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นอก
จำกนี้ทีมจำกบ้ำน Ethelbert ยังสำมำรถผ่ำนเข้ำถึง

รอบ 10 ทีมสุดท้ำย จำก 48 ทีมทั่วประเทศที่เข้ำร่วม

โครงกำรกำรแข่งขัน DTN New Biz Idea 2016 จัดโดย กรมเจรจำ-

กำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ และได้เข้ำแข่งขันในรอบ

สุดท้ำย ณ งำน Engineering Expo 2016 ศูนย์นิทรรศกำรและกำร

ประชุมไบเทค บำงนำ ในวันที่ 3 กันยำยน 2559

ไม่เพียงเท่ำนั้น ในรอบปีที่ผ่ำนมำนักศึกษำของหลักสูตรได้

เข้ำมำช่วยอำจำรย์จัดสัมมนำส�ำหรับบุคคลภำยนอก ด้วยวิธีนี้

หลักสูตร IB สำมำรถน�ำงบจัดสัมมนำ รวม 20,000 บำท มำแบ่ง 

จัดงำนสัมมนำได้หลำยครั้ง อำทิ หัวข้อ “เทคนิคกำรเจรจำคู่ค้ำจีน” 

“Thai Start-up in CLMV” และ “กิจกำรเพื่อสังคมสมดุลนิยมเพื่อ

อนำคต” 

ภำพกำรสัมมนำหัวข้อเทคนิคกำรเจรจำคู่ค้ำจีน เป็นสัมมนำ

ที่ได้รับควำมนิยมสูงที่สุด มีบุคคลภำยนอกเข้ำร่วมกว่ำ 100 คน และ

ได้ศิษย์เก่ำ BJ คุณภำวีนีย์ เกื้อเส้ง กรรมกำรผู้จัดกำร บ. PK Cargo 

มำบรรยำย และได้รบัเสียงตอบรบัดีมำก (เป็นผลงำนของบ้ำน Bolyn 

และ Ethelbert จัดร่วมกัน)

กำรจัดสัมมนำในลักษณะนี้นอกจำกหลักสูตรจะได้ผลงำน

แล้ว หรือได้รับควำมรู้แล้ว นักศึกษำก็จะได้พบกับผู้คนในแวดวงกำร

ส่งออก และจะเป็นจดุเริม่ต้นในกำรสร้ำงคอนเนกชัน่ให้กบับ้ำนแต่ละ

หลังในกำรด�ำเนินธุรกิจส่งออกสินค้ำต่อไป กำรเรียนรู้ในชีวิตจริงนั้น 

นอกจำกจะรู้ Know-how แล้ว เรำต้องรู้จัก Know-who ด้วยจึงจะ 

ครบเครื่อง จริงไหมครับ

เอกสิทธิ์ เข้มงวด

อาจารย์ประจำาหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)

 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

(ตอนจบ)

จากฉบับที่แล้วต่อ

Project-based Learning 
พันธุ์ ใหม่ เรียนรู้ของจริงจาก “ฮอกวอตส์ โมเดล”
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ประโยชน์ประการที่ 4 

ได้ประโยชน์ ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ผลงำนนักศึกษำที่เพียรผลิตออกมำยัง 

ถูกน�ำไปใช้ในกำร PR หลักสูตรอย่ำงต่อเน่ือง และนอกจำกนั้น

หลักสูตร IB ยังได้ริเริ่มท�ำกำรประชำสัมพันธ์ตรงไปยังโรงเรียนมัธยม

เป้ำหมำยต่ำงๆ กว่ำ 10 โรงเรยีน ซึง่เป็นกำรท�ำงำนเชงิรกุ เตรยีมควำม

พร้อมสู้แนวโน้มตลำดนักเรียนที่ก�ำลังหดตัวลง และกำรแข่งขันใน

อุตสำหกรรมกำรศึกษำที่มีแต่ทวีควำมรุนแรงขึ้น 

 

กระทู้รีวิวประสบการณ์ได้รับทุน JENESYS ของนักศึกษา IB 

ได้รับการแชร์ออกไปกว่า 2,400 แชร์ 

 

กระทู้รีวิวผลิตภัณฑ์ Godfrey Miracle Acne Deep Serum ได้รับการแชร์กว่า 

10,000 แชร์ 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาจากบ้าน Ethelbert เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรในคาบแนะแนวที่ 

ร.ร. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี  

เรำพบว่ำในกำรสัมภำษณ์สอบตรงรอบแรกที่ผ่ำนมำ มี

นักเรียนที่เลือกหลักสูตร IB ผ่ำนกำรสอบ 140 คน และมำปรำกฎตัว

ในวนัสอบสมัภำษณ์ 120 คน ซึง่ยงัคงเป็นจ�ำนวนทีม่ำกเมือ่เทยีบกบั

สถิติในปีที่ผ่ำนๆ มำ

ประโยชนป์ระการที ่5 ผลพลอยได้ในการสมคัรงาน

คณำจำรย์ได้รับกระแสตอบรับจำกบัณฑิตที่เรียนจบ และ 

หำงำนท�ำได้ 100% ว่ำประสบกำรณ์ในกำรท�ำ House Project ท�ำให้

บริษัทที่สัมภำษณ์งำนประทับใจ และเพิ่มโอกำสในกำรได้งำนท�ำ 

เพรำะในยุคปัจจุบันองค์กรต่ำงๆ ต้องกำรคนที่ท�ำงำนเป็น แก้ปัญหำ

ได้ และท�ำงำนร่วมกบัผูอ้ืน่ได้ดี มสีมัมำคำรวะ แม้ว่ำนกัศึกษำจะไม่มี

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนจริง แต่ก็มีประสบกำรณ์ในกำรท�ำ “บริษัท

จ�ำลอง” ในทกุภำคกำรศกึษำ ดงันัน้จงึได้เป็นกำรเพิม่พนูประสบกำรณ์

กำรท�ำงำนอย ่ำงเป ็นธรรมชำติ แตกต ่ำงจำกนักศึกษำของ

มหำวิทยำลัยอื่นที่มุ่งเรียนจำกต�ำรำเพียงอย่ำงเดียว

ในอนำคตเรำคำดหวังว่ำสำยสัมพันธ์ระหว่ำงรุ่นพี่-รุ่นน้อง

ภำยในบ้ำน ภำยในหลักสูตร ที่แน่นแฟ้นจำกกำรท�ำโครงกำรร่วมกัน

ตลอด 4 ปี จะช่วยให้รุ่นน้องหำงำนท�ำได้ง่ำยขึ้น เนื่องจำกมีควำม

ผลิตภัณฑ์ Godfrey Miracle Acne Deep Serum ได้รับเลือกให้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์คมชัดลึก โดยไม่เสียค่าเช่าพื้นที่โฆษณา และยังได้โฆษณากิจกรรม

หลักสูตรอีกด้วย
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สนิทสนมกับรุ ่นพี่ ซึ่งรุ ่นพี่สำมำรถแนะแนวหรือบอกโอกำสใน

ต�ำแหน่งงำนท่ีด ีและน่ำสนใจให้แก่รุน่น้องต่อไปได้ ซึง่จะต้องท�ำกำร

ศึกษำสมมติฐำนนี้ต่อไปครับ

โดยสรุป เรำจะเห็นได้ว่ำโครงกำร IB House Project ก็

คือ Project-based Learning ที่กินเวลำยำวนำนขึ้น และครอบคลุม

กำรท�ำงำนร่วมกันทั้ง 4 ชั้นปี เพื่อให้ Win-Win กับทุกฝ่ำย นักศึกษำ

ได้เรียนรู้จำกกำรท�ำงำนจริง หลักสูตรได้ผลงำนต่อเนื่อง และกำร

ประชำสมัพนัธ์ และคณะบรหิำรธรุกจิกจ็ะได้บณัฑติทีม่คีณุภำพตรง

กับปรัชญำ Monodzukuri และได้นักศึกษำปัจจุบันสร้ำงชื่อเสียงให้

กับคณะ

จำกกำรทดลองท�ำโครงกำรนี้มำเกือบ 2 ปี ผมได้เห็นว่ำ 

นักศึกษำหลักสูตร IB ของสถำบันฯ มีควำมโดดเด่นในเรื่องของกำร

ท�ำงำน กำรทุ่มเท กำรแก้ปัญหำ และควำมคิดสร้ำงสรรค์ แน่นอนว่ำ

ในกำรท�ำงำนย่อมมีข้อผิดพลำดบ้ำง แต่โชคดีที่หลักสูตรของเรำถือ

คติว่ำ “เป็นเพชรที่มีรอยต�ำหนิ ย่อมดีกว่ำเป็นหินที่สมบูรณ์”
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