
 
 

(ร่างแนวทางการน าส่งผลงานทางวิชาการ 
        การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน  ครั้งท่ี ๖ 

       (The Sixth Thai – Chinese Strategic Research Seminar) 
       โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU)  
      สถาบัน China Society for Southeast Asian Studies (CSSAS) 

    และ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน 
……………………………………………………. 

 
๑. ชื่อการสัมมนา  

ภาษาอังกฤษ  : “The Belt and Road” and “Thailand 4.0”: Towards Common Prosperity 
ภาษาจีน  : 迈向共同繁荣:“ 一带一路”与“泰国 4.0” 
ภาษาไทย  : “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” และ “ประเทศไทย ๔.๐”: สู่ความม่ันคง ม่ังคั่งร่วม 

 
๒. หัวข้อบทความ 

๑) ความร่วมมือทางการทูต ความม่ันคง และการป้องกัน 
    (Diplomacy, Security and Defense Cooperation) 
๒) การลงทุน การค้า การเงิน และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
    (Investment, Trade, Finance and E-commerce) 
๓) การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการศึกษา  
    (Tourism, Culture and Education) 
๔) การคมนาคม พลังงาน เกษตรกรรม และความร่วมมือทางเทคโนโลยี  
    (Transportation, Energy, Agriculture, and Technology Cooperation) 
๕) สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยและอุตสาหกรรมหลัก 
    (Thailand Macroeconomic Situation and Key industries) 
๖) ชาวจีนโพ้นทะเลในความสัมพันธ์จีน-ไทย 
    (Ethnic Chinese in Chinese–Thai Relations) 

 
๓. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

๑) เป็นผลงานวิจัยไทย – จีน ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบข่าย ๖ หัวข้อย่อยท่ีก าหนด 
๒) คุณค่าทางวิชาการของผลงานวิจัย 
๓) ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของผลงานวิจัยต่อการพัฒนายุทธศาสตร์ไทย – จีน 
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๔. การส่งผลงานเพื่อพิจารณา 
 ผู้สนใจโปรดด าเนินการ ดังนี้ 

๑) จัดท าบทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน ๕๐๐ ค า  และ
รายงานการวิจัย (Research Report) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวน ๑๒ - ๑๕ หน้า อย่างละ ๑ 
ฉบับ โดยเอกสารภาษาไทยใช้ตัวอักษร AngsanaUPC ขนาด ๑๖ และเอกสารภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร 
Times New Roman ขนาด ๑๒ 

๒) ส่งแบบฟอร์มน าส่งผลงาน (Abstract Submission Form) ที่ด าเนินการแล้ว และ ไฟล์
อิ เล็ กทรอนิกส์ของบทคัดย่อ และรายงานการวิจั ย มายั งศูนย์ วิ จั ยยุทธศาสตร์ ไทย -  จีน  ที่  
thaichinesecenter@gmail.com  

๓) ปิดรับสมัคร บทคัดย่อ และรายงานการวิจัย ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

๕. ภาษาที่ใช้ 
     ภาษาท่ีใช้ในการสัมมนา : ภาษาไทย และ ภาษาจีน 
  ภาษาท่ีใช้ในบทคัดย่อ (Abstract) : ภาษาอังกฤษ 
  ภาษาท่ีใช้ในรายงานการวิจัย (Research Report) : ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

  ภาษาท่ีใช้ในการน าเสนองาน (Oral Presentation) : ภาษาไทย หรือ ภาษาจีน  
  ภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอด้วยสไลด์ (PowerPoint) : ภาษาอังกฤษ 

  (หมายเหตุ ในการสัมมนานี้จะมีล่ามจีน – ไทย ท าการแปลสดผ่านหูฟัง) 
 
๖. ก าหนดวันผลงานที่ผ่านการพิจารณา 

วช. จะแจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ภายในวันที่        
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมด จะได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์  
ไทย – จีน ส าหรับการเดินทางไปและกลับระหว่างประเทศ (กรุงเทพ – เซี่ยเหมิน) เพ่ือเดินทางไปน าเสนอ
ผลงาน ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) จะเป็นผู้สนับสนุนด้านที่พัก อาหาร และการเดินทางภายใน
ก าหนดการ ในระหว่างวันที่ ๗-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
๗. สถานที่ติดต่อ 

 ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน 
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
 โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ตอ่ ๓๐๖ หรือ 08 1833 6696 
 อีเมล์ thaichinesecenter@gmail.com 
 เว็บไซต์ www.vijaichina.com 
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๘. ก าหนดวันส าคัญ 

การด าเนินงาน ภายในระยะเวลา 
๑) ก าหนดส่งบทความเข้าร่วมการสัมมนาฯ เอกสารประกอบด้วย 

- แบบฟอร์มน าส่งผลงาน (Abstract Submission Form) 
- บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ) 
- รายงานการวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) อย่างละ ๑ ฉบับ 
มายังอีเมล์ thaichinesecenter@gmail.com 

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒) แจ้งผลการพิจารณางานวิจัยเพื่อน าเสนอในการสัมมนาฯ 
    (มีหนังสือแจ้งผลฯ ถึงผู้ผ่านการพิจารณาฯ) 

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๓) ผู้ผ่านการพิจารณาจัดท าหนังสือยืนยันการร่วมเดินทางไปน าเสนอ
ผลงานฯ ในประเทศจีน พร้อมกับแจ้งชื่อ ต าแหน่ง สถาบันและ
หัวข้อการน าเสนอฯ พร้อมส่งหลักฐานส าเนาหนังสือเดินทาง 
(Passport)   
มายังอีเมล์ thaichinesecenter@gmail.com 

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๔) ผู้ผ่านการพิจารณารับเอกสารเพ่ือประกอบการขอวีซ่า 
    (หากเกินก าหนดเวลา ถือว่าสละสิทธิ์) 

๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ 

๕) ผู้ผ่านการพิจารณา จัดท า 
- ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ (PowerPoint) 
มายังอีเมล์ thaichinesecenter@gmail.com 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

๖) ก าหนดการน าเสนอผลงานทางวิชาการฯ 
- ระยะเวลาการน าเสนอ ประมาณ ๘-๑๐ นาทีต่อ ๑ ผลงาน 

๗ – ๑๑  
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
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