การจัดสั มมนาวิจยั ยุทธศาสตร์ ไทย – จีน ครั้งที่ ๕
ภายใต้การจัดงาน “มหกรรมงานวิจยั แห่ งชาติ ๒๕๕๙” (Thailand Research Expo 2016)
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ สิ งหาคม ๒๕๕๙
ณ ศูนย์ การประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
___________________________________________
หัวข้ อ
หุ้นส่ วนทางยุทธศาสตร์ ไทย – จีน: ปัจจุบันสู่ อนาคต
(Thailand – China Strategic Partnership: Present to Future)
รูปแบบการสัมมนา
การนาเสนอท่าทีเชิงยุทธศาสตร์โดยผูท้ รงคุณวุฒิท้งั ฝ่ ายไทยและฝ่ ายจีนและนักวิจยั ไทย – จีน
นาเสนอผลงานทางวิชาการภายใต้ ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้
๑. ความสัมพันธ์ เศรษฐกิจไทย – จีนภายใต้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว (Strategic Partnership on
Economic Relations)
๒. รถไฟไทย – จีนและการเชื่อมโยง (Strategic Partnership on Connectivity and
Development)
๓. ความมัน่ คงและประเด็นอืน่ ๆ (Strategic Partnership on Security and Other Issues)
ร่ างกาหนดการ
วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
ลงทะเบียน
๑๕.๐๐ น.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็ นองค์ ประธานในพิธีเปิ ดงาน
มหกรรมงานวิจยั แห่ งชาติ ๒๕๕๙ (Thailand Research Expo 2016) ภาคนิ ทรรศการ
และการสัมมนาวิจยั ยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๕
๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. งานเลี้ยงรับรองอาหารค่า (เฉพาะผู้มีบัตรเชิ ญ)
การกล่าวปาฐกถาโดย รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรี พิทกั ษ์(รอยืนยัน)
และผูบ้ ริ หารระดับสู งของจีน
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ (วช.)เป็ นเจ้ าภาพ

๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๕๐ น. กล่ าวเปิ ดการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ ไทย – จีน ครั้งที่ ๕ และกล่ าวต้ อนรับ
โดย  เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ
 ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวแห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน
๐๙.๕๐ – ๑๐.๐๐ น.
ร่ วมถ่ายภาพหมู่
๑๐.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ประเด็น “ความสัมพันธ์ เศรษฐกิจไทย – จีนภายใต้ เศรษฐกิจโลกชะลอตัว”
(Strategic Partnership on Economic Relations)
นาเสนอโดย ผูท้ รงคุณวุฒิระดับสู ง ฝ่ ายไทย ๑ คน และฝ่ ายจีน ๑ คน
มีผรู ้ ่ วมรับเชิญแสดงความเห็น ๖ คน (ฝ่ ายไทย ๓ คน และฝ่ ายจีน ๓ คน)
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ประเด็น “รถไฟไทย – จีนและการเชื่อมโยง” (Strategic Partnership on Connectivity
and Development)
นาเสนอโดย ผูท้ รงคุณวุฒิระดับสู ง ฝ่ ายไทย ๑ คน และฝ่ ายจีน ๑ คน
มีผรู ้ ่ วมรับเชิญแสดงความเห็น ๖ คน (ฝ่ ายไทย ๓ คน และฝ่ ายจีน ๓ คน)
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
๑๘.๐๐ น.
รับประทานอาหารเย็น
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ (วช.)เป็ นเจ้ าภาพ
วันศุ กร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐น.
ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ประเด็น “ความมัน่ คงและประเด็นอืน่ ๆ” (Strategic Partnership on Security and
Other Issues)
นาเสนอโดย ผูท้ รงคุณวุฒิระดับสู ง ฝ่ ายไทย ๑ คน และฝ่ ายจีน ๑ คน
มีผรู ้ ่ วมรับเชิญแสดงความเห็น ๖ คน (ฝ่ ายไทย ๓ คน และฝ่ ายจีน ๓ คน)
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๒

วันศุ กร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ต่อ)
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน (การนาเสนอบทความโดยนักวิชาการไทย – จีนใน ๓ กลุ่ม)
๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. การนาเสนอบทความของนักวิชาการไทยและจีน แบ่งออกเป็ น ๓ ห้องประชุมย่อย
ห้ องประชุ มย่ อยที่ ๑ “เศรษฐกิจและความร่ วมมือไทย – จีน” (เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
การท่องเที่ยว ฯลฯ)
Session Chair : ดร.หลี่ เหริ นเหลียง
ห้ องประชุ มย่ อยที่ ๒ “รถไฟไทย – จีนและการเชื่อมโยง Connectivity ในภูมิภาค”
Session Chair : รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี พานิ ชสาส์น
ห้ องประชุ มย่ อยที่ ๓ “หุ น้ ส่ วนทางยุทธศาสตร์ดา้ นความมัน่ คงและประเด็นอื่น ๆ”
Session Chair : พันเอก ดร.ไชยสิ ทธิ์ ตันตยกุล
๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. พิธีปิดการสัมมนา
สรุ ปผลการสัมมนาโดย เลขาธิ การคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติและผูบ้ ริ หารฝ่ ายจีน เพื่อ
ประกาศความร่ วมมือในอนาคต และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อใช้ประกอบการจัดทา
ข้อเสนอเชิงนโยบาย (White Paper) เสนอรัฐบาลของแต่ละประเทศต่อไป
๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. งานเลี้ยงรับรองอาหารค่า
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จี น เป็ นเจ้ าภาพ
วันเสาร์ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ทัศนศึกษา (เฉพาะแขกรับเชิญและนักวิจยั จีน)
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จี นเป็ นเจ้ าภาพ
๑๘.๐๐ น.
เลี้ยงรับรองอาหารค่า
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จี น เป็ นเจ้ าภาพ
วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
คณะจีนเดินทางกลับประเทศ
หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

๓

