แนวทางการนาส่ งผลงานทางวิชาการ
การสัมมนาวิจยั ยุทธศาสตร์ ไทย – จีน ครั้งที่ ๕
(The 5th Thai – Chinese Strategic Research Seminar)
โดย สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ (วช.) ร่ วมกับ
หน่ วยงานพันธมิตรในประเทศจีน
และ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
…………………………………………………….
๑. หัวข้ อ
หุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย – จีน: ปัจจุบนั สู่อนาคต
(Thailand – China Strategic Partnership: Present to Future)
๒. รูปแบบการสัมมนา
การนาเสนอท่าทีเชิงยุทธศาสตร์โดยผูท้ รงคุณวุฒิท้งั ฝ่ ายไทยและฝ่ ายจีนและนักวิจยั 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)
๓. การส่ งผลงานเพือ่ พิจารณา
ผูส้ นใจจะต้องจัดทาและส่งบทคัดย่อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.ใช้ภาษาอังกฤษ ในการเขียนบทคัดย่อเท่านั้น โดยใช้ตวั อักษร Times New Roman ขนาด ๑๒
และจะต้องไม่เกิน ๕๐๐ คา
๒. ผูส้ มัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มการนาส่งบทคัดย่อ (แบบฟอร์มนาส่งดังแนบท้าย) พร้อมกับส่ง
ไฟล์บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ) มายังอีเมล์thaichinesecenter@gmail.com ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๔. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
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๑. เป็ นผลงานวิจยั เกี่ยวกับไทย – จีน – อาเซียน ซึ่งอยูภ่ ายใต้ขอบข่าย ที่กาหนด
๒. คุณค่าทางวิชาการของผลงานวิจยั
๓. ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของผลงานวิจยั ต่อการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ไทย – จีน
๔. ความเป็ นไปได้ในการนาไปใช้ประโยชน์/ การต่อยอดผลงานวิจยั / การพัฒนาไปสู่การทาวิจยั
๕. ภาษาที่ใช้
ภาษาที่ใช้ในการสัมมนา
: อังกฤษ จีน ไทย
ภาษาที่ใช้ในบทคัดย่อ (Abstract)
: อังกฤษ
ภาษาที่ใช้ในบทความวิชาการฉบับเต็ม (Full Paper)
: อังกฤษ หรื อจีน หรื อไทย
ภาษาที่ใช้ในเพาเวอร์พอยท์ (PowerPoint Slides)
: อังกฤษ
ภาษาที่ใช้ในการนาเสนองาน (Presentation)
: ส่งเสริ มให้ใช้ภาษาอังกฤษ แต่
สามารถเลือกใช้ภาษาจีน หรื อภาษาไทยได้ (ในการสัมมนาจะมีล่ามจีน – ไทย ทาการแปลสดผ่านหูฟัง)
๖. กาหนดวันสาคัญ
การดาเนินงาน
๑) กาหนดส่งบทความเข้าร่ วมการสัมมนาฯ เอกสารประกอบด้วย
- แบบฟอร์มนาส่งบทความ
- บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
มายังอีเมล์ thaichinesecenter@gmail.com
๒) แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อเพื่อนาเสนอในการสัมมนาฯ
(ฝ่ ายเลขานุการฯ จะติดต่อกลับและมีหนังสือแจ้งอย่างเป็ นทางการ
สาหรับผูผ้ า่ นการพิจารณาเท่านั้น)
๓) ผูผ้ า่ นการพิจารณา จัดทา
- บทความฉบับเต็ม Full Paper (ภาษาอังกฤษ/ หรื อ
ภาษาจีน/ หรื อภาษาไทย จานวนไม่เกิน ๗ หน้า
ภาษาอังกฤษใช้ตวั อักษร Times New Roman ขนาด
๑๒ ส่วนภาษาไทยใช้ตวั อักษร Angsana New ขนาด ๑๖)
- ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยายเป็ นภาษาอังกฤษ (PowerPoint)
มายังอีเมล์ thaichinesecenter@gmail.com
๕) กาหนดการนาเสนอผลงานทางวิชาการฯ
- ระยะเวลาการนาเสนอในการสัมมนาฯ ประมาณ ๑๐ – ๑๕นาที
ต่อ ๑ บทความ
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ภายในระยะเวลา
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

๗. สถานที่ตดิ ต่อ
ศูนย์วิจยั ยุทธศาสตร์ไทย – จีน
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๐๓๑๙, ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๔๘, ๕๕๙
โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๙๔
มือถือ ๐๘ ๗๙๒๒ ๔๓๕๕
อีเมล์ thaichinesecenter@gmail.com
www.vijaichina.com
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