เอกสารเผยแพร่
โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
“นักวิจัยพีเ่ ลีย้ งอย่ างสร้ างสรรค์ และมีคุณภาพ ”
ณ ห้ องประชุม คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557: เวลา 13.00 น.

โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ด้ านวิจัย
“การนาวิจัยไปใช้ ประโยชน์ ต่ออุตสาหกรรม ”
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
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สาส์ นจากคณบดี
โดยทัว่ ไปที่ทางานที่มี morale สู งนั้นจะเป็ นสถานที่ทางานที่ทุกคนรับรู ้
บทบาทของตนเองในที่ทางาน ปรับปรุ งกิจกรรมด้วยตัวของตัวเอง มีทีมเวอร์ คที่ดี
สามารถรักษาเป้ าหมายตามแผนงานได้อย่างต่อเนื่อง สิ่ งที่เป็ นพื้นฐานนั้น คือ การ
มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยตัวของตัวเอง และใช้ให้เป็ นประโยชน์ให้ได้สูงสุ ดใน
ที่ทางาน สมาชิกทุกคนมีความมุ่งมัน่ บรรยากาศในที่ทางานมีความคึกคัก
Leadership หมายถึงพลังที่มีอิทธิ พล หรื อ ความสามารถในการชี้นา ของ
leader ทาให้สมาชิกทุกคนมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และนโยบาย สามารถทาให้
ดาเนินการเพื่อมุ่งสู่ เป้ าหมาย หรื อหมายความว่า เพื่อบรรลุเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้
ภายใต้สถานการณ์ที่กาหนด สามารถมีอิทธิ พลทางจิตวิทยาต่อปั จเจกหรื อกลุ่ม ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผ่านสิ่ งนั้น ด้วยเหตุน้ ี กฏเหล็กคือการดาเนินการในเรื่ อง Mei-Kai-En ( Meirei คือการสัง่ การ Kaisetsu คือการอธิบาย
Enjyo คือการช่วยเหลือสนับสนุน ให้ได้อย่างแน่นอน) หมายความว่ามีเพียง Ho-Ren-So อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ
ถ้าสามารถแสดงความเป็ น Leadership ออกมาให้เห็นก็จะทาให้สมาชิกกลุ่ มแต่ละคนได้รับการสร้าง จิตสานึก
ทาให้ morale (คติธรรม ความมุ่งมัน่ ความตั้งใจ) จะเพิ่ มสู งขึ้น จะรวมพลังเข้าด้วยการสร้างองค์กรให้ประสบ
ความสาเร็ จได้
บทบาทของผูน้ านั้น ภายใต้เวลาที่จากัด ต้องทาให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคน มีกิจกรรมที่มีประสิ ทธิ ภาพ ควบคุมให้
แสดงออกพลังความสามารถของทีมให้ได้มากที่สุด
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หลักการและเหตุผล
การบริ หารงานวิจยั เป็ นกระบวนการที่ตอ้ งทาอย่างต่อเนื่องจนครบวงจร ตั้งแต่การจัดทาฐานข้อมูลงานวิจยั การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นงานวิจยั การสร้างเครื อข่ายงานวิจยั และการเผยแพร่ ผลงานวิจยั ดังกล่าวนี้ ต้องอาศัยการทางาน
เป็ นทีมเพื่อสรรสร้างงานวิจยั ที่มีคุณภาพ และช่วยเหลือการทาวิจยั ของอาจารย์และบุคลากร ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้งานวิจยั และในการสร้างงานวิจยั ที่มีคุณภาพ จึงมีพี่เลี้ยงนักวิจยั ที่มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้การ
ดาเนินการด้านงานวิจยั บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
เป้าหมาย
คณะบริ หารธุ รกิจ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญด้านการวิจยั โดยจัดให้มี โครงการพี่เลี้ยงนักวิจยั อย่างสร้างสรรค์
และมีคุณภาพ โดยมีเป้ าหมายดังนี้
1.เพื่อช่วยสนับสนุนอาจารย์ที่ตอ้ งการทาวิจยั แต่ยงั ไม่มีประสบการณ์
2.เพื่อช่วยเหลือนักวิจยั ที่ เคยมีประสบการณ์มาบ้าง แล้วแต่ยงั ขาดความเชี่ยวชาญในเรื่ องที่จะทาวิจยั เพื่อเป็ นพี่
เลี้ยงดูแลให้คาปรึ กษาตลอดโครงการวิจยั
3.มีทีมงานสนับสนุนเพื่อสร้างสรรค์งานวิจยั และช่วยเหลือการทาวิจยั ของอาจารย์และบุคลากร ให้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้งานวิจยั
วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1.เพื่อสนับสนุนคณาจารย์ที่สนใจทางานวิจยั แต่ขาดประสบการณ์ในการทาวิจยั ให้เกิดความมัน่ ใจในการทางาน
วิจยั และเป็ นงานวิจยั ที่มีคุณประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม
2.เพื่อเพิ่มจานวนนักวิจยั รุ่ นใหม่
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจยั ที่มีประสบการณ์มาบ้างให้แข็งแกร่ งยิง่ ขึ้น
4.เพื่อรวบรวมทีมงานสร้างสรรค์งานวิจยั และให้คาปรึ กษาและช่วยเหลือการทาวิจยั ของอาจารย์ และบุคลากร
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.งานวิจยั ของคณะบริ หารธุ รกิจ มีจานวนมากขึ้น และเป็ นชิ้นงานที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม
สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน
2.คณาจารย์มีผลงานวิจยั มากขึ้น ส่ งผลให้มีจานวนอาจารย์เสนอขอดารงตาแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
3.เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในองค์กร
4.ดัชนีช้ ีวดั ความเป็ นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทด้านการวิจยั สู งขึ้น

การกาหนดคุณสมบัติพเี่ ลีย้ งนักวิจัย
เพื่อให้ผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพ และเป็ นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ พี่เลี้ยงนักวิจยั ควรมี
คุณสมบัติ ดังนี้
1.เป็ นอาจารย์หรื อนักวิจยั ในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
2.มีประสบการณ์ในการทาวิจยั โดย
2.1 เป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั มาแล้วอย่าง
น้อย 2 โครงการและมีการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารที่ยอมรับระดับสากล หรื อ
2.2 เป็ นผูม้ ีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอกเป็ น
หัวหน้าโครงการวิจยั มาแล้วอย่างน้อย 1
โครงการและมีการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
วารสารที่ยอมรับระดับสากล หรื อ
2.3 เป็ นผูม้ ีตาแหน่งวิชาการระดับ ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ข้ ึนไป และเป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั มาแล้วอย่างน้อย 1 โครงการและมีการตีพิมพ์
เผยแพร่ ในวารสารที่ยอมรับระดับสากล
3.มีเวลาให้คาปรึ กษาแก่นกั วิจยั ได้ตลอดระยะเวลารับทุน
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ภาระหน้ าทีพ่ เี่ ลีย้ งนักวิจัย
ภาระหน้าที่ของอาจารย์พี่เลี้ยงนักวิจยั มีหน้าที่ในการติดตามความคืบหน้าของการวิจยั และนักวิจยั พี่เลี้ยงแต่ละ
คนควรรับให้คาปรึ กษาแก่นกั วิจยั ในคราวเดียวกันได้ไม่เกิน 2 โครงการ

จากการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ สรุปคุณสมบัตินักวิจัยพีเ่ ลีย้ งได้ ดังนี้
นักวิจัยพีเ่ ลี้ยงทีม่ ีคุณภาพ ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.เป็ นอาจารย์หรื อนักวิจยั ในคณะบริ หารธุ รกิจ
2.มีประสบการณ์ในการทาวิจยั
3.เป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั มาแล้วอย่างน้อย 2 โครงการ
และมีการตีพิมพ์ผลงานวิจยั ลงในวารสารระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
4.เป็ นผูม้ ีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอกหรื อเป็ นผูม้ ีตาแหน่งทาง
วิชาการระดับ ผศ.ขึ้นไป และเป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั
มาแล้วอย่างน้อย 1 โครงการและมีการตีพิมพ์ในวารสาร
5.มีเวลาให้คาปรึ กษาแก่นกั วิจยั ได้ตลอดระยะเวลารับทุน
6.เป็ นผูม้ ีความอดทน ขยันหมัน่ ติดตาม
7.มีความเป็ นผูน้ า (Leader) และมีคติธรรม (Morale)
8.มีความรู ้ ความสามารถด้านการวิจยั และให้ความช่วยเหลือ นักวิจยั

ผลงานของนักวิจัยพีเ่ ลีย้ งคณะบริหารธุรกิจในปี ทีผ่ ่ านมา
ในปี การศึกษา
2556 คณะบริ หารธุ รกิจ มีการจับคู่ ระหว่างนักวิจยั พี่เลี้ยงกับนักวิจยั 2 คู่ ที่ประสบความสาเร็ จ
ผลิตผลงานวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา ดังนี้
นักวิจยั พี่เลี้ยง
1.ดร.ทิวา พาร์ค
2.ดร.พาสน์ ฑีฆทรัพย์

นักวิจยั รุ่ นใหม่
1.อ.เอกสิ ทธิ เข้มงวด
2.อ.วรรณิ ภา ปะมาคะเต
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โดยมีผลงานวิจัย ประกอบด้ วย
1. อ.วรรณิ ภา ปะมาคะเต เรื่ อง แนวทางในการคิด
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มหัตถกรรมหวาย
: กรณี ศึกษา หมู่บา้ นทางกลาง หมู่ 3 หมู่ 4 ต.ทางกลาง
อ.บางประหัน จ.พระนครศรี อยุธยา. : พี่เลี้ยง ดร.
พาส์น ฑีฆทรัพย์ : ใช้ ประโยชน์ ภาคอุตสาหกรรม
ประเภทกลุ่มหัตถกรรมหวาย

2.อ.เอกสิ ทธิ เข้มงวด เรื่ อง The use of English as a medium of

instruction in Thai-Japanese Institution: Perceptions from the
International Business Management Instructors, Students and
Parents : พี่เลี้ยง ดร.ทิวา พาร์ค
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ประโยชน์ ทไี่ ด้ จากการมีนักวิจัยพีเ่ ลีย้ ง
1.มีผลงานวิจยั ที่สมบูรณ์และมีคุณภาพ
2.ผลักดันให้นกั วิจยั ได้นาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
ภาคอุตสาหกรรม
3.เขียนบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์วารสาร
ระดับชาติ และนานาชาติได้
4.นาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ และนานาชาติ
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รายงานการวิจยั อ.วรรณิ ภา ปะมาคะเต,
คณะบริ หารธุ รกิจ, 2556
รายงานการวิจยั อ.เอกสิ ทธิ เข้มงวด,
คณะบริ หารธุ รกิจ, 2556
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