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เมื�อวนัจนัทรท์ี� �� และวนัองัคารที� �� ตุลาคม �''( เวลา �).++-�(.++ น. คลสัเตอรว์จิยัความ
มั �นคงของมนุษยร์ว่มกบัฝา่ยวจิยั คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดจ้ดัการสมัมนาทางวชิาการ
เรื�อง “อุปสรรคความทา้ทายและกลยทุธในการตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการดบันานาชาต ิสาขาสงัคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร”์ เป็นที�ทราบกนัว่าการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตใินสาขาสงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร์ มอุีปสรรคและความท้าทายเป็นอนัมากซึ�งต่างจากการตพีมิพ์ในวารสารทางวชิาการระดบั
นานาชาตใินสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีอย่างไรกต็าม มแีรงกดดนัมากขึAนเรื�อยๆ ที�จะใหอ้าจารยแ์ละ
นิสติบณัฑติศกึษาในสาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตแิละ/
หรอืวารสารที�อยู่ในฐานขอ้มูลดชันีอ้างองิทั Aงในและต่างประเทศ ดงันั Aน จงึถงึเวลาที�จะต้องจดัสมัมนาเรื�อง
การตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตสิาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์เพื�อใหน้ักวชิาการใน
สาขาดงักล่าวซึ�งรวมทั Aงอาจารยแ์ละนิสติรูแ้นวทางในการตพีมิพบ์ทความ โดยมวีตัถุประสงคท์างการสมัมนา
ครั AงนีAประการแรกคอื เพื�ออธบิายอุปสรรคและความทา้ทายในการตพีมิพบ์ทความทางวชิาการในวารสารทาง
วชิาการระดบันานาชาตสิาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ ประการที�สองคอื เพื�อชีAแนะแนวทางและกล
ยุทธในการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ และประการที�สาม เพื�อเสนอแนะแนวทางในการยกระดบัคุณภาพวารสารทางวิชาการที�
ตพีมิพ์ในมหาวทิยาลยัใหอ้ยู่ในฐานขอ้มูลดชันีอ้างองิที�เป็นที�ยอมรบั ในปจัจุบนั มหาวทิยาลยัต่างๆ ในโลก 
ต่างมนีโยบายผลกัดนัให้อาจารยแ์ละนิสตินักศกึษาในทุกสาขาตพีมิพ์บทความทางวชิาการในวารสารทาง
วชิาการ ที�อยูใ่นฐานขอ้มลูดชันีอา้งองิต่างๆ ในระดบันานาชาต ิเพื�อเป็นการเลื�อนอนัดบัมหาวทิยาลยัในการ

ข่าวจากฝ่ายวิจยั 

  



 ๒ 

จดัอนัดบัมหาวทิยาลยัของหน่วยงานต่างๆ ประเทศไทยเองกม็กีระแสความตื�นตวัเรื�องการตพีมิพใ์นวารสาร
ทางวชิาการที�อยู่ดชันีอ้างองิดงักล่าวเช่นกนั ดงัปรากฏในเงื�อนไขการนับคะแนนคุณภาพในนโยบายการ
ประกนัคุณภาพของสาํนกัคณะกรรมการอุดมศกึษาในประเทศไทย เงื�อนไขต่างๆ ดงักล่าวเหล่านีAดูเหมอืนจะ
เขม้ขน้ขึAนเรื�อยๆ 

ในการสมัมนาครั AงนีAไดร้บัเกยีรตจิากวทิยากร 
�. อาจารย ์ดร.ทรงพนัธ ์เจมิประยงค ์ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์บรรยายหวัขอ้ “แนวโน้มของการสื�อสาร
ทางวชิาการ (scholarly communication) ในโลกปจัจบุนั” 
�. อาจารย์ ดร.จนัทิมา อังคพณิชกิจ ภาควิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ บรรยายหัวข้อ  
“ขั Aนตอนการปรบัปรุงคุณภาพวารสารทางวิชาการที�ตีพิมพ์ในประเทศไทย เพื�อผลกัดนัวารสารให้เข้า
ฐานขอ้มลูของศูนยด์ชันีการอา้งองิวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre)” 
). Dr. Paul Kratoska “Practical Suggestions for Upgrading English-Language Academic Journals in 
Asia” 

การสมัมนาครั AงนีA ไดก่้อประโยชน์ กล่าวคอือาจารยแ์ละนิสตินักศกึษาในคณะอกัษรศาสตรไ์ดท้ราบ
แนวทางในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และจะทําให้มหาวิทยาลัยมีจํานวนผลงาน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตเิพิ�มขึAน นอกจากนีAบรรณาธกิารในวารสารทางวชิาการในคณะอกัษรศาสตร์
ทราบแนวทางในการผลกัดนัใหว้ารสารที�ตนรบัผดิชอบไดถู้กบรรจุในฐานขอ้มลูดชันีอ้างองิในระดบัชาต ิและ
รูแ้นวทางในการผลกัดนัวารสารใหเ้ป็นวารสารระดบันานาชาตอิยา่งแทจ้รงิ 

ในการสมัมนาครั AงนีAมคีณาจารย ์นิสติระดบับณัฑติศกึษา และเจา้หน้าที�จากหน่วยงานต่างๆ เขา้ร่วม
ประมาณ n+ คน ได้แก่ คณะอกัษรศาสตร ์คณะครุศาสตร ์คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์คณะรฐัศาสตร ์คณะ
จติวทิยา คณะนิเทศศาสตร ์คณะศลิปกรรมศาสตร ์สถาบนัภาษา วทิยาลยัประชากรศาสตร ์ศูนยอ์าเซยีน
ศกึษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Martin Seeger - Associate Professor of Thai Studies, University of Leeds ซึ�งกําลงัทําวจิยั
เรื�อง “The (Dis)appearance of an author: some observations and reflections on authorship in 
modern Thai Buddhism” และคุณนรศิ จรสัจรรยาวงศ์ ผูร้่วมวจิยั ไดส้มัภาษณ์อาจารยแ์ม่ชวีมิุตตยิา (รศ.
ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาต ิเมื�อวนัที� �) พฤศจกิายน �''( เพื�อขอ
ความเหน็เกี�ยวกบัผลงานเขยีนของคุณหญงิใหญ่ ดาํรงธรรมสาร “พุทธมามกิา เอก อุ แห่งยคุ �wn'” 
 

ข่าวจากหอพระไตรปิฎกนานาชาติ 
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���� รองศาสตราจารย์สุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาองักฤษ ได้รบัการแต่งตั Aงเป็นกรรมการ
วชิาการ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ตั Aงแต่ พ.ศ. �''(-�''n 
 

���� อาจารย์แม่ชวีมิุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิไดร้บัเชญิเป็นวทิยากรบรรยายเรื�อง “ชาวพุทธไทยกบัพระไตรปิฎก” ในรายการระเบยีงบุญทาง
ไทยทวีสีช่ีอง ) ในวนัอาทติยท์ี� �n พฤศจกิายน �''( เวลา w.w'-'.�+ น. 
 

���� อาจารย์ ดร.ภาสุร ีลือสกุล ภาควิชาภาษาตะวนัตก ได้เดนิทางไปประชุมและเสนอผลงานทาง
วชิาการเรื�อง La reescritura “femenina” de las “crónicas” militares en dos novelas históricas de 
María Rosa Lojo ในการประชุม The ''th Annual Midwest Modern Language Association Convention 
ณ Milwaukee, Wisconsin ประเทศสหรฐัอเมรกิา ระหว่างวนัที� n-�+ พฤศจกิายน �''( 
 

���� อาจารย ์ดร.รมย ์ภริมนตร ีผูอ้ํานวยการศูนยร์สัเซยีศกึษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดร้บัเชญิ
จากผูอ้ํานวยการบรหิารมลูนิธ ิ“รุสกมีรี”์ (Russkiy Mir foundation) ศาสตราจารย ์ดร.เวยีเชสลาฟ นิคานอฟ   
(Prof. Dr. Vyacheslav Nikonov) ใหเ้ขา้ร่วมประชุมสมัมนานานาชาตปิระจาํปีครั Aงที� n ของมลูนิธ ิ “รุสกมีรี”์ 
ในวนัที� )-w พฤศจกิายน �''( ที�นครเซนตปี์เตอร ์สเบริก์ ประเทศรสัเซยี 

 

 

 

 

คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์
สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. �w��'   E–mail: artspr08@hotmail.com 

ใคร ทาํอะไร ที&ไหน 


