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P
roject-based Learning ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ในแวดวงกำร

ศึกษำบ้ำนเรำครับ เรียนรู้จำกกำรลงมือท�ำ คือ หัวใจของกำร

ศึกษำในยุคสมัยนี้ ทว่ำกำรเรียนรู้จำกโครงงำนพลำดโอกำสในกำร

ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกรุ่นพี่ไปสู่รุ่นน้อง ค�ำถำมคือหำกเขำขยำย

สโคปของ PbL ให้ครอบคลุมไปทั้ง 4 ชั้นปี คล้ำยๆ กับโรงเรียน 

เวทมนตร์ฮอกวอตส์ในนวนิยำยชื่อก้องโลก “แฮรี่ พอตเตอร์” ดังนั้น

หลักสูตรกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ (IB) ที่สถำบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ่น จึงได้ริเริ่มโครงกำรนี้ขึ้นมำ และเรำเรียกมันว่ำ IB House 

Project

IB House Project คืออะไร?

ในฐำนะทีผ่มเคยท�ำโครงกำรผูป้ระกอบกำรรุน่เยำว์ของคณะ

มำหลำยปี ผมพบจดุทีน่่ำเสยีดำยบำงประกำร เช่น 1. โครงกำรมรีะยะ

เวลำสิ้นสุด และสั้นเกินไปจึงไม่สำมำรถเติบโตต่อไปได้ 2. องค์ควำม

รู้จำกรุ่นพี่ไม่ถูกถ่ำยทอดไปยังรุ่นน้อง และ 3. ผลงำนของนักศึกษำ 

ยังอยู ่ในช ่วงเริ่มต ้น ไม ่สำมำรถน�ำไปใช ้เป ็นเน้ือหำออกสื่อ

ประชำสมัพนัธ์ได้มำกนกั ดงันัน้ทำงหลกัสตูร IB จงึต้องกำรน�ำจดุแขง็

ของโครงกำรผู้ประกอบกำรรุ่นเยำว์มำต่อยอดให้เกิดควำมต่อเนื่อง 

จงึเกดิเป็นโครงกำรทีท่�ำร่วมกันตัง้แต่ชัน้ปีที ่1-4 และท�ำไปเรือ่ยๆ ทกุ

ภำคกำรศึกษำ โดยคะแนนของโครงกำรจะผกูติดกับรำยวิชำในสำขำ

ทุกเทอมรวม 7 รำยวิชำ ได้แก่ หลักกำรตลำด หลักกำรจัดกำร ธุรกิจ

ระหว่ำงประเทศ กำรเงนิระหว่ำงประเทศ กำรตลำดสำกล กำรจดักำร

ข้ำมวัฒนธรรม กลยุทธ์ธุรกิจระหว่ำงประเทศ 

เอกสิทธิ์ เข้มงวด

อาจารย์ประจำาหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)

 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Project-based Learning 
พันธุ์ ใหม่ เรียนรู้ของจริงจำก “ฮอกวอตส์ โมเดล”



47TPA news

 ประตูสู่ TNI

March 2017 ●  No. 243

เมื่อเริ่มต้นปีกำรศึกษำ นักศึกษำปี 1 จะไปสมัครเข้ำ “บ้ำน” 

ทั้ง 8 บ้ำน และจะต้องผ่ำนกำรทดสอบ และกำรสอบสัมภำษณ์เพื่อ

ให้ได้บรรจเุข้ำเป็นสมำชกิของบ้ำนต่ำงๆ ซึง่มค่ีำนยิมแตกต่ำงกนั และ

มีสินค้ำ/บริกำรหลักแตกต่ำงกันไปด้วย ยกตัวอย่ำง เช่น บ้ำน Sum-

merfield ขำยผลไม้อบแห้ง (จดทะเบียนเป็น บริษัทแล้ว) บ้ำน God-

frey เป็นผู้ขำย และท�ำกำรตลำดเซรั่มแต้มสิวจำกสำรสกัดเปลือก

มงัคดุ (จดทะเบยีนเป็นห้ำงหุน้ส่วนจ�ำกดัแล้ว) บ้ำน Valeri ขำยปลำร้ำ

ต้มสุกส�ำเร็จรูป เป็นต้น

ในระหว่ำงเทอม นักศึกษำแต่ละบ้ำนจะต้องท�ำกำรเทรนนิ่ง 

จดัสมัมนำภำยใน-ภำยนอก ท�ำประชำสมัพนัธ์บ้ำนและหลกัสูตร ออก

แข่งขนัแผนธรุกจิ ท�ำเป้ำรำยได้ และพยำยำมส่งออกสินค้ำไปยงัต่ำง

ประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญำกำรเรียนรู้โมโนซุคุริ ด้วยกำร

เรยีนรู้ทีไ่ม่หยดุยัง้ จะท�ำให้องค์ควำมรู ้ประสบกำรณ์ค่อยๆ ถกูสัง่สม

ไว้ในบ้ำนแต่ละหลงั สดุท้ำยหลกัสตูร IB สำมำรถน�ำผลงำนนกัศึกษำ

ที่มำกขึ้นในแต่ละปีไปจัดท�ำกำรประชำสัมพันธ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

ในตอนแรกเรำไม่ทรำบว่ำประโยชน์ของโครงกำร IB House 

Project จะมีมำกมำยเท่ำใดนัก แต่พอลงมือเขียน เรำจึงเห็นว่ำ 

“ฮอกวอตส์ โมเดล” มีดีมำกกว่ำที่เรำได้เคยคำดเอำไว้

ประโยชน์ประการที่ 1 นักศึกษามีความพึงพอใจใน

การเรียนผ่านกิจกรรมมากขึ้น

จำกกำรส�ำรวจประจ�ำปีพบว่ำ นักศึกษำส่วนใหญ่ให้กำร

สนับสนุน House Project เนื่องจำกเห็นว่ำดีกว่ำกำรเรียนตำมต�ำรำ

เพียงอย่ำงเดียว และท�ำให้เขำได้มีโอกำสแก้ปัญหำในชีวิตจริง 

อีกด้วย จำกสเกล 1-10 เมือ่ถำมว่ำ “นกัศึกษำจะบอกต่อรุน่น้องเกีย่ว

กับโครงกำรนี้หรือไม่” เรำได้คะแนนเฉลี่ย 7.7 ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

กว่ำปีแรกที่เริ่มด�ำเนินกำร

กำรประเมินบริษัทสมัยใหม่ ได้ใช้แนวคิด Net Promoter 

Score (NPS) เข้ำมำบริหำร และถูกพบว่ำมีควำมสัมพันธ์กับควำม

ย่ังยืนของบริษัทมำกกว่ำกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจเพียงอย่ำงเดียว 

สูตรวิธีคิดคือ

NPS	=	%เชียร์	-	%แช่ง	(NPS	ไม่นับรวมกลุม่ท่ีกรอกคะแนน	

7-8	เพราะถือว่าพึงพอใจแต่ไม่บอกต่อ)

จำกกำรส�ำรวจครั้งล่ำสุดในเดือน พ.ค. ปีที่ผ่ำนมำ เรำมี

นักศึกษำที่เชียร์ 35% และแช่ง 20% จึงสรุปได้ว่ำ Net Promoter 

Score (NPS) เท่ำกับ 20% 

ประโยชน์ประการที่ 2 อัตราการตกออก (Drop 

out ratio) ลดลง

หลักสูตร IB ทรำบดีว่ำจุดอ่อนที่ส�ำคัญประกำรหนึ่งของเรำ

คือ อัตรำกำรตกออก ในควำมพยำยำมที่จะลดกำรตกออก เรำได้ 

ส่งเสรมิให้นกัศึกษำสร้ำงสำยใยระหว่ำงรุน่พีรุ่น่น้อง ท�ำให้เขำรูส้กึว่ำ

เขำไม่ถูกทอดทิ้ง ให้เขำรู้สึกว่ำเขำมีพื้นที่ และเป็นที่ต้อนรับ โดยกำร
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ท�ำค่ำยรับน้องรวมที่เรียกว่ำ IB Bonding Camp ซึ่งเป็นค่ำย 1 วัน 

โดยแบ่งเป็นฐำนกิจกรรมของบ้ำน IB ทั้ง 8 หลัง ซึ่งจะท�ำให้น้องปี 1 

ได้ท�ำควำมรู้จักบ้ำนแต่ละหลังมำกขึ้นด้วย นอกจำกนี้เมื่อน้องปี 1  

ได้ถูกคัดสรรเข้ำบ้ำนแต่ละหลังไปแล้ว บ้ำนแต่ละหลังยังมีกำรท�ำ

กิจกรรม Team Building อีกหลำยครั้งเพื่อส่งเสริมควำมผูกพันธ์

ภำยในรุ่นอีกด้วย

เรำพบว่ำนักศึกษำปี 1 (รหัส 59) ตกออกไปเพียง 9 คน 

จำกเดิม 159 คนที่ลงทะเบียนเรียนในเทอม 1/2559 เหลือ 150 คน 

ในเทอม 2/2559 นั่นเทียบเท่ำกับกำรลดลงเพียง 5% ซึ่งเป็นสถิติที่

เรำยังไม่เคยท�ำได้มำก่อน

ประโยชนป์ระการที ่3 นกัศกึษามพีืน้ที่ ไดแ้สดงความ

สามารถอย่างมากมาย 

ในปีทีผ่่ำนมำเรำสำมำรถเหน็ผลงำนของนกัศกึษำ IB เพิม่ขึน้

อย่ำงชดัเจน เนือ่งจำกนกัศึกษำสำมำรถน�ำประสบกำรณ์ควำมรูจ้ำก

กำรท�ำงำนจรงิไปใช้ในกำรเขยีนแผนธรุกจิส่งประกวดได้ ซึง่ผมได้น�ำ

ตัวแทนนักศึกษำของบ้ำน Godfrey และบ้ำน Ethelbert ไปประกวด

แผนธุรกิจ Regional Business Plan Contest 2016 ณ เมือง-

เวียงจนัทน์ ประเทศสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว วนัที ่13 

กรกฎำคม 2559 จัดโดยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันลำว-ญี่ปุ่น 

มหำวิทยำลัยแห่งชำติลำว มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สถำบัน

เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และศูนย์ควำมร่วมมือกัมพูชำ-ญี่ปุ่น

ต่อฉบับหน้าอ่าน

ผลิตภัณฑ์	Godfrey	Miracle	Acne	Deep	Serum


