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ข่าวจากฝ่ ายวิ จยั

เมือวันจันทร์ที และวันอังคารที ตุ ลาคม ''( เวลา ).++- (.++ น. คลัสเตอร์วจิ ยั ความ
มันคงของมนุ ษย์รว่ มกับฝา่ ยวิจยั คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จดั การสัมมนาทางวิชาการ
เรือง “อุปสรรคความท้าทายและกลยุทธในการตีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการดับนานาชาติ สาขาสังคมศาสตร์
และมนุ ษยศาสตร์” เป็ นทีทราบกันว่าการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุ ษยศาสตร์ มีอุปสรรคและความท้าทายเป็ นอันมากซึงต่างจากการตีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม มีแรงกดดันมากขึนA เรือยๆ ทีจะให้อาจารย์และ
นิสติ บัณฑิตศึกษาในสาขาสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ ตีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติและ/
หรือวารสารทีอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงทังA ในและต่างประเทศ ดังนันA จึงถึงเวลาทีจะต้องจัดสัมมนาเรือง
การตีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติสาขาสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ เพือให้นักวิชาการใน
สาขาดังกล่าวซึงรวมทังA อาจารย์และนิสติ รูแ้ นวทางในการตีพมิ พ์บทความ โดยมีวตั ถุประสงค์ทางการสัมมนา
ครังA นีAประการแรกคือ เพืออธิบายอุปสรรคและความท้าทายในการตีพมิ พ์บทความทางวิชาการในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติสาขาสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ ประการทีสองคือ เพือชีAแนะแนวทางและกล
ยุทธในการตีพ ิม พ์บ ทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติส าขาสัง คมศาสตร์แ ละ
มนุ ษ ยศาสตร์ และประการทีสาม เพือเสนอแนะแนวทางในการยกระดับคุ ณภาพวารสารทางวิชาการที
ตีพมิ พ์ในมหาวิทยาลัยให้อยู่ในฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงทีเป็ นทียอมรับ ในปจั จุบนั มหาวิทยาลัยต่างๆ ในโลก
ต่างมีนโยบายผลักดันให้อาจารย์และนิสติ นักศึกษาในทุกสาขาตีพมิ พ์บทความทางวิชาการในวารสารทาง
วิชาการ ทีอยูใ่ นฐานข้อมูลดัชนีอา้ งอิงต่างๆ ในระดับนานาชาติ เพือเป็ นการเลือนอันดับมหาวิทยาลัยในการ
๑

จัดอันดับมหาวิทยาลัยของหน่ วยงานต่างๆ ประเทศไทยเองก็มกี ระแสความตืนตัวเรืองการตีพมิ พ์ในวารสาร
ทางวิชาการทีอยู่ดชั นีอ้างอิงดังกล่าวเช่นกัน ดังปรากฏในเงือนไขการนับคะแนนคุณภาพในนโยบายการ
ประกันคุณภาพของสํานักคณะกรรมการอุดมศึกษาในประเทศไทย เงือนไขต่างๆ ดังกล่าวเหล่านีAดูเหมือนจะ
เข้มข้นขึนA เรือยๆ
ในการสัมมนาครังA นีAได้รบั เกียรติจากวิทยากร
. อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ บรรยายหัวข้อ “แนวโน้มของการสือสาร
ทางวิชาการ (scholarly communication) ในโลกปจั จุบนั ”
. อาจารย์ ดร.จัน ทิม า อัง คพณิ ช กิจ ภาควิช าศิล ปศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ บรรยายหัว ข้อ
“ขันA ตอนการปรับปรุ ง คุ ณ ภาพวารสารทางวิช าการทีตีพ ิมพ์ใ นประเทศไทย เพือผลัก ดันวารสารให้เ ข้า
ฐานข้อมูลของศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre)”
). Dr. Paul Kratoska “Practical Suggestions for Upgrading English-Language Academic Journals in
Asia”
การสัมมนาครังA นีA ได้ก่อประโยชน์ กล่าวคืออาจารย์และนิสติ นักศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ได้ทราบ
แนวทางในการตีพ ิม พ์ ใ นวารสารวิช าการระดับ นานาชาติ และจะทํ า ให้ม หาวิท ยาลัย มีจํา นวนผลงาน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติเพิมขึนA นอกจากนีAบรรณาธิการในวารสารทางวิชาการในคณะอักษรศาสตร์
ทราบแนวทางในการผลักดันให้วารสารทีตนรับผิดชอบได้ถูกบรรจุในฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงในระดับชาติ และ
รูแ้ นวทางในการผลักดันวารสารให้เป็ นวารสารระดับนานาชาติอย่างแท้จริง
ในการสัมมนาครังA นีAมคี ณาจารย์ นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าทีจากหน่ วยงานต่างๆ เข้าร่วม
ประมาณ n+ คน ได้แก่ คณะอักษรศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะ
จิตวิทยา คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันภาษา วิทยาลัยประชากรศาสตร์ ศูนย์อาเซียน
ศึกษา

ข่าวจากหอพระไตรปิ ฎกนานาชาติ

Dr. Martin Seeger - Associate Professor of Thai Studies, University of Leeds ซึงกําลังทําวิจยั
เรือง “The (Dis)appearance of an author: some observations and reflections on authorship in
modern Thai Buddhism” และคุณนริศ จรัสจรรยาวงศ์ ผูร้ ่วมวิจยั ได้สมั ภาษณ์อาจารย์แม่ชวี มิ ุตติยา (รศ.
ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิ ฎกนานาชาติ เมือวันที ) พฤศจิกายน ''( เพือขอ
ความเห็นเกียวกับผลงานเขียนของคุณหญิงใหญ่ ดํารงธรรมสาร “พุทธมามิกา เอก อุ แห่งยุค wn'”
๒

ใคร ทําอะไร ที&ไหน
รองศาสตราจารย์สุ รภีพ รรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั การแต่ ง ตังA เป็ นกรรมการ
วิชาการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือการสือสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตังA แต่ พ.ศ. ''(- ''n
อาจารย์แม่ชวี มิ ุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ ได้รบั เชิญเป็ นวิทยากรบรรยายเรือง “ชาวพุทธไทยกับพระไตรปิ ฎก” ในรายการระเบียงบุญทาง
ไทยทีวสี ชี ่อง ) ในวันอาทิตย์ที n พฤศจิกายน ''( เวลา w.w'-'. + น.
อาจารย์ ดร.ภาสุ ร ี ลือสกุ ล ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้เ ดิน ทางไปประชุ มและเสนอผลงานทาง
วิชาการเรือง 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 ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที n- + พฤศจิกายน ''(
อาจารย์ ดร.รมย์ ภิรมนตรี ผูอ้ ํานวยการศูนย์รสั เซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รบั เชิญ
จากผูอ้ ํานวยการบริหารมูลนิธ ิ “รุสกีมรี ”์ (Russkiy Mir foundation) ศาสตราจารย์ ดร.เวียเชสลาฟ นิคานอฟ
(Prof. Dr. Vyacheslav Nikonov) ให้เข้าร่วมประชุมสัมมนานานาชาติประจําปี ครังA ที n ของมูลนิธ ิ “รุสกีมรี ”์
ในวันที )-w พฤศจิกายน ''( ทีนครเซนต์ปีเตอร์ สเบิรก์ ประเทศรัสเซีย
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