
 
 

แนวทางการน าส่งผลงานทางวิชาการ 
        การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน  ครั้งที่ ๗ 

       (The Seventh 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 Initiative and Thailand 4.0 : Towards Common    
    Development 

ภาษาจีน  : 迈向共同发展:“ 一带一路”与“泰国 4.0” 

ภาษาไทย  : ความริเริ่มแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมยุคใหม่กับประเทศไทย ๔.๐ :  
    สู่การพัฒนาร่วมกัน 

๒. หัวข้อบทความ 
 ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาสังคม  
(Social Development Policy and Strategy) 
 ยุทธศาสตร์และนโยบายด้านอุตสาหกรรมและการค้า  
(Industrial and Trade Policy and Strategy) 
 การเช่ือมโยงแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมยุคใหม่กับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Connectivity of BRI and EEC)  
 

๓. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
๓.๑ เป็นผลงานวิจัย ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบข่าย ๓ หัวข้อย่อยที่ก าหนด 
๓.๒ คุณค่าทางวิชาการของผลงานวิจัย 
๓.๓ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของผลงานวิจัยต่อการพัฒนายุทธศาสตร์ไทย – จีน 
 

๔. การส่งผลงานเพื่อพิจารณา 
ผู้สนใจโปรดด าเนินการ ดังนี้ 
๔.๑ จัดท าบทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน ๕๐๐ ค า และ

บทความวิจัย (Research Paper) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวน ๑๒ - ๑๕ หน้า อย่างละ ๑ ฉบับ 



๒ 
 

(หากผู้วิจัยสามารถส่งผลงานวิจัยฉบับเต็มมาด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) โดยเอกสารภาษาไทย  
ใช้ตัวอักษร Angsana UPC ขนาด ๑๖ และเอกสารภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาด ๑๒ 

๔.๒ ส่งแบบฟอร์มน าส่ งผลงาน (Abstract Submission Form) ที่ ด าเนินการแล้ว และ ไฟล์
อิ เล็ ก ท รอนิ ก ส์ ข อ งบ ท คั ด ย่ อ  และบทความวิ จั ย  ม ายั งศู น ย์ วิ จั ย ยุ ท ธศ าสต ร์ ไท ย  - จี น  อี เม ล์ 
thaichinesecenter@gmail.com  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ๑ ฉบับมาประกอบการ
พิจารณา โดยส่งมาที่  ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)              
๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 

๔.๓ ปิดรับสมัคร บทคัดย่อ และบทความวิจัย ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

๕.  ภาษาที่ใช ้
     ภาษาที่ใช้ในการสัมมนา : ภาษาไทย และ ภาษาจีน 
  ภาษาที่ใช้ในบทคัดย่อ (Abstract) : ภาษาอังกฤษ 
  ภาษาที่ใช้ในบทความวิจัย (Research Paper) : ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 
  ภาษาที่ใช้ในการน าเสนองาน (Oral Presentation) : ภาษาไทย หรือ ภาษาจีน  
  ภาษาที่ใช้ในการน าเสนอด้วยสไลด์ (Power Point) : ภาษาอังกฤษ 
  (หมายเหตุ ในการสัมมนานี้จะมีล่ามจีน – ไทย ท าการแปลสดผ่านหูฟัง) 

 
๖.  ผลงานที่ผา่นการพิจารณา 
 วช. จะแจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ภายในวันที่        
๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมด จะได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์  
ไทย – จีน เป็นผู้สนับสนุนด้านที่พัก อาหาร และการศึกษาดูงานร่วมกับนักวิจัยชาวจีน ทั้งนี้ ผู้ผ่านการ
คัดเลือกจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนดการได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อสร้างเครือข่าย
ทางวิชาการและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักวิชาการไทยและจีน 
 
๗.  สถานที่ตดิต่อ 

 ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จนี  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 

mailto:thaichinesecenter@gmail.com

