
From: Nuanwan Tohthong <nwtt.ohec@gmail.com> 
Date: Mon, 9 Aug 2021 at 15:33 
Subject: ขอประชาสัมพนัธ์เชญิชวนร่วมงาน The 3rd Forum on China-Thailand Higher Education Cooperation 

เรียน ผู้บริหารและทา่นที่ดูแลงานดา้นความร่วมมือกับต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษา 

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตจีนประจ าประเทศไทยได้แจ้งข่าวประชาสัมพนัธ์การประชุมสัมมนาความร่วมมือทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจีน-ไทย ครั้งที่ 3 (The 3rd Forum on China-Thailand Higher Education Cooperation) ระหว่างงาน
สัปดาห์แลกเปลี่ยนการศึกษาจนี-อาเซียน 2021 (China-ASEAN Education Cooperation Week : CAECW) ช่วงวันที่ 27-28 
สิงหาคม 2564 ณ เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว และขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาไทยเข้าร่วมงานในลักษณะ online โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย  

การจัดงานคร้ังนี้เป็นงานใหญ่ที่มีสถาบนัอุดมศึกษาทั้งฝ่ายจนี และฝ่ายไทยลงทะเบียนเข้าร่วมงานทัง้หมด 94 แห่ง แบ่งเป็น
สถาบนัอุดมศึกษาของจีน 60 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาของไทย 34 แห่ง การเข้าร่วมงานนีน้บัเป็นโอกาสอันดีส าหรับ
สถาบนัอุดมศึกษาของทั้งสองฝา่ยที่จะไดพ้ัฒนาเครือข่ายความรว่มมือระหว่างกันต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อขอประชาสัมพันธ์งานดงักล่าว ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนไดท้ี่ 
Online Registration (ewiedu.cn) 
หรือลงทะเบียนผา่นคิวอารโ์ค้ดในจดหมายเชิญดงัแนบ 
หมายเหุต: เจ้าภาพผูจ้ัดงานยังเปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมงานจากสถาบันอุดมศึกษาไทย 

ขอแสดงความนับถือ 

นวลวรรณ โตะ๊ทอง 
นักวิชาการศึกษา, กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 1, กองการต่างประเทศ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, โทร. 02 610 5462  
Email: nwtt.ohec@gmail.com 

เรียน ผู้อ านวยการสถานวิเทศสมัพันธ์ 

เพื่อโปรดพิจารณาอีเมล์จากกองการต่างประเทศ ส านักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม     
เชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาความร่วมมือทางการศึกษาระดบัอุดมศึกษาจีน-ไทย ครั้งที่ 3 (The 3rd Forum on China-
Thailand Higher Education Cooperation) ระหว่างงานสปัดาห์แลกเปลี่ยนการศึกษาจีน-อาเซียน 2021 (China-ASEAN 
Education Cooperation Week : CAECW) ช่วงวันที่ 27-28 สิงหาคม 2564 ณ เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว และขอเชิญชวน
สถาบนัอุดมศึกษาไทยเข้าร่วมงานในลักษณะ online โดยไม่มคี่าใช้จ่าย  

10 สิงหาคม 2564 

สถานวเิทศสัมพันธ์
รบัที�....981..............
วนัที�....1...ส.ค..64...
เวลา ...13.50..น.......

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาฯ 

เพื่อโปรดพิจารณาการประชาสัมพันธ์การสัมมนาดังกล่าวไปยัง สาขาวิชาที่สนใจ

(รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี ธีรธรรมากร)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์

(ผุู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเดช มโนลีหกุล)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

มอบงานสารสนเทศและงานพัฒนาความเป็นสากลดาํเนินการ
ประชาสัมพันธ์ ไปยังสาขาที�สนใจ

mailto:nwtt.ohec@gmail.com
http://form.ewiedu.cn/vm/PRfSEt3.aspx
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 中泰高等教育合作联盟  
 Alliance of China-Thailand Universities 

 

The 3rd Forum on China-Thailand Higher Education Cooperation 

and  

2021 ACTU Assembly 

Explore New Cooperation Model in the Post-Pandemic Era for Promoting Sino-

Thai Higher Education Cooperation in the View of  “Belt and Road” Initiative 

 

Invitation 

Dear Colleagues: 

 

In order to further develop the unique advantages of higher education in connecting 

China's “Belt and Road” Initiative and Thailand's 4.0 strategy, and to deepen the 

cooperation among members of the Alliance of China-Thailand Universities (ACTU), 

as well as with the approval of the Organizing Committee of the China-ASEAN 

Education Cooperation Week (CAECW), and sponsorship of China Education 

Association for International Exchange (CEAIE), Jiangsu University (Co-Chair of 

ACTU), Guizhou University and ACTU Secretariat will jointly hold the 3rd Forum on 

China-Thailand Higher Education Cooperation and 2021 ACTU Assembly (the 

Forum) during the Cooperation Week on August 27-28 in Guiyang, Guizhou Province, 

China.  

 

The relevant matters are hereby notified as follows: 

1. Time: August 27-28, 2021. (Details of the schedule and other information will be 

announced soon). 

2. Venue:  CAECW permanent venue, Guiyang City, Guizhou Province, China. 

3. Organizer: China-ASEAN Education Cooperation Week 

4. Sponsor: China Education Association for International Exchange, East & West 

International Education 

5. Suppliers: 

Jiangsu University 

Guizhou University 

Alliance of China-Thailand Universities 

 



6. Participation: 

Due to the global outbreak of COVID pandemic, and as per the requirements of the 

Organizing Committee, the forum will be held in the form of a combination of offline 

and online manner. Participants in China are mainly expected to attend the forum offline 

in person, whereas all participants outside China are expected to attend the event online. 

 

In addition, the Forum is not limited to only ACTU member institutions. 

 

6.  Forum theme: 

The theme of this forum is: "Exploring a new model of university cooperation in the 

post-pandemic era, promoting cooperation between China and Thailand in higher 

education in the view of the ‘Belt and Road’ Initiative”. 

Sub-forums (or sub-themes) are organized during the meeting, including: 

 Forum of Presidents of Sino-Thai Universities; 

 Sino-Thai Forum on Sustainable Agricultural and Food Development;  

 Outstanding International Young Students Forum (including Thai students 

currently studying in China). 

 

7. Participants 

The Forum expects to have a house of 150 people (off-and-online). Participants 

include: 

 The leaders of education departments of the Chinese and Thai governments; 

 Chinese and Thai university leaders, international exchange administrators, 

teaching and research personnel; 

 Well-known scholars and experts in Chinese and Thai education; 

 Representatives of outstanding young students from China and Thailand; 

 Deans or directors of Sino-foreign partnership schools, projects and institutions; 

experts in the development of global competencies, etc. 

 Other special guests. 

 

8. Fees and Expenses: 

There is no charge of fees for participation. Chinese delegates are required to pay for 

local transportation and accommodation. 

The Organizing Committee of CAECW will recommend hotels in the vicinity of the 

venue. 

 

9. Keynote speeches 

ACTU Secretariat has started soliciting keynote speakers for the Forum from the date 



of this notification. Participants interested in making keynote speeches on the above 

theme (sub-themes) are welcome to submit the topic and abstract of the presentation 

and a brief introduction about the speaker (in English) to the Secretariat by 25 July 2021 

(topic of the presentation can be provided first). The Secretariat will review and inform 

the speakers about the specific time arrangement of their presentation. 

 

10.  Registration 

Taking into account of time constraints, the Forum intends to advance the registration 

online as of today. The official invitation will be issued by the Secretariat of CAECW 

on the basis of this online registration. Please click the link or scan the QR code 

provided below to register. The deadline for registration is July 25, 2021. 

 

 

http://form.ewiedu.cn/vj/PRfSEt3.aspx 

 

Thank you for your attention and support. We are looking forward to meeting you online 

in late August. 

 

For more information, please kindly contact Mr. E Xuewen, Secretary-General of 

ACTU, via e-mail at exuewen@iewie.org or mobile phone at +86-13601032675. 

 

Sincerely yours, 

 

 

 

E Xuewen 

Secretary-General 

Alliance of China-Thailand Universities 

 

http://form.ewiedu.cn/vj/PRfSEt3.aspx
mailto:exuewen@iewie.org
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