แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์ การเรียนรู้ ด้าน เทคนิ ดการนําเสนอผลงานวิ จยั ใน
ต่างประเทศ
1. ชื่อ-สกุล ผู้เล่าเรื่อง ดร. คณิ ตศร เทอดเผ่าพงศ์

คณะบัญชี

ดร. คณิ ตศร เทอดเผ่าพงศ์

คณะบัญชี

2. ชื่อ-สกุล ผู้บันทึก

3. บทบาท หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้เล่าเรื่อง
ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะบัญชี
4. เรื่องทีเ่ ล่ า
จากการที่ขา้ พเจ้ามีความสนใจในการทําวิจยั และได้ทาํ การวิจยั อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีประเด็นที่น่าสนใจที่
สามารถเผยแพร่ เพื่อเป็ นความรู้ให้กบั วงการวิชาการได้ อันเป็ นผลมาจากการวิจยั ข้าพเจ้าได้นาํ มาเขียนเป็ นบทความ
และได้ส่งบทความวิจยั นั้นไปยังที่ประชุมนานาชาติที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่ยอมรับ โดยในการจัดประชุมนานาชาติจะมี
ระบบในการคัดกรองบทความโดยมีผอู้ ่านและประเมินผลบทความที่ส่งไป และให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุ ง
บทความนั้นให้ดีข้ ึน และเมื่อไปนําเสนอบทความในที่ประชุม ยังได้รับคําแนะนําจากผูเ้ ข้าร่ วมประชุม และ Discussant
ที่ได้รับมอบหมายอีกด้วย จึงนําข้อคิดเห็น และคําแนะนําต่างๆ มาปรับปรุ งบทความ และนําส่ งเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ต่อไป
5. บริบทหรือความเป็ นมาของเรื่องทีเ่ ล่ า
สื บเนื่องจากความสนใจในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งโดยเฉพาะ และมีความต้องการจะ
เข้าใจในเรื่ องดังกล่าว หรื อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในเรื่ องนั้น ๆ จึงได้มีการศึกษาค้นคว้า และเกิดเป็ นการทําวิจยั อย่าง
เต็มรู ปแบบ ทั้งนี้ โดยส่ วนใหญ่จะมีการขอรับทุนสนับสนุนการทําวิจยั จากมหาวิทยาลัย หรื อหน่วยงานภายนอก
6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ทาํ ให้ งานนั้นประสบความสํ าเร็จ
การนําเสนอผลงานวิจยั ในต่างประเทศเริ่ มต้นจากการดําเนินการวิจยั และได้ผลลัพท์ที่เป็ นที่น่าสนใจในการ
เผยแพร่ จึงเริ่ มเขียนบทความ ทั้งนี้งานวิจยั โดยส่ วนใหญ่ที่ทาํ ข้าพเจ้าจะไม่รอให้สาํ เร็ จเป็ นรู ปเล่มที่สมบูรณ์ก่อนแล้ว
ค่อยคิดเผยแพร่ ผลงานวิจยั แต่ในระหว่างการทําวิจยั จะพิจารณาประเด็นที่สาํ คัญ และเขียนออกมาเป็ นบทความวิจยั โดย
ในระหว่างนั้นก็มีการค้นหาการประชุมนานาชาติที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาในการส่ งบทความ
หลังจากบทความได้ถกู เขียนและตรวจทานความถูกต้องของการอ้างอิง (Reference) ตามหลักการที่ที่ประชุม
นานาชาติน้ นั กําหนดแล้ว
จะนําส่ งผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเพื่อทําการตรวจทานความถูกต้องของการใช้
ภาษาอังกฤษ
นําส่ งบทความไปยังที่ประชุมนานาชาติ โดยส่ งใหญ่การส่ งเป็ นการส่ งผ่านระบบการ Submit ที่ที่ประชุมนั้น
เลือกใช้ หรื ออาจส่ งอิเลคโทรนิกส์ ผ่านทาง Email ทั้งนี้ระบบการส่ งบทความจะเป็ นไปตามที่ที่ประชุมกําหนด
เมื่อได้รับการตอบรับ

หรื ออาจเป็ นตอบปฏิเสธ

ที่ประชุมจะส่ งข้อคิดเห็นเพื่อแนะนําให้มีการปรับปรุ ง
1

บทความให้ดีข้ ึน ข้าพเจ้าก็จะทําการปรับปรุ งบทความ ทั้งนี้ หากเป็ นการตอบรับให้นาํ เสนอ ข้าพเจ้าจะได้ขอ้ คิดเห็น
เพิ่มเติมจากผูเ้ ข้าร่ วมประชุมที่เข้าฟังในช่วงการบรรยายของข้าพเจ้าด้วย
7. เทคนิคหรือกลยุทธ์ ทที่ าํ ให้ เกิดความสํ าเร็จ
กลยุทธ์ที่ทาํ ให้เกิดความสําเร็ จเกิดจากการพิจารณาข้อคิดเห็นที่ได้จาก Reviewers อย่างจริ งจัง และทําการปรับปรุ ง
บทความหลังจากนั้นตามข้อคิดเห็นหรื อข้อแนะนําที่คิดว่าเหมาะสม และเมื่อทําการส่ งบทความบ่อยขึ้น ก็จะมีความเข้าใจว่า
ระบบของการส่ งบทความนั้นเป็ นอย่างไร มีจุดใดบ้างที่เราต้องระมัดระวัง ทั้งนี้ตอ้ งให้ความระมัดระวังกับกฎเกณฑ์ของการ
เขียนบทความ ซึ่ งอาจกําหนดเป็ นการเฉพาะไม่ตายตัว ในแต่ละที่ประชุม
8. ผู้ทมี่ สี ่ วนร่ วมทําให้ เกิดความสํ าเร็จ และบทบาทของบุคคลนั้น
ผูม้ ีส่วนร่ วมในการทําให้เกิดความสําเร็ จมีหลายท่าน ดังต่อไปนี้
1. นักวิจยั ร่ วม โดยปกติการทําวิจยั และการเขียนบทความควรมีนกั วิจยั ร่ วม เนื่องจากจะมีความคิดเห็นที่สามารถ
แบ่งปัน มีการช่วยกันทํา มีการเสนอแนะและเสริ มจุดอ่อนจุดแข็งในการทําวิจยั ร่ วมกัน ทําให้งานวิจยั มี
คุณภาพดียงิ่ ขึ้น นอกจากนั้นยังเป็ นการสร้างแรงจูงใจ พันธสัญญาที่มีร่วมกันในการทําวิจยั ทําให้งานวิจยั
สามารถสําเร็ จลุล่วงไปได้เร็ ว
2. ผูช้ ่วยอ่านบทความวิจยั ก่อนนําส่ งที่ประชุมนานาชาติ โดยผูช้ ่วยอ่านโดยส่ วนใหญ่จะเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ อง
นั้น ๆ จึงจะได้รับข้อคิดเห็นเพิม่ เติมเพื่อช่วยในการปรับปรุ งบทความให้ดียงิ่ ขึ้น
3. ผูต้ รวจทานด้านภาษา ในการเขียนบทความภาษาอังกฤษ ควรมีผตู ้ รวจทานด้านภาษาอังกฤษทําการตรวจทาน
บทความก่อนนําส่ ง เพื่อให้การใช้ภาษามีความถูกต้องยิง่ ขึ้น ทั้งนี้ ขอให้หลีกเลี่ยงการแปลบทความจาก
ภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ เนื่องจากการแปลอาจไม่ถกู ต้องเหมาะสมตามที่ควรจะเป็ น
9. อุปสรรคหรือปัญหาในการทํางาน และแนวทางในการแก้ปัญหา/อุปสรรคดังกล่ าว
เนื่องจากหน้าที่
อุปสรรคหรื อปัญหาในการทํางานโดยส่ วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องการจัดสรรเวลาในการทําวิจยั
ความรับผิดชอบหลักมีอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก การทําวิจยั ต้องการเวลา ส่ วนการเขียนบทความ ต้องการเวลาที่ต่อเนื่อง
แนวทางในการแก้ไข:
พยายามจัดสรรเวลาให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น
ผนวกกับการได้รับการสนับสนุนจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา และหน่วยงานวิจยั จะทําให้การทําวิจยั มีความคล่องตัวมากยิง่ ขึ้น
10. ผลลัพธ์ หรือความสํ าเร็จทีเ่ กิดขึน้ คือ
มีผลงานวิจยั ผลแพร่ ในที่ประชุมนานาชาติ โดยในปี การศึกษา 2557 ข้าพเจ้ามีบทความที่ได้รับการเผยแพร่ ใน
ที่ประชุมนานาชาติ เฉพาะในปี การศึกษา 2557 จํานวน 2 บทความ

11. การเรียนรู้ ของผู้เล่ าเรื่องจากประสบการณ์ ความสํ าเร็จดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้มีความรู้เพิม่ เติมจากการเข้าร่ วมการประชุมนานาชาติท้ งั ใน Session ของตนเอง และ Session ของ
ผูอ้ ื่น ทั้งนี้ประสบการณ์ในการทําวิจยั ของผูอ้ ื่นได้ต่อยอดความคิดให้กบั ข้าพเจ้า และสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ข้าพเจ้า
อย่างต่อเนื่อง
12. สมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ หรือทัศนคติ) ของผู้เล่าเรื่อง
ความรู ้แตกฉานยิง่ ขึ้นจากการเข้าร่ วมประชุมนานาชาติ และมีความเข้าใจในระบบของการนําส่ งบทความมาก
ขึ้น แม้ในการประชุมนานาชาติจะมีการใช้ระบบที่แตกต่างกันบ้างแต่โดยหลักการแล้วจะมีความคล้ายคลึงกันมาก
เมื่อเข้าร่ วมการประชุมระดับนานาชาติ จะทําให้ทกั ษะในการนําเสนอผลงานพัฒนาขึ้น มีความเข้าใจใน
รู ปแบบการนําเสนอ การซักถาม และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดียงิ่ ขึ้น
13. ผลงานเชิงประจักษ์ ของผู้เล่าเรื่อง คือ
ข้าพเจ้ามีบทความที่ได้รับการเผยแพร่ ณ ที่ประชุมนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง โดย 3 ปี ที่ผา่ นมา มีผลงานที่ได้รับการ
เผยแพร่ ในที่ประชุมนานาชาติ จํานวน 8 บทความ ในปี 2557 มีบทความที่ได้รับการเผยแพร่ จํานวน 2 บทความ ในปี
2556 จํานวน 4 บทความ และปี 2555 จํานวน 2 บทความ เป็ นต้น มีรายละเอียดบทความดังนี้
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