สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ
แนวทางการนาส่งผลงานวิชาการ
การสัมมนาวิจยั ยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๑๐
(The Tenth Thai – Chinese Strategic Research Seminar)
โดย สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU)
สถาบัน China Society for Southeast Asian Studies (CSSAS)
และ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน
-------------------------------------๑. ชื่อการสัมมนา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาไทย

: Building a Closer Community with a Shared Future between China
and Thailand
: 携手共建更为紧密的中泰命运共同体
: การพัฒนางานวิจัยไทย-จีน สู่ความร่วมมือและพัฒนาโชคชะตาร่วมกัน

๒. หัวข้อบทความ
• เศรษฐกิจดิจิตลั และความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Digital Economy, Science and Technology Cooperation)
• ภูมิวัฒนธรรมจีน-ไทย
(Sino-Thai Dialogue of Civilization)
• ผลกระทบของความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ต่อความสัมพันธ์จีน-ไทย
(The Influence of Sino-US Relations on Sino-Thai Cooperation)
• การค้า การลงทุนและการเงิน
(Trade, Investment and Finance)
• RCEP กลไกความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง และความสัมพันธ์จีน-อาเซียน
(RCEP, The Lancang-Mekong Cooperation Mechanism and China-ASEAN Relations)
• ชาวจีนโพ้นทะเลรุน่ ใหม่ และการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาไทย
(New Chinese Immigrants, Chinese Language Education and Thai Language Education)

๒

๓. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
๓.๑ เป็นผลงานวิจัย ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบข่าย ๖ หัวข้อย่อยที่กาหนด
๓.๒ คุณค่าทางวิชาการของผลงานวิจัย
๓.๓ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของผลงานวิจัยต่อการพัฒนายุทธศาสตร์ไทย-จีน
๔. การส่งผลงานเพื่อพิจารณา
ผู้สนใจโปรดดาเนินการ ดังนี้
๔.๑ จัดทาบทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน
๕๐๐ คา และบทความวิจัย (Research Paper) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวน ๑๒ – ๑๕ หน้า
อย่างละ ๑ ฉบับ (หากผู้วิจัยสามารถส่งผลงานวิจัยฉบับเต็มมาด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) โดย
เอกสารภาษาไทยใช้ตัวอักษร Angsana UPC ขนาด ๑๖ และเอกสารภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Times New
Roman ขนาด ๑๒ สกุลไฟล์ .docx และ .pdf
๔.๒ ส่ ง แบบฟอร์ ม น าส่ ง ผลงาน (Abstract Submission Form) ที่ ด าเนิ น การแล้ ว และไฟล์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องบทคั ด ย่ อ และบทความวิ จั ย มายั ง ศู น ย์ วิ จั ย ยุ ท ธศาสตร์ ไ ทย -จี น อี เ มล
thaichinesecenter@gmail.com ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ๑ ฉบับมาประกอบการ
พิจารณา โดยส่งมาที่ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ๑๙๖ ถนน
พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐๒-๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๓๒๕
๔.๓ ปิดรับสมัคร บทคัดย่อ และบทความวิจัย ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
๕. ภาษาที่ใช้
ภาษาที่ใช้ในการสัมมนา : ภาษาไทย และ ภาษาจีน
ภาษาที่ใช้ในบทคัดย่อ (Abstract) : ภาษาอังกฤษ
ภาษาที่ใช้ในรายงานการวิจัย (Research Report) : ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
ภาษาที่ใช้ในการนาเสนองาน (Oral Presentation) : ภาษาไทย หรือ ภาษาจีน
ภาษาที่ใช้ในการนาเสนอด้วยสไลด์ (PowerPoint) : ภาษาอังกฤษ
(หมายเหตุ ในการสัมมนานี้จะมีล่ามไทย – จีน ทาการแปลสดผ่านหูฟัง)
๖. ผลงานที่ผ่านการพิจารณา
วช. จะแจ้ ง ผลการพิ จ ารณาผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กจากคณะกรรมการ ภายในวั น ที่
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมด จะได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์
ไทย-จีน ด้านการเดินทางภายในประเทศไทย รวมถึงด้านที่พัก อาหาร และการศึกษาดูงานร่วมกับนักวิจัยชาว
จีน ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามกาหนดการได้ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักวิชาการไทยและจีน

๓

๗. สถานที่ติดต่อ
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐๒-๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ
๓๒๕ อีเมล thaichinesecenter@gmail.com และ n.tamratana@gmail.com (คุณณิชารีย์)
**เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ขอให้ติดต่อทางอีเมลเป็นหลัก**

