แนวทางการนาส่งผลงานทางวิชาการ
การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๘
(The Eighth Thai – Chinese Strategic Research Seminar)
โดย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU)
สถาบัน China Society for Southeast Asian Studies (CSSAS)
และ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน
--------------------------------------๑. ชื่อการสัมมนา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาไทย

: Chinese – Thai Strategic Cooperation for a New Era :
New Opportunity and New Vision
: 新时代中泰战略合作 ：新机遇、 新愿景
: ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีนยุคใหม่ : โอกาสและวิสัยทัศน์ใหม่

๒. หัวข้อบทความ
๑) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ: การลงทุน, การค้า, การเงินและอีคอมเมิร์ซ
(Economic Cooperation: Investment, Trade, Finance and E-Commerce)
๒) ความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม: การเป็นเมืองและการลดความยากจน
(Socio-cultural Cooperation: Urbanization and Poverty Reduction)
๓) ความร่วมมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ทุนมนุษย์และการพัฒนานวัตกรรม
(S&T Cooperation: Human Capital and Innovation Development)
๔) ความร่วมมือด้านนโยบายการทูตและการป้องกันประเทศ
(Policy Coordination, Diplomacy and Defense Cooperation)
๕) การท่องเที่ยว การเกษตร และการขนส่งในประเทศไทย
(Tourism, Agriculture and Transportation in Thailand)
๖) ชาวจีนโพ้นทะเลและการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับจีน
(The Overseas Chinese and Sino-Thai Exchanges)
๓. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
๓.๑ เป็นผลงานวิจัย ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบข่าย ๖ หัวข้อย่อยที่กาหนด
๓.๒ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของผลงานวิจัยต่อการพัฒนายุทธศาสตร์ไทย – จีน
๓.๓ คุณค่าทางวิชาการของผลงานวิจัย

๒
๔. การส่งผลงานเพื่อพิจารณา
ผู้สนใจโปรดดาเนินการ ดังนี้
๔.๑ จัดทาบทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน ๕๐๐ คา และบทความ
วิจัย (Research Paper) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวน ๑๒ - ๑๕ หน้า อย่างละ ๑ ฉบับ (หากผู้วิจัย
สามารถส่ ง ผลงานวิ จั ย ฉบั บ เต็ ม มาด้ ว ย จะได้ รั บ การพิ จ ารณาเป็ น กรณี พิ เ ศษ) โดยเอกสารภาษาไ ทย
ใช้ตัวอักษร Angsana UPC ขนาด ๑๖ และเอกสารภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาด ๑๒
๔.๒ ส่ ง แบบฟอร์ ม น าส่ ง ผลงาน (Abstract Submission Form) ที่ ด าเนิ น การแล้ ว และ ไฟล์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องบทคั ด ย่ อ และบทความวิ จั ย มายั ง ศู นย์ วิ จั ย ยุ ท ธศาสตร์ ไ ทย - จี น อี เ มล์
thaichinesecenter@gmail.com ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ๑ ฉบับมาประกอบการ
พิ จ ารณา โดยส่ ง มาที่ ศู น ย์ วิ จั ย ยุ ท ธศาสตร์ ไ ทย – จี น ส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.)
๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๔.๓ ปิดรับสมัคร บทคัดย่อ และบทความวิจัย ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๕. ภาษาที่ใช้
ภาษาที่ใช้ในการสัมมนา : ภาษาไทย และ ภาษาจีน
ภาษาที่ใช้ในบทคัดย่อ (Abstract) : ภาษาอังกฤษ
ภาษาที่ใช้ในบทความวิจัย (Research Paper) : ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
ภาษาที่ใช้ในการนาเสนองาน (Oral Presentation) : ภาษาไทย หรือ ภาษาจีน
ภาษาที่ใช้ในการนาเสนอด้วยสไลด์ (Power Point) : ภาษาอังกฤษ
(หมายเหตุ ในการสัมมนานี้จะมีล่ามจีน – ไทย ทาการแปลสดผ่านหูฟัง)
๖. ผลงานที่ผ่านการพิจารณา
วช. จะแจ้ งผลการพิจ ารณาผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลื อกจากคณะกรรมการ ภายในวันที่
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์
ไทย – จีน และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เป็นค่าเดินทางเส้นทางกรุงเทพ-เซี่ยเหมินกรุงเทพ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายในศึกษาดูงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักวิชาการไทยและนักวิชาการจีน ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม
ตามกาหนดการได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
๗. ข้อมูลสาหรับการติดต่อ
ที่อยู่
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชั้น ๓ อาคาร วช. ๓ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์
๐๒ ๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๓๒๕
Email
thaichinesecenter@gmail.com

