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แนวทางการน าส่งผลงานทางวชิาการ 

การสัมมนาวจิยัยุทธศาสตร์ไทย – จนี  คร้ังที่ ๕ 
(The 5th  Thai – Chinese Strategic Research Seminar) 
โดย ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) ร่วมกบั  

หน่วยงานพนัธมติรในประเทศจนี 
และ สมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกจิไทย – จนี 
ระหว่างวนัที่  ๑๗ –  ๑๙  สิงหาคม ๒๕๕๙ 

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

๑. หัวข้อ  
หุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ไทย – จีน: ปัจจุบนัสู่อนาคต 
(Thailand – China Strategic Partnership: Present to Future) 

 

๒. รูปแบบการสัมมนา   
การน าเสนอท่าทีเชิงยทุธศาสตร์โดยผูท้รงคุณวุฒิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีนและนกัวิจยัไทย – 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) 

 

๓. การส่งผลงานเพือ่พจิารณา 
ผูส้นใจจะตอ้งจดัท าและส่งบทคดัยอ่ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
๑.ใชภ้าษาองักฤษ ในการเขียนบทคดัยอ่เท่านั้น  โดยใชต้วัอกัษร Times New Roman ขนาด ๑๒   

และจะตอ้งไม่เกิน ๕๐๐ ค า 
๒. ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกแบบฟอร์มการน าส่งบทคดัยอ่ (แบบฟอร์มน าส่งดงัแนบทา้ย) พร้อมกบัส่ง 

ไฟลบ์ทคดัยอ่ (ภาษาองักฤษ) มายงัอีเมล ์thaichinesecenter@gmail.com ภายในวนัท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 

๔. เกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืก 
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๑. เป็นผลงานวิจยัเก่ียวกบัไทย – จีน – อาเซียน ซ่ึงอยูภ่ายใตข้อบข่าย ท่ีก  าหนด 
๒. คุณค่าทางวิชาการของผลงานวิจยั 
๓. ความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงของผลงานวิจยัต่อการพฒันานโยบายและยทุธศาสตร์การวิจยัไทย – จีน 
๔. ความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชป้ระโยชน์/ การต่อยอดผลงานวิจยั/ การพฒันาไปสู่การท าวิจยั  

 

๕. ภาษาที่ใช้ 
    ภาษาท่ีใชใ้นการสมัมนา      : องักฤษ จีน ไทย 
 ภาษาท่ีใชใ้นบทคดัยอ่ (Abstract)    : องักฤษ 
 ภาษาท่ีใชใ้นบทความวิชาการฉบบัเต็ม (Full Paper)  :  องักฤษ หรือจีน หรือไทย 
 ภาษาท่ีใชใ้นเพาเวอร์พอยท ์(PowerPoint Slides)  : องักฤษ 
 ภาษาท่ีใชใ้นการน าเสนองาน (Presentation)  : ส่งเสริมใหใ้ชภ้าษาองักฤษ แต่
สามารถเลือกใชภ้าษาจีน หรือภาษาไทยได ้(ในการสมัมนาจะมีล่ามจีน – ไทย ท าการแปลสดผา่นหูฟัง) 
 

๖. ก าหนดวนัส าคญั  

การด าเนินงาน ภายในระยะเวลา 
๑) ก าหนดส่งบทความเขา้ร่วมการสมัมนาฯ เอกสารประกอบดว้ย 

- แบบฟอร์มน าส่งบทความ 
- บทคดัยอ่ (ภาษาองักฤษ) 

     มายงัอีเมล ์thaichinesecenter@gmail.com 

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

๒) แจง้ผลการพิจารณาบทคดัยอ่เพื่อน าเสนอในการสมัมนาฯ 
    (ฝ่ายเลขานุการฯ จะติดต่อกลบัและมีหนงัสือแจง้อยา่งเป็นทางการ
ส าหรับผูผ้า่นการพิจารณาเท่านั้น) 

๓๐ มถุินายน ๒๕๕๙ 

๓) ผูผ้า่นการพิจารณา จดัท า 
- บทความฉบบัเต็ม Full Paper (ภาษาองักฤษ/ หรือ  
  ภาษาจีน/ หรือภาษาไทย จ านวนไม่เกิน ๗ หนา้  
  ภาษาองักฤษใชต้วัอกัษร Times New Roman ขนาด  
  ๑๒  ส่วนภาษาไทยใชต้วัอกัษร Angsana New ขนาด ๑๖) 
- ไฟลเ์อกสารประกอบการบรรยายเป็นภาษาองักฤษ (PowerPoint) 

    มายงัอีเมล ์thaichinesecenter@gmail.com 

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

๕) ก าหนดการน าเสนอผลงานทางวิชาการฯ 
- ระยะเวลาการน าเสนอในการสมัมนาฯ ประมาณ ๑๐ – ๑๕นาที 
ต่อ  ๑ บทความ 

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
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๗. สถานที่ตดิต่อ 

ศนูยว์ิจยัยทุธศาสตร์ไทย – จีน 
ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 
๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
โทรศพัท ์๐ ๒๕๗๙ ๐๓๑๙, ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๔๘, ๕๕๙ 
โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๙๔ 
มือถือ ๐๘ ๗๙๒๒ ๔๓๕๕ 
อีเมล ์thaichinesecenter@gmail.com 
www.vijaichina.com 
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