แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์ การเรียนรู้
ประชุมวิ ชาการนานาชาติ ที่มหาวิ ทยาลัย Oxford

ด้านการเสนอบทความวิ จยั ในการ

1. ชื่อ-สกุล ผู้เล่าเรื่อง … Asst. Prof. Supranee Sugaraserani .... คณะวิชา/หน่วยงาน Faculty of Accountancy
2. ชื่อ-สกุล ผู้บันทึก

… Asst. Prof. Supranee Sugaraserani .... คณะวิชา/หน่วยงาน Faculty of Accountancy

3. บทบาท หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้เล่าเรื่อง
อาจารย์ประจําคณะบัญชี ทําหน้าที่ สอนนักศึกษานอกคณะ สําหรั บรายวิชาที่ เป็ น Core Course ได้แก่
Managerial Accounting
4. เรื่องทีเ่ ล่ า
การเสนอบทความวิจยั ในการประชุมวิชาการนานาชาติที่มหาวิทยาลัย Oxford
5. บริบทหรือความเป็ นมาของเรื่องทีเ่ ล่ า
ด้วยมหาวิทยาลัยรังสิ ต วางระเบียบปฏิบตั ิสาํ หรับบุคลากรสายอาจารย์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิชาการ
โดยกําหนดให้อาจารย์ทุกท่านต้องมีผลงานนําเสนอในลักษณะงานวิจยั สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติ หรื อการตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในวารสารระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ ทั้งนี้ เพื่อปรับสถานะของตนให้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ผูเ้ ล่าไม่เคยนําเสนองานวิจยั ในการประชุมวิชาการใดๆมาก่อน แต่จากงานวิจยั ที่ได้รับทุนสนับสนุ นจากทาง
สถาบันวิจยั มหาวิทยาลัยรังสิ ตเรื่ อง “The Relationship Between Corporate Governance and The Stock Price Of Listed
Companies In MAI Using Felthem– Ohlson Valuation Model” ผูเ้ ล่าได้พฒั นาแนวคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปั ญหาการวิจยั
และกลุ่มเป้ าหมายการวิจยั ทําให้ได้ผลงานวิจยั ต่อเนื่ องอีก 1 เรื่ อง คือ “QUALITY-IMAGE OF STOCKS IN MAI
AND JUDGMENT OF INVESTORS: EMPIRICAL EVIDENCE OF CG AND ROIC” ซึ่ งผูเ้ ล่าได้ต้ งั เป้ าหมายการ
นําเสนอบทความวิจยั เรื่ องดังกล่าวในการประชุมวิชาการนานาชาติ
6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ทาํ ให้ งานนั้นประสบความสํ าเร็จ
6.1
การศึกษาใหม่

ขยายกรอบแนวคิดงานวิจยั จากงานวิจยั เดิม

ซึ่ งได้จากการอ่านบทความวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น

6.2 ศึกษาและทบทวนผลงานวิจยั ในอดีตตามกรอบแนวคิดการวิจยั ที่มีเพิม่ เติม รวมถึงแนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง โดยเลือกทฤษฏีและตัวแบบความสัมพันธ์ของนักวิจยั ทางบัญชีที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับในด้านที่ตรงประเด็น
การศึกษาของเรา นํามาใช้ และทําการศึกษาจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ
6.3 Search ข้อมูลเกี่ยวกับ Conferences ต่างๆ (ส่ วนใหญ่ช่วงเวลาที่จดั จะอยูใ่ นช่วงเวลาใกล้เคียงกัน คือ ไตร

1

มาสที่ 2-3) ที่มีขอบเขตของเนื้อหาการประชุมวิชาการตรงกับเรื่ องที่ทาํ วิจยั เพื่อเพิ่มโอกาสการตอบรับ
และการวางแผนการดําเนิ นงานให้สามารถผลการวิจยั และการส่ งผลงานได้ตามเวลาที่เหมาะสม ซึ่ งพบว่าที่การประชุม
วิชาการที่มหาวิทยาลัย Oxford เน้นการวิจยั ประเภท Academic Research มีทฤษฏีรองรับและใช้สถิติข้ นั สู ง ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ประเภทงานวิจยั Empirical Reseach
6.4 วางแผนงานวิจยั โดยตั้งเป้ าหมาย ให้เสร็ จในระยะเวลาที่การประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสถาบัน
ต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์ ให้ส่งผลงานเข้าพิจารณา คัดเลือก
6.5 ดําเนินงานวิจยั และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหา ที่สาํ คัญต้องมีการพูดคุย แสดงความคิดเห็น
วิจารณ์ประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นจากงานวิจยั กับ เพื่อนร่ วมงาน หรื อ Mentor ตลอดเวลาระหว่างการทําวิจยั
เพื่อให้เกิดการ clear ในประเด็นที่เกิดขึ้น
6.6 นําบทความงานวิจยั ให้ เพื่อนร่ วมงาน หรื อ Mentor อ่านเพื่อถกเถียงและ วิจารณ์ การเขียน รู ปแบบการ
นําเสนอและอื่นๆ และเช่นเดียวกัน ผูว้ จิ ยั ก็ตอ้ งอ่านบทความตนเองซํ้า หลายๆครั้ง เพื่อทําการปรับปรุ ง
แก้ไขให้ดีข้ ึน ซึ่ งอาจจะต้องแก้ไขหลายครั้ง
6.7 พัฒนาและปรับปรุ งงานวิจยั ครั้งสุ ดท้ายหลังจากการนําเสนอ เพื่อตีพิมพ์
7. เทคนิคหรือกลยุทธ์ ทที่ าํ ให้ เกิดความสํ าเร็จ
7.1 ส่ งผลงานเข้ารับการคัดเลือกให้ตรงกับหัวข้อของงานประชุมวิชาการ
7.2 ต้องตระหนักว่าการเรี ยนรู้ให้แตกฉาน จําเป็ นต้องเป็ นนักอ่าน นักคิด นักวิจารณ์ และรู้จกั การประยุกต์ใช้
7.3 ต้องยอมรับการวิจารณ์ ความคิดเห็นที่แตกต่าง และพร้อมที่จะเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองในทุกด้าน
8. ผู้ทมี่ สี ่ วนร่ วมทําให้ เกิดความสํ าเร็จ และบทบาทของบุคคลนั้น
ผูท้ ี่มีบทบาทสําคัญให้เกิดความสําเร็ จ คือ อาจารย์วรงค์ ผ่องใส ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์การทําวิจยั และนําเสนอ
ผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มีความสามารถในการสถิติวเิ คราะห์
ผูเ้ ล่า ถือว่า อาจารย์วรงค์ ผ่องใส คือ Mentor ของผูเ้ ล่า ซึ่ งสามารถถกเถียงกันในเชิงวิชาการได้อย่างเต็มที่ ด้วยมี
ความคิดที่เปิ ดกว้าง มีความรู้เชิงทฤษฎีที่ทนั สมัย และเป็ นผูแ้ นะนําให้ผเู้ ล่าใช้ model ในการทําวิจยั นอกจากนี้ ยังเป็ นผูท้ ี่มี
ความเข้าใจอย่างดีดา้ นสถิติ คณิ ตศาสตร์ จึงทําให้ผเู้ ล่าสามารถใช้ Mentor เป็ นผูท้ วนซํ้าความถูกต้องของการเลือกใช้
เครื่ องมือทางสถิติและคณิ ตศาสตร์ที่เหมาะสมกับ data ในการวิจยั ได้อย่างดี
9. อุปสรรคหรือปัญหาในการทํางาน และแนวทางในการแก้ปัญหา/อุปสรรคดังกล่ าว
ปัญหา
1. งบประมาณการทําวิจยั จํากัด

แนวทางแก้ไข
1. ไม่ของบประมาณ และทําการพัฒนาหัวข้อ และงานวิจยั จากงานวิจยั เดิม โดยใช้
ทุนตนเอง

2. ไม่ใช่ผเู้ ชี่ยวชาญด้านการวิจยั 2. ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยการอ่านบทความต่างๆ ตํารา เป็ น
(ประสบการณ์ถือว่าน้อยมาก)
จํา นวนมาก จนเกิ ด ความเข้า ใจในประเด็น ต่ า งๆที่ ต ้อ งการ ที่ สํา คัญ คื อ การหา
Mentor ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีใจที่เปิ ดกว้างมาช่วย shape up ผลงาน
3. การสนั บ สนุ น ค่ า ใช้จ่ า ยใน 3. ใช้ทุ น ตนเองสําหรั บ ค่ าใช้จ่ ายที่ ไม่ ได้รั บ การสนับ สนุ น ถ้ามี ค วามตั้งใจที่ จ ะ
การนํ า เสนอผลงานค่ อ นข้า ง พัฒนาตนเองและต้องการเรี ยนรู้ การพัฒนาทางวิชาการของสถาบันการศึกษาใน
จํากัด
ประเทศต่างๆ
4.
ไม่ ส ามารถทํา งานที่ ใ ช้ 4. ทํางานช่วงกลางคืนและระหว่างวันหยุดที่บา้ น
ค ว า ม คิ ด แ ล ะ ส ม า ธิ ที่
มหาวิทยาลัย
10. ผลลัพธ์ หรือความสํ าเร็จทีเ่ กิดขึน้ คือ
10.1 สร้างชื่อเสี ยงให้กบั มหาวิทยาลัยรังสิ ตและคณะบัญชี
10.2 เป็ นประโยชน์สาํ หรับ academic quality-assurance.
10.3 ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในประเด็นการพัฒนาบุคลากรสายอาจารย์
11. การเรียนรู้ ของผู้เล่ าเรื่องจากประสบการณ์ ความสํ าเร็จดังกล่าว
11.1 การค้นหาและการเลือกสถาบันที่จดั การประชุมวิชาการนานาชาติ
11.2 กระบวนการส่ งบทความวิจยั เข้ารับการคัดเลือก
11.3 การได้รับความรู้ใหม่ๆจากหลายศาสตร์ในการประชุมวิชาการนานาชาติที่มหาวิทยาลัย Oxford
11.4 มุมมองอื่นๆและข้อบกพร่ องของงานวิจยั ซึ่ งได้รับจากการวิจารณ์ของผูท้ ี่เข้าร่ วมการประชุมฯ
11.5 Format บทความวิจยั ที่นิยมใช้
11.6 การพัฒนาหัวข้อ และการต่อยอดงานวิจยั
12. สมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ หรือทัศนคติ) ของผู้เล่าเรื่อง
12.1 ทักษะในการเขียนบทความวิจยั ดีข้ ึน
12.2 ทักษะในการใช้ภาษาทางวิชาการ สําหรับการเขียน ดีข้ ึน
12.3 มีความรู้เชิงวิชาการ และความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจยั เพิ่มมากขึ้น
13. ผลงานเชิงประจักษ์ ของผู้เล่ าเรื่อง คือ
บทความวิจยั เรื่ อง QUALITY-IMAGE OF STOCKS IN MAI AND JUDGMENT OF INVESTORS:
EMPIRICAL EVIDENCE OF CG AND ROIC ตีพิมพ์ใน 14th FRAP Proceeding ของ acrn-journals โดย ACRN
Oxford Academic Research Network.

