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โครงการสัมมนาวจิยัยุทธศาสตร์ไทย – จนี  คร้ังที่ ๕ 
(The 5th  Thai – Chinese Strategic Research Seminar) 

ภายใต้หัวข้อ “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย – จนี : ปัจจุบันสู่อนาคต”  
จดัโดย ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.)  

ร่วมกบั หน่วยงานพนัธมติรในประเทศจนี 
และ สมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกจิไทย – จนี 
ระหว่างวนัที่  ๑๗ –  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวลิด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 
................................................. 

 
๑. หลกัการและเหตุผล 

  ดว้ยส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.)  โดยศนูยว์ิจยัยทุธศาสตร์ไทย  – จีน และ
สถาบนัวิจยัสงัคมศาสตร์แห่งประเทศจีน (Chinese Academy of Social Science, CASS) ตลอดจน
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) ไดล้งนามในบนัทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกนัพฒันาความร่วมมือดา้นการวิจยัยทุธศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบั
ประเด็นไทย – จีน  ในลกัษณะของความร่วมมือในการท าวิจยัร่วมการประชุม/ สมัมนา  การแลกเปล่ียน
ขอ้มลู การแลกเปล่ียนนกัวิจยั และการศึกษา/ ฝึกอบรม  

   ในการน้ี วช. ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการน าผลการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัไทย – จีน  มา
ประมวลเป็นยทุธศาสตร์และผลกัดนัไปสู่การก าหนดเป็นแนวทางพฒันาและแกไ้ขปัญหาของประเทศอยา่ง
เป็นรูปธรรม ดงันั้น  วช. จึงไดร่้วมมือกบัหน่วยงานพนัธมิตรในประเทศจีน เช่น  สถาบนัวิจยัสงัคมศาสตร์
แห่งประเทศจีน (Chinese Academy of Social Science, CASS) สถาบนั China Society for Southeast Asian 
Studies (CSSAS) และ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) 
ตลอดจนสมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน ในการจดั “การสมัมนาวิจยัยทุธศาสตร์ไทย – จีน ” 
มาแลว้ ๔ คร้ัง โดยสลบักนัเป็นเจา้ภาพระหว่างไทย-จีน  

  ในปี ๒๕๕๙ ฝ่ายไทยจะเป็นเจา้ภาพจดั “การสมัมนาวิจยัยทุธศาสตร์ไทย – จีน คร้ังท่ี ๕” 
(The 5th  Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ภายใตห้วัขอ้ภายใตห้วัขอ้ “หุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์
ไทย – จีน : ปัจจุบนัสู่อนาคต”  ข้ึน ระหว่างวนัท่ี  ๑๗ –  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศนูยป์ระชุมบางกอกคอน
เวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด ์ราชประสงค ์กรุงเทพฯ 
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๒.   วตัถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนความรู้/ ประสบการณ์ในการวิจยัเก่ียวกบัไทย – จีนภายใต้

ขอบข่ายหวัขอ้ท่ีก  าหนด  
  ๒.  เพื่อน าองคค์วามรู้จากผลการวิจยัไปใชป้ระกอบการพฒันายทุธศาสตร์ไทย – จีน  
  ๓.  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นการวิจยัยทุธศาสตร์ไทย – จีน ระหว่างนกัวิจยั 

นกัวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและจีน 
 
๓.   รูปแบบการจดัสัมมนา 

  การ น าเสนอท่าทีเชิงยทุธศาสตร์โดยผูท้รงคุณวุฒิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีน และนกัวิจยัไทย – 
จีน น าเสนอผลงานทางวิชาการภายใต ้๓ ประเด็นหลกั ดงัน้ี  

  ๑. ความสมัพนัธเ์ศรษฐกิจไทย – จีนภายใตเ้ศรษฐกิจโลกชะลอตวั (Strategic Partnership 
on Economic Relations) 

๒. รถไฟไทย – จีนและการเช่ือมโยง (Strategic Partnership on Connectivity and  
Development) 

๓. ความมัน่คงและประเด็นอ่ืน  ๆ(Strategic Partnership on Security and Other Issues) 
 

๔.  วนั เวลา และสถานที ่  
   ระหว่างวนัท่ี ๑๗ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศนูยป์ระชุมบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ 

เซ็นทรัลเวิลด ์ราชประสงค ์กรุงเทพฯ ซ่ึงจดัพร้อมกบังาน “มหกรรมผลงานวิจยัแห่งชาติ ๒๕๕ ๙”   
(Thailand Research Expo 2016) ของ วช. 

 

๕.   หน่วยงานที่จดัสัมมนา 
   ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.)  ร่วมกบัหน่วยงานพนัธมิตร เช่น มหาวิทยาลยั
หวัเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) สถาบนั  China Society for Southeast 
Asian Studies (CSSAS) และ สมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน 
 
๖.   กลุ่มเป้าหมาย 
  ผูท้รงคุณวุฒิ นกัวิจยั นกัวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนของไทยและจีน 
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๗.  ภาษาที่ใช้ 
     ภาษาท่ีใชใ้นการสมัมนา      : องักฤษ จีน ไทย 
  ภาษาท่ีใชใ้นบทคดัยอ่ (Abstract)    : องักฤษ 
  ภาษาท่ีใชใ้นบทความวิชาการฉบบัเต็ม (Full Paper)  :  องักฤษ หรือจีน หรือไทย 
  ภาษาท่ีใชใ้นเพาเวอร์พอยท ์(PowerPoint Slides)  : องักฤษ 
  ภาษาท่ีใชใ้นการน าเสนองาน (Presentation)  : ส่งเสริมใหใ้ชภ้าษาองักฤษ 
แต่สามารถเลือกใชภ้าษาจีน หรือภาษาไทยได ้(ในการสมัมนาจะมีล่ามจีน – ไทย ท าการแปลสดผา่นหูฟัง) 
  
๘.   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  สร้างความร่วมมือดา้นการวิจยัยทุธศาสตร์ระหว่างไทย – จีน  การศึกษา/ วิเคราะห์ประเด็น
ส าคญัร่วมกนั และน าเสนอขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อใชป้ระกอบการจดัท า White Paper เสนอรัฐบาลของ
แต่ละประเทศต่อไป  


