจากนั้นตั้งเปนสมาคมศิษยเกา
เริม่ มี DataBase สง E-mail ในการเชิญประชุม ซึง่ ผม
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เองเคยเปนเลขาใหกับนายกสมาคมศิษยเกาทานแรก
(พลเอก เอกชัย ศรีวลิ าศ) และก็เริม่ ทำงานรวมกับทาง
สมาคมศิษยเกาเรื่อยมา
Q: ภารกิจของหมอบอมในฐานะนายก
สมาคมศิษยเกา มีอะไรบาง
A: ผมอยากใหสมาคมศิษยเกาในอนาคต
เปนศูนยรวมของนักศึกษาที่จบไปแลวและกลับมา
รวมตัวกันเพื่อสรางประโยชนรวมกัน ใหกับทั้งตัวเอง
CMMU และสังคม ผานภารกิจที่สำคัญ 3 ดานคือ 1.
เพิม่ การมีสว นรวมระหวางศิษยเกาและศิษยปจ จุบนั 2.
เปนสวนหนึง่ ในการนำเสนอดานนวัตกรรมเนือ่ งจากโลก
ตอนนี้หมุนเร็วมาก สมาคมควรเปนสวนหนึ่งที่จะคอย
ชวยใหคำปรึกษาหรือเปนสือ่ กลางในการกระจายขอมูล
เพือ่ อัพเดตความรูใ หกบั ศิษยเกาหรือศิษยปจ จุบนั ใหมา
แลกเปลีย่ นเรียนรูซ ง่ึ กันและกัน 3. พยายามทำกิจกรรม
ทีเ่ ปนประโยชนใหกบั สังคม จะเนน 3 เรือ่ งเปนหลักครับ

Q: ฝากอะไรถึงนองๆ ศิษยปจจุบัน
A: สำหรับนองๆ ปจจุบนั เขาใจวาเมือ่ เรียนจบ
ไปแลว สิ่งแรกที่นึกถึงนาจะเปนเรื่องการทำงานและ
การใชชวี ติ สวนตัว ซึง่ ถือเปนเรือ่ งทีถ่ กู ตองแตอยากจะ
ฝากวาสิง่ หนึง่ ทีเ่ ราอาจจะไมไดคดิ คือเรือ่ งของ Network
เมื่อเราไปทำงานการที่เรามีพี่ๆ นองๆ รวมสถาบัน
เยอะมาก จะทำใหชีวิตการทำงานดีขึ้น เพราะจาก
ประสบการณที่ผานมา ดานการทำงานก็พบเจอพี่ๆ
นองๆ ตางบริษัท ตางองคกร เมื่อพูดคุยกันก็พบวา
จบจาก CMMU เหมือนกัน เราก็ทำการทำงานงายขึน้
เพราะเราคุยกันในรูปแบบของรุน พีร่ นุ นอง ก็อยากฝาก
ถึงรุน นองวา เมือ่ เรียนจบไปแลวใหนกึ ถึงสถาบัน และ
หันกลับมาชวยกันทำเรือ่ งดีๆใหกบั สังคมรวมกันภายใต
การเปนสมาคมศิษยเกา
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Interview
Khun
Heart,
General Manager of Heaven Drops Co., Ltd.
by Dr. Boonying Kongarchapatara, CMMU
Instructor, Retail Marketing and Business Management.

Q: Can you tell us a bit about your
study background at CMMU?
A: I studied the master degree in
marketing and management at CMMU in
batch 16A. My goal was to develop my skills
so that I could come up with a great product
and craft a strategic marketing plan to
penetrate today highly competitive
market.
Q: How did you start and develop
you career in retail industry?
A: While studying at CMMU, I was
working at Unilever Thai Trading as a Sale
Executive, taking care of local modern trade
channels in the north-eastern area and then
I moved to S. Khonkaen PCL, as a General
Manager, taking care of all general trade
channels. After that, I combined all of my
work experiences as well as academic
knowledge for launching and expanding the
market for “Fresh Doze.” This product is
belong to the Heaven Drops company where
I have been working as a GM, in charge of
managing all teams to penetrate this innovative
product to Thailand market nationwide and
now expanding to the China market since
last year. Altogether, I have been working in
this retail industry for almost a decade.
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Q: Can you share with us how you
came up with the Fresh Doze innovative
product?
A: Fresh Doze brand has been coming up
with an idea of keeping fresh nutrition and
containing high beneﬁt of Vitamin with
easy-to-use concept. We originally got an idea
from the innovative cap in the US. It can
contain vitamin inside the cap but its price is
very high around 80-100 THB. So, our company spent time around 3 years to develop this
innovative cap as well as highly effective
vitamin formulation.
In order to keep our cost of product
and packaging so low as the consumers can
afford, we really needed to have a large
volume. We needed to sell the product at
15 THB (retail price) to make our product
competitive with other choices, such as
those ready-to-drink functional drinks. So we
kicked off by launching FreshDoze at 7-Eleven
as our ﬁrst channel in May 2016, and then
later we expanded to other trade channels
through DKSH as our sole distributor in Thailand.
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Q: Was it difﬁcult to list your products at 7-Eleven?
A: Based on my experiences, 7-Eleven has many criteria for product selection. I can say
that it would be very difﬁcult or impossible to list any product at 7-Eleven if your product …..
- retail price is higher than the average
price in the same category.
- lower margin that average of category
7-Eleven made.
- nothing new or any innovation that can
support 7-Eleven to grow their category.
- no strong or nationwide marketing
support to convince 7-Eleven.
- low budget to subsidise or compensate
during selling probation for the ﬁrst 3
months.
- new brand and no historical sales data
from other channel.
As you can see from the criteria, it is
rather difﬁcult for products to be listed in
7-Eleven shops. Anyway, our Freshdoze
matched with ONE criteria which is innovative
product! FreshDoze is the only brand that
offers this innovative cap since we have
already registered the design and utility patent
in Thailand, China and many other countries in
Asia.
Q: And how did you manage inventory
and logistics for this 10,000+ stores especially
for 7-Eleven?
A: For the supply chain, we do keep
safety stock around 30 days to support particularly to support the peak period. We have
used the service of Dynamic Co., Ltd. which is
the subsidiary company of CP group. That
makes it manageable for us to deliver products to the 9 distribution centers of 7-Eleven.
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Q: What is your company's next step?
A: As FreshDoze has been launched
into the market for more than 3 years, the
innovative cap is not new anymore. Therefore,
we will need to keep updating and develop
new ﬂavors to serve our target group of
consumers so that we can expand our customer
base, for instance, exporting to China and
other countries where we have patent.
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Activity
International Program

CMMU student reached the semi-ﬁnals
of the renowned global postgraduate
startup/business plan competition,
The SCG Bangkok Business Challenge
2019 @ Sasin.
Our CMMU student, Mr Jrinadech
Kongcharoen (International Programme:
Entrepreneurship Management) and his team
recently reached the semi-ﬁnals of the renowned global postgraduate startup/business plan
competition, The SCG Bangkok Business Challenge 2019 @ Sasin. The Mahidol team consisted
of Dr. Peeraya Ruthiraphong, a specialist in Physical Medicine and Rehabilitation from Ramathibodi hospital and Mr. Jrinadech Kongcharoen, from CMMU. Dr. Trin Thananusak (CMMU faculty)
was the team advisor. There were 71 teams, from 40 institutions representing 19 countries,
who submitted business plans in the ﬁrst round (January, 2019). The business plan (‘’REHAB
HAPPY WALK”) of the Mahidol team proposed a toolkit for reducing freezing gait in patients
with Parkinson’s disease. The tool increased the patients’ mobility and conﬁdence, as well as
improved their standard of living. This business plan was selected as one of the 20 semi-ﬁnalists in the competition. During the ﬁnal competition (21-23 February, 2019), the team successfully passed the ﬁrst screening round and was one of the eight teams who reached the semi-ﬁnal play-off round.

Macquarie University team visits CMMU
Prof. Philomena Leung and Matthew
Monkhouse from Macquarie University visited CMMU to discuss a further extension of
the existing collaboration. Beyond working
together on existing dual degree opportunities, joint research projects, study trips and
faculty exchange possibilities were included
in the discussion. CMMU students have the opportunity to split their study time between Thailand and Australia. After completing 3 terms at CMMU, they spend 1 year at Macquarie Business School and get two degrees (Master of Management and Master of Commerce).
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HWM Journey “New Era of big data,
technology and innovation management
for healthcare and wellness industry”
Healthcare and Wellness Management, International Program Presented
#HWMJourney15 with Dr. Jay Jootar, Founder.
and CEO of Mor Corporation. Thank you Dr.
Jay for sharing wonderful session on “New Era
of big data, technology and innovation management for healthcare and wellness industry”.
Students learned about top tech companies and their common competitive advantage, business ideas and opportunities, digital platform, platform leverages big data, and ways to integrate tech insight to healthcare information system.

CEO Perspective “Disruptive World
in Gen M (millennium)”
CMMU’s International Program would
like to cordially thank our EN alumnus Khun
Tad Hatchaleelaha, Asst. Managing Director
at Join and Coin Corporation Co., Ltd., for
giving a great speech and Q&A session to our
students. The topic was “Disruptive World in
Gen M (millennium)”. He provided fascinating insights in his successful path as an entrepreneur after graduating from CMMU’s Entrepreneurship Management program. Moreover, we would like to thank our other EN
alumni who came to talk to us: -- Thamonwan Virodchaiyan (Moreloop Co., Ltd.) -Jiranuch Chooncheroen (Beebox Printing Co.,
Ltd.) -- Nattapol Piyasatukit (Thinthin Food
Delivery Co., Ltd.) They all did a live presentation of their products, and shared their
experience of successfully becoming their
own boss after studying with CMMU!
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Company visit @Le Cordon Bleu
Dusit Thailand
On 17th July 2019, CMMU students
enrolled to the Services Marketing and the
Strategic Brand Management courses under
different
international
management
programmes (i.e. Marketing Management,
General Management) visited Le Cordon
Bleu Dusit Thailand. Le Cordon Bleu Dusit is
one of the top culinary arts schools in the
world. It prides itself on providing premium
training classes of culinary arts for those who
are amateurs or professionals. After an
impressive tour of the school and some tasty
nibbles, the students were provided with
great insights into the history, the vision, and
the value of the school by the senior management team. They also learned about best
practices and key challenges in operating a
business as well as in the particular culinary
business.

Shopping Mall Visit @Central Embassy
On 25th September 2019, CMMU
students in Retail Business class visited the
Central Embassy, a high-end ﬂagship mall of
Central group. Students had an oppotunity
to meet Central Embassy's marketing manager
and management ream, and also explored
the six-storey retail podium. This shopping place
has comprised of several leading brand-name fashion stores and specialty product shops,
including Siwilai. In addition, our students has visited a chic co-working area, Open House, and
a experienced the EatThai, the best in regional delicacies & famous street food in such a nice
environment.
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ปนน้ำใจ มอบใหสถาบัน
แบบแสดงความจำนงสนับสนุนบริจาค
กองทุนเพื่อการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อ.........................................................................นามสกุล.........................................................................ศิษยเกาสาขา.............................................................รุน..........
มีความประสงคจะสนับสนุนสมทบทุนกองทุนเพื่อการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
รวมสมทบทุน จำนวนเงิน........................................................บาท (....................................................................................................................)
ขอออกใบเสร็จในนาม...................................................................................................................................................ที่อยู. ........................................................................
................................................................................................................................โทรศัพท......................................... Email.......................................................................
รวมสนับสนุนกองทุน ผานทาง
เช็คขีดครอมสั่งจาย กองทุนเพื่อการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน เลขที่บัญชี 254-218057-0
สงสำเนาใบฝากและใบแสดงความจำนงสนับสนุนบริจาค เพื่อขอรับใบเสร็จมาที่
หนวยศิษยเกาสัมพันธ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 69 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทรศัพท 0-2206-2000#2051
ใบเสร็จรับเงินสนับสนุนสมทบทุนสามารถนำไปหักลดหยอนภาษีไดตามประมวลรัษฎากร 2 เทาตามที่กฎหมายกำหนด
*วิทยาลัยการจัดการขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จรับเงินใหตามวันที่ไดรับเอกสารแจงการโอนเงิน และไมสามารถออกใบเสร็จรับเงินยอนหลังได*
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Activity
Thai Program

สาขาภาวะผูประกอบการและนวัตกรรม
จัดกิจกรรม SIE Seminar
วันที่ 27 – 28 เมษายน 2562 สาขาภาวะ
ผูป ระกอบการและนวัตกรรม จัดกิจกรรม SIE Seminar
งานสัมมนาสาระนารูเกี่ยวกับผูประกอบการรุนใหม
โดยในปนไ้ี ดจดั ขึน้ ใน 2 หัวขอ ไดแก “VALUE BEYOND
TREASURE...สัมมนาขับเคลือ่ นธุรกิจดวยการสรางมูลคา”
นำเสนอประสบการณจริงในการขับเคลื่อนธุรกิจดวย
การเพิ่มมูลคาใหกับสินคา และ“SMEs BASECAMP
กาวแรก…พิชติ ยอดเขา แหงโลกธุรกิจ” เพือ่ แลกเปลีย่ น
ความรูและประสบการณ กับ วิทยากรทั้งจากวงการ
Start Up และ วงการเครื่องสำอาง

สาขาการตลาดจัดกิจกรรม Marketing
Conference
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาด ไดจัด
กิจกรรม Marketing Conferenc เพือ่ แสดงผลงานวิจยั
ทางการตลาดของนักศึกษา โดยไดจัดขึ้นใน 2 หัวขอ
ไดแก "ใครไม see... Gen Z - เจาะลึก Insight เตรียม
ธุรกิจใหตอบโจทยวยั Gen Z" เมือ่ วันที่ 2 พฤษภาคม
2562 และหัวขอ "LONELY in the deep เจาะลึก
ตลาดคนเหงา" เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยภาย
ในงานไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนมารวมกิจกรรม
และเผยแพรผลงานวิจัยเปนจำนวนมาก

ตัวแทนนักศึกษา สาขาการตลาด แชรผลการ
วิจยั การตลาด ในรายการ “การตลาดเงินลาน”
ชอง TNN 24

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ตัวแทนนักศึกษา
สาขาการตลาด ไดแก น.ส.ปาริชาต กิม่ มณี (มะปราง)
และ นายณพล วิรยิ ะอรรควุธิ (เจอาร) ไดใหสมั ภาษณ
ในรายการ “การตลาดเงินลาน” โดยสถานีโทรทัศน
TNN ชอง 24 เพื่อแบงปนผลการวิจัยทางการตลาด
และขอมูลเชิงลึกของผูบริโภคในกลุม Gen Z
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BM Freshy Night โดยสาขาการจัดการธุรกิจ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 สาขาการจัดการ
ธุรกิจไดจดั กิจกรรม “BM Freshy Night” เพือ่ เสริมสราง
ความสามัคคีและความสัมพันธอันแนนแฟนระหวาง
ศิษยเกาและนักศึกษาปจจุบนั ของสาขาการจดั การธุรกิจ
โดยเปดโอกาสใหพบปะพูดคุย และแลกเปลีย่ นประสบ
การณซึ่งกันและกัน

HO Sport Day กิจกรรมกระชับความสัมพันธ
ของสาขาทุนมนุษยและการจัดการองคกร
วันที่ 9 มิถนุ ายน 2562 นักศึกษาปจจุบนั และ
ศิษยเกา สาขาทุนมนุษยและการจัดการองคกร ไดเขา
รวมกิจกรรมรวมกัน CMMU HO Together โดยในครัง้
นี้มีการจัดงานในธีม CMMU HO Sport Day เพื่อ
สราง Networking ที่แข็งแรงภายในหมูนักศึกษา ซึ่ง
ภายในงานนักศึกษาจะไดมีโอกาสพบปะพูดคุย และ
ทำกิจกรรมใหเกิดความสัมพันธอันดี และสรางความ
คุนเคยระหวางอาจารยและนักศึกษาในสาขาวิชาทุน
มนุษยและการจัดการองคกร
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