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การประชุมจีนศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย คร้ังที ่2 (2019) 

     ในปี ค.ศ. 2016 สถาบนัขงจ่ือ และศูนยจี์นศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

มหาวทิยาลยัรังสิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง และ รวม 4 สถาบนั ไดร่้วมมือกนัจดังานสัมมนาทางวชิาการ

เร่ือง “จีนศึกษา” (China Studies) ในการสัมมนานั้น ผูเ้ช่ียวชาญในวชิาการเฉพาะดา้นท่ีหลากหลายไดท้  าให้
งานสัมมนาในคร้ังนั้นเป็นพื้นท่ีแห่งการแลกเปล่ียนความรู้ในวงวชิาการ เกิดมุมมองใหม่ทางวชิาการ       

ดา้นจีนศึกษา ทั้งผลกัดนัให้เกิดประโยชน์ในการต่อยอดการพฒันาการดา้นงานวจิยั ในขณะเดียวกนั

หน่วยงานจดัสัมมนาในคร้ังนั้นยงัไดตี้พิมพเ์ผยแพร่หนงัสือ “รวมบทความสัมมนาวชิาการจีนศึกษาคร้ังแรก 

ปี 2016”  ซ่ึงนบัเป็นผลประโยชน์ท่ียิง่ใหญ่ในวงวชิาการ 

ปี ค.ศ. 2019 น้ี มหาวทิยาลยัทั้ง 4 แห่งท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไดร่้วมมือจดัสัมมนาจีนศึกษาอีกคร้ัง เป็นคร้ังท่ี 2 

แต่ไดร่้วมมือกบัมหาวทิยาลยัและสถาบนั อีกหลายแห่ง กล่าวคือ ไดร่้วมมือกบัสถาบนัการจดัการ          

ปัญญาภิวฒัน์ มหาวทิยาลยัสยาม  Wenzhou Medical University  Wenzhou University  Confucius Institute 

at National University of Laos  Confucius Institute at Suny College of Optometry, State University of 

New York และ Singapore Centre for Chinese Language (SCCL) at Nanyang Technological University

รวมทั้งส้ิน 11 แห่ง การจดัสัมมนาวชิาการนานาชาติดา้นจีนศึกษาคร้ังท่ี 2 น้ี ขอบข่ายหวัขอ้การสัมมนา     

ยงัเป็นหวัขอ้ดงัการสัมมนาในคร้ังท่ี 1 จึงขอเชิญชวนนกัวิชาการ ครูอาจารยทุ์กท่านท่ีมีความสนใจในหวัขอ้

ทั้งภายในและภายนอกประเทศเขา้ร่วมการสัมมนานานาชาติในคร้ังน้ี 

1. วตัถุประสงค ์

1.1 เพือ่เป็นการจดัหาเวทีส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้และร่วมมือกนัทางดา้นวชิาการขององคก์ร

ทางการศึกษา องคก์รดา้นการวจิยั นกัวชิาการและผูเ้ช่ียวชาญ 

1.2 เพื่อเป็นการน าผลผลิตท่ีมีคุณภาพทางดา้นวชิาการเขา้สู่สังคมแห่งความรู้ทางวชิาการ     

ผลกัดนัดา้นการเรียนการสอนภาษาจีนและงานวิจยัดา้นจีนศึกษาในประเทศไทย 

1.3 เพื่อเปิดวสิัยทศัน์ดา้นจีนศึกษาใหก้วา้งไกลข้ึน ใหน้กัวชิาการไดส้ร้างสรรคง์านวจิยัท่ีพฒันา

ไปในดา้นความทนัสมยั มีมาตรฐาน และมีศกัยภาพ  

1.4 เพื่อใหเ้ป็นกา้วใหม่แห่งการพฒันาในการใหบ้ริการการเรียนการสอนภาษาจีนและสังคม     

ในประเทศไทย 
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2. หน่วยงานผูจ้ดัสัมมนาวชิาการ 

สถาบนัขงจ่ือ มหาวทิยาลยับูรพา   

คณะภาษาและวฒันธรรมจีน มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต  

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์  

มหาวทิยาลยัสยาม  

Wenzhou Medical University  
Wenzhou University  

Confucius Institute at National University of Laos  

Confucius Institute at Suny College of Optometry, State University of New York 

Singapore Centre for Chinese Language (SCCL) at Nanyang Technological University (ผูร่้วมจดั) 
3. หวัขอ้การสัมมนา 

3.1 วจิยัดา้นการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ 

3.2 วจิยัดา้นวรรณกรรมจีน 

3.3 วจิยัดา้นจีนและพฒันาการทางสังคมวฒันธรรมเศรษฐกิจของชาวจีนโพน้ทะเล 

4. ช่วงเวลาการจดัสัมมนา 

เวลาในการสัมมนา คือ วนัศุกร์ท่ี 19 เดือนกรกฎาคม 2019 ตั้งแต่ 08.00-16.00 น. 

สถานท่ีจดัสัมมนา Tao-Thong Hotel Operation Center มหาวทิยาลยับูรพา บางแสน 

รูปแบบในการสัมมนา มี Key note Speaker และ ผูร่้วมสัมมนาเสนอบทความ 

ภาษาท่ีใชใ้นการสัมมนา ภาษาจีน ภาษาองักฤษ ภาษาไทย 

5. การสมคัร ส่งผลงาน และค่าลงทะเบียน 
1. การส่งบทความ ท่านท่ีประสงคจ์ะส่งบทความขอความกรุณาปฏิบติัดงัน้ี 

1.1 ส่งบทความฉบบัสมบูรณ์ท่ี E-mail : thitimachi@pim.ac.th     
1.2 บทความตอ้งส่งอยา่งชา้ภายในวนัท่ี 19 เดือนพฤษภาคม 2019 โดยส่งเป็นรูปแบบWord  

(Microsoft Word 2010, 2007, 2019) และ PDF รวม 2 รูปแบบ ส่วนบทคดัยอ่ ตอ้งมีทั้งภาษาจีน และ
ภาษาองักฤษ  

1.3 เน้ือหาบทความรวมแลว้ไม่ควรเกิน 10 หนา้ กระดาษ A4 รูปแบบการจดัหนา้ของ 
บทความตอ้งเป็นไปตามก าหนดท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ี (โปรดดูเอกสารแนบ) 

mailto:thitimachi@pim.ac.th
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2. ผลการตอบรับบทความจะประกาศใหท้ราบ 

เม่ือผูท้รงคุณวุฒิไดพ้ิจารณาบทความและผา่นเกณฑแ์ลว้ หน่วยงานการประชุมจะแจง้ผลการตดัสินใหท้่าน

ทราบทางอีเมล ์พร้อมทั้งส่งจดหมายเชิญท่านเขา้ร่วมประชุมงานสัมมนาดว้ย การประกาศผลคาดวา่จะเป็น

วนัท่ี 19 เดือน มิถุนายน 2019  บทความท่ีผา่นการพิจารณาแลว้จะไดรั้บการเสนอผลงาน และรวมไวใ้น 

หนงัสือ  “รวมบทความการประชุมจีนศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 2 (2019)” 

6. วธีิการเสนอบทความในงานสัมมนา  

บทความท่ีผา่นการพิจารณาแลว้จะไดรั้บการเสนอบทความในงานสัมมนา โดยมีเวลาเสนบทความ 
เพียง 15 นาที มีเวลาใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามอีก 3 นาที Power point ท่ีผูเ้สนอบทความท่ีน ามาใชต้อ้งเป็น 
PPT รุ่นปี (2010,2003,2007) หรือ XP เท่านั้น และตอ้งส่งใหก้บัหน่วยงานจดัสัมมนาก่อนวนัท่ี 5 เดือน

พฤษภาคม 2019 โดยส่งมาท่ี E-mail : thitimachi@pim.ac.th     

7. ค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมสัมมนา 

ค่าลงทะเบียน ราคาพเิศษ ส าหรับผู ้
ลงทะเบียนก่อนวนัท่ี 19เดือน
เมษายน (รวมวนัท่ี19 ) 

ราคาปกติ ส าหรับผูล้งทะเบียน
ระหวา่งวนัท่ี 20 เดือนเมษายน ถึง
วนัท่ี19เดือนพฤษภาคม(รวมวนัท่ี 19) 

ผูเ้สนอบทความ เงินไทย 4,000 บาท 
เงินจีน   900    หยวน 
เงินยเูอส  135  ดอลลาร์ 

เงินไทย  4,500 บาท 
เงินจีน    1,000  หยวน 
เงินยเูอส  150    ดอลลาร์ 

ผูเ้ขา้ร่วมฟัง(ไม่เสนอบทความ) เงินไทย  1,500   บาท 
เงินจีน    330  หยวน 
เงินยเูอส  50  ดอลลาร์ 

 
------------- 

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าเดินทางและค่าท่ีพกั 
     หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมมาจากหน่วยงานรัฐบาล ค่าลงทะเบียนสามารถเบิกคืนได(้อา้งจากขอ้

ก าหนดการจดัสัมมนาของหน่วยงานราชการและการจดัสัมมนานานาชาติแห่งประเทศไทย ปี 2012 

(พิมพค์ร้ังท่ี 3) เน้ือหาและรายละเอียดดูไดจ้ากขอ้มูลหมายเลข กค 0406.4/ว413 วนัท่ี12 เดือนตุลาคม 

2012 ของกระทรวงการคลงั 

        ค่าลงทะเบียน รวมค่าใชจ่้ายของเล่มรวมบทความการสัมมนานานาชาติฉบบัสมบรูณ์        

กระเป๋าใส่เอกสารการประชุม หนงัสือรับรองบทความท่ีผา่นเกณฑพ์ิจารณา ชากาแฟ 2 เบรค    

อาหารเท่ียง (บุฟเฟ่) ค่าพิจารณาบทความของผูท้รงคุณวุฒิ 
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8.  การติดต่อกบัหน่วยงานการสัมมนา 

1. อีเมลข์องหน่วยงาน thitimachi@pim.ac.th 
2. การลงทะเบียน การส่งค่าลงทะเบียน งานท่ีเก่ียวกบัการสัมมนา  

คือ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์   

     เบอร์โทร :  +662-855-0731          

    E-mail: thitimachi@pim.ac.th 

 ผูติ้ดต่อละประสานงาน  : Miss Thitima Chiwinworrasak 

                             Dr. Pak Thaldumrong 

 

 ท่ีอยูส่ าหรับการติดต่อ   :  Panyapiwat Institute of Management, 85/1 Moo 2, Chaengwattana 

Rd., Pakkred, Nonthaburi, 11120, Thailand 

ก าหนดการส่งเอกสาร 

การด าเนินงาน ก าหนดการ 

ส่งบทความ    ภายในวนัท่ี 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 

ประกาศผลการพิจารณาบทความ 
 /ลงทะเบียน/ช าระค่าลงทะเบียน 
 

ภายในวนัท่ี 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 

ส่ง PPT  ภายในวนัท่ี 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 

ผูเ้ขา้ร่วมฟัง (ไม่เสนอบทความ) ลงทะเบียน ภายในวนัท่ี 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 
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