ั
AACSB พลิกโฉมแบรนด์ เปิ ดศกราชใหม่
ของการศึกษาด้านธุรกิจ
การเปิ ดตัวแบรนด์ AACSB โฉมใหม่ ช่วยเสริมสร ้างพันธกิจขององค์กร ทัง้ ยังสร ้างแรงบันดาลใจให ้ผู ้สอน
ผู ้เรียน ตลอดจนภาคธุรกิจ รู ้จักปรับตัวและก ้าวเป็ นผู ้นาในโลกทีเ่ ปลีย
่ นแปลงตลอดเวลา
AACSB International (AACSB) เครือข่ายการศึกษาด ้านธุรกิจทีม
่ ข
ี นาดใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลก
เผยโฉมอัตลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ เพือ
่ เปิ ดศักราชใหม่ของการศึกษาด ้านธุรกิจแห่งอนาคต
การพลิกโฉมในครัง้ นีเ้ ป็ นผลพวงของการเปลีย
่ นแปลงตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี
ั ทัศน์ใหม่ขององค์กร
ซึง่ ได ้รับแรงผลักดันจากพันธกิจและวิสย
รวมถึงความคิดเห็นของบุคคลสาคัญทีม
่ ส
ี ว่ นเกีย
่ วข ้อง ได ้แก่ ผู ้เรียน ชุมชนธุรกิจ พนักงาน
และเครือข่ายสมาชิกทัว่ โลก ทัง้ ยังได ้รับแรงกระตุ ้นจากความสาเร็จครัง้ สาคัญขององค์กร
ซึง่ รวมถึงการแต่งตัง้ ซีอโี อคนใหม่ การฉลองครบรอบ 100 ปี ของ AACSB
ั ทัศน์ทม
และการเปิ ดเผยวิสย
ี่ ต
ี อ
่ อุตสาหกรรมการศึกษาด ้านธุรกิจโดยรวม
โทมัส อาร์ โรบินสัน ประธานและซีอโี อ AACSB กล่าวว่า “โลกกาลังเปลีย
่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว
้ าและกาหนดการเปลีย
และหน ้าทีข
่ องเราในฐานะผู ้ให ้ความรู ้ก็คอ
ื การชีน
่ นแปลง
ั ทัศน์ร่วมกัน (Collective Vision)
ซึง่ อุตสาหกรรมนีก
้ ็ได ้แสดงให ้เห็นถึงความจาเป็ นดังกล่าวด ้วยการกาหนดวิสย
อันก่อให ้เกิดแรงผลักดันตัง้ แต่นัน
้ เป็ นต ้นมา AACSB
ตระหนักดีวา่ ยังมีอะไรต ้องทาอีกมากเพือ
่ รวมอุตสาหรรมให ้เป็ นหนึง่ เดียว รวมทัง้ แสดงให ้เห็นถึงคุณค่า
ความเกีย
่ วเนือ
่ ง และผลพวงของการศึกษาด ้านธุรกิจ
ตลอดจนเป็ นกระบอกเสียงทัง้ ในระดับประเทศและระดับโลก”
ตลอดระยะเวลา 100 ปี ทผ
ี่ ่านมา AACSB
ได ้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนือ
่ งจนกลายเป็ นเจ ้าแห่งการศึกษาด ้านธุรกิจคุณภาพสูง
กลยุทธ์และอัตลักษณ์ใหม่จะช่วยให ้ AACSB ยังครองความเป็ นหนึง่ ในด ้านการรับรองคุณภาพการศึกษาด ้านธุรกิจ
่ าแหน่ง “ศูนย์กลาง” ของอุตสาหกรรม ซึง่ อุดมไปด ้วยหัวกะทิด ้านการศึกษาธุรกิจและการทาธุรกิจ
และก ้าวสูต
เพือ
่ เตรียมความพร ้อมให ้เหล่าผู ้นาธุรกิจรุ่นต่อไป
ซานติอาโก อินเิ กวซ ประธานคณะกรรมการบริหาร AACSB และอธิการบดีมหาวิทยาลัย IE University
กล่าวว่า “วาระครบรอบ 100 ปี ของ AACSB ถือเป็ นช่วงเวลาแห่งความภาคภมูใิ จและการได ้มองย ้อนกลับไปในอดีต
จุดเปลีย
่ นในครัง้ นีเ้ กิดขึน
้ จากความปรารถนาทีจ
่ ะทาอะไรบางอย่างเพือ
่ ตอบสนองความต ้องการทีเ่ ปลีย
่ นไปของภา
คธุรกิจและสังคม โดยมีจด
ุ มุง่ หมายเพือ
่ เข ้าถึงคนกลุม
่ ใหม่ๆ และปลดปล่อยศักยภาพอันไร ้ขีดจากัดของคนรุ่นใหม่
อัตลักษณ์ใหม่ของเราถือเป็ นสัญลักษณ์ของจุดเปลีย
่ นนี้
่ มโยงอุตสาหกรรมด ้วยเป้ าหมายเดียวกันนั่นคือ
และเป็ นก ้าวแรกของการบรรลุพันธกิจอันยาวนานในการเชือ
การพลิกโฉมการศึกษาด ้านธุรกิจเพือ
่ ความเจริญรุ่งเรืองของโลก”
ั ทัศน์ใหม่
ด ้วยแรงบันดาลใจจากพันธกิจใหม่ทใี่ ห ้ความสาคัญกับการมีสว่ นร่วม นวัตกรรม ผลพวง และวิสย
AACSB จะเดินหน ้าปรับปรุงบริการระดับโลก
่ วชาญทางธุรกิจให ้มาร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ของ Business Education Alliance
พร ้อมกับเชิญชวนผู ้สอนและผู ้เชีย
ซึง่ ดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพือ
่ สนับสนุนการศึกษาด ้านธุรกิจ อาทิ
- ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมระหว่างผูส
้ อนและภาคธุรกิจ: AACSB
่ มโยงภาคธุรกิจและผู ้สอนเข ้าด ้วยกันผ่าน Business Practice Council และการประชุม Co-Lab
เชือ
เพือ
่ ช่วยกาหนดอนาคตของการศึกษาด ้านธุรกิจ ร่วมสร ้างองค์ความรู ้
และประสานงานกันเพือ
่ ตอบสนองความต ้องการของภาคธุรกิจและสังคม นอกจากนีย
้ ังมีโครงการ AACSB Bridge
่ มโยงผู ้บริหารระดับสูงผู ้มากด ้วยประสบการณ์ กบ
Program ทีเ่ ชือ
ั ห ้องเรียน
เพือ
่ ถ่ายทอดความรู ้และข ้อปฏิบต
ั ต
ิ า่ งๆในอุตสาหกรรมให ้แก่ผู ้เรียน
- เร่งพ ัฒนานว ัตกรรมผ่านแนวคิดและแนวปฏิบ ัติใหม่ๆ
เพือ
่ ความสาเร็ จของภาคธุรกิจและผูน
้ าทางธุรกิจในอนาคต: บรรดาผู ้นาในอุตสาหกรรมได ้ร่วมแบ่งปั นมุมมอง
ทีห
่ ลากหลายและแนวปฏิบต
ั ท
ิ เี่ ป็ นเลิศในงานอีเวนต์ระดับโลกอย่าง ICAM 2017, การประชุมคณบดีของ AACSB,
งานสัมมนาในหัวข ้อทีน
่ ่าสนใจ และผ่านทางนิตยสาร BizEd นอกจากนี้ โครงการจัดแสดงนวัตกรรมประจาปี
Innovations That Inspire ของ AACSB
ยังแสดงให ้เห็นถึงความคิดสร ้างสรรค์และไหวพริบของโรงเรียนสอนธุรกิจทัว่ โลก

ั
ขยายบทบาทและตอกยา้ ความสาค ัญของโรงเรียนสอนธุรกิจในฐานะกาล ังสาค ัญทีช
่ ่วยข ับเคลือ
่ นสงคม:
โครงการ Influential Leaders ของ AACSB
ได ้ยกย่องศิษย์เก่าของบรรดาโรงเรียนสอนธุรกิจทีใ่ ช ้ความรู ้ความสามารถของตนในการสร ้างความเปลีย
่ นแปลง
อันแสดงให ้เห็นถึงความสาคัญของการศึกษาด ้านธุรกิจทีม
่ ต
ี อ
่ สังคม นอกจากนี้ เว็บไซต์ Best Business Schools
ยังรวบรวมข ้อมูลอันเป็ นประโยชน์ทจ
ี่ ะช่วยให ้ผู ้เรียนสามารถค ้นหา เลือกสรร
และสมัครเรียนหลักสูตรทางธุรกิจทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ เพือ
่ ให ้บรรลุเป้ าหมายทางหน ้าทีก
่ ารงานอย่างทีใ่ จต ้องการ
คุณโรบินสันกล่าวว่า “ปั จจุบน
ั
โรงเรียนสอนธุรกิจกาลังหล่อหลอมผู ้เรียนให ้พร ้อมรับมือกับสถานการณ์ทย
ี่ ังไม่เกิดขึน
้ และความต ้องการทีย
่ ังไม่อา
จทราบได ้ ตราบใดทีเ่ รายังคงมุ่งมั่นทีจ
่ ะเปลีย
่ นแปลงตนเอง
เราก็จะสามารถปั น
้ ผู ้นาทางธุรกิจทีพ
่ ร ้อมรับมือทัง้ เหตุการณ์ในปั จจุบน
ั และอนาคต”
เกีย
่ วก ับ AACSB International
ในฐานะทีเ่ ป็ นเครือข่ายการศึกษาด ้านธุรกิจทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลก AACSB International หรือ The
่ มโยงผู ้สอน ผู ้เรียน
Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ได ้เชือ
่ งั คม AACSB
และภาคธุรกิจเข ้าด ้วยกัน เพือ
่ บรรลุเป้ าหมายเดียวกันนั่นคือ การผลิตผู ้นาทางธุรกิจทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพออกสูส
ื่ เสียงในด ้านมาตรฐานอันยอดเยีย
มีชอ
่ มมาตัง้ แต่ปี 2459 โดยทางสถาบันได ้ให ้บริการรับรองคุณภาพ
การศึกษาด ้านธุรกิจ และการพัฒนาความเป็ นมืออาชีพ แก่องค์กรสมาชิกกว่า 1,500 แห่ง
อีกทัง้ ยังให ้การรับรองโรงเรียนสอนธุรกิจมากกว่า 785 แห่งทั่วโลก AACSB มีสานั กงานใหญ่สากลในเมืองแทมปา
รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ส่วนสานั กงานใหญ่ประจายุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ตัง้ อยู่ทก
ี่ รุงอัมสเตอร์ดม
ั
ประเทศเนเธอร์แลนด์ และสานั กงานใหญ่ประจาเอเชียแปซิฟิกตัง้ อยูท
่ ส
ี่ งิ คโปร์ ทัง้ นี้ พันธกิจหลักของ AACSB
คือการสนั บสนุนการมีสว่ นร่วมของภาคส่วนต่างๆ การเร่งพัฒนานวัตกรรม
และการรุกขยายบทบาทของการศึกษาด ้านธุรกิจ สามารถรับชมข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่ aacsb.edu
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