โครงการสัมมนาวิจยั ยุทธศาสตร์ ไทย – จีน ครั้งที่ ๕
(The 5th Thai – Chinese Strategic Research Seminar)
ภายใต้หัวข้ อ “หุ้นส่ วนทางยุทธศาสตร์ ไทย – จีน : ปัจจุบันสู่ อนาคต”
จัดโดย สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ (วช.)
ร่ วมกับ หน่ วยงานพันธมิตรในประเทศจีน
และ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
.................................................
๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) โดยศูนย์วิจยั ยุทธศาสตร์ไทย – จีน และ
สถาบันวิจยั สังคมศาสตร์แห่งประเทศจีน (Chinese Academy of Social Science, CASS) ตลอดจน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) ได้ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ เพื่อร่ วมกันพัฒนาความร่ วมมือด้านการวิจยั ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ประเด็ นไทย – จีน ในลักษณะของความร่ วมมือในการทาวิจยั ร่ วมการประชุม/ สัมมนา การแลกเปลี่ยน
ข้อมูล การแลกเปลี่ยนนักวิจยั และการศึกษา/ ฝึ กอบรม
ในการนี้ วช. ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการนาผลการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับไทย – จีน มา
ประมวลเป็ นยุทธศาสตร์และผลักดันไปสู่การกาหนดเป็ นแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศอย่าง
เป็ นรู ปธรรม ดังนั้น วช. จึงได้ร่วมมือกับ หน่วยงานพันธมิตรในประเทศจีน เช่น สถาบันวิจยั สังคมศาสตร์
แห่งประเทศจีน (Chinese Academy of Social Science, CASS) สถาบัน China Society for Southeast Asian
Studies (CSSAS) และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU)
ตลอดจนสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน ในการจัด “การสัมมนาวิจยั ยุทธศาสตร์ไทย – จีน ”
มาแล้ว ๔ ครั้ง โดยสลับกันเป็ นเจ้าภาพระหว่างไทย-จีน
ในปี ๒๕๕๙ ฝ่ ายไทยจะเป็ นเจ้าภาพจัด
“การสัมมนาวิจยั ยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๕”
(The 5th Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หวั ข้อภายใต้หวั ข้อ “หุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์
ไทย – จีน : ปัจจุบนั สู่อนาคต” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอน
เวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุ งเทพฯ
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๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็ นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้/ ประสบการณ์ในการวิจยั เกี่ยวกับไทย
– จีนภายใต้
ขอบข่ายหัวข้อที่กาหนด
๒. เพื่อนาองค์ความรู้จากผลการวิจยั ไปใช้ประกอบการพัฒนายุทธศาสตร์ไทย – จีน
๓. เพื่อสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือด้านการวิจยั ยุทธศาสตร์ไทย – จีน ระหว่างนักวิจยั
นักวิชาการ ผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและจีน
๓. รูปแบบการจัดสัมมนา
การ
นาเสนอท่าทีเชิงยุทธศาสตร์โดยผูท้ รงคุณวุฒิท้งั ฝ่ ายไทยและฝ่ ายจีน และนักวิจยั ไทย –
จีน นาเสนอผลงานทางวิชาการภายใต้ ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้
๑. ความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย – จีนภายใต้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว (Strategic Partnership
on Economic Relations)
๒. รถไฟไทย – จีนและการเชื่อมโยง (Strategic Partnership on Connectivity and
Development)
๓. ความมัน่ คงและประเด็นอื่น ๆ (Strategic Partnership on Security and Other Issues)
๔. วัน เวลา และสถานที่
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุ งเทพฯ ซึ่งจัดพร้อมกับงาน “มหกรรมผลงานวิจยั แห่งชาติ ๒๕๕
๙”
(Thailand Research Expo 2016) ของ วช.
๕. หน่ วยงานที่จดั สัมมนา
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ร่ วมกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) สถาบัน China Society for Southeast
Asian Studies (CSSAS) และ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน
๖. กลุ่มเป้าหมาย
ผูท้ รงคุณวุฒิ นักวิจยั นักวิชาการ ผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนของไทยและจีน
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๗. ภาษาที่ใช้
ภาษาที่ใช้ในการสัมมนา
: อังกฤษ จีน ไทย
ภาษาที่ใช้ในบทคัดย่อ (Abstract)
: อังกฤษ
ภาษาที่ใช้ในบทความวิชาการฉบับเต็ม (Full Paper)
: อังกฤษ หรื อจีน หรื อไทย
ภาษาที่ใช้ในเพาเวอร์พอยท์ (PowerPoint Slides)
: อังกฤษ
ภาษาที่ใช้ในการนาเสนองาน (Presentation)
: ส่งเสริ มให้ใช้ภาษาอังกฤษ
แต่สามารถเลือกใช้ภาษาจีน หรื อภาษาไทยได้ (ในการสัมมนาจะมีล่ามจีน – ไทย ทาการแปลสดผ่านหูฟัง)
๘. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
สร้างความร่ วมมือด้านการวิจยั ยุทธศาสตร์ระหว่างไทย – จีน การศึกษา/ วิเคราะห์ประเด็น
สาคัญร่ วมกัน และนาเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อใช้ประกอบการจัดทา White Paper เสนอรัฐบาลของ
แต่ละประเทศต่อไป
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