
 
ชื่อโครงการ  ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 ประจ าปี 2563 “Tourism Disruption : the Way Forward” 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก  

1. วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2. โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
3. ไทย ไฟล์ท เทรนนิ่ง บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  
4. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการ

ท่องเที่ยว และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการการท่องเที่ยว และโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
6. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ที่มาและความส าคัญ 

การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาในประเทศจีน ไม่เพียงสร้างความตระหนกให้แก่คนจีนเท่านั้น หาก
ยังขยายวงกว้างไปยังประเทศอื่น ๆ ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรปและอเมริกา ท าให้มีผู้ติดเชื้อเกือบ 10 ล้านคน และคนเสียชีวิตสี่แสน
กว่าคน และยังไม่มีทีท่าว่าจ านวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจะน้อยลง กลับทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากยังไม่มียารักษา 
มาตรการทางสาธารณสุขที่น ามาใช้เป็นเพียงการป้องปรามคือ การล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคม 
(social distancing) ในขณะที่มาตรการทางการเมืองที่น ามาใช้ คือ การปิดประเทศ ปิดสถานที่ และส่งเสริมให้คนอยู่ที่บ้าน เพื่อ
ลดการแพร่เชื้อ ซึ่งจากมาตรการดังกล่าว ก่อให้เกิดผลกระทบในทุกมิติโดยเฉพาะในมิติเศรษฐกิจ การด าเนินธุรกิจกหลาย
ประเภทต้องหยุดชะงัก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการบิน โรงแรม ร้านอาหาร รวมถึงธุรกิจท่องเที่ยว 

   วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นน าที่ผลิตบุคลากรคุณภาพ
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และตระหนักถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในไทยจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโค
วิด -19 จึงได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 ร่วมกับโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรม
ภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ไทย ไฟล์ท เทรนนิ่ง บริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ มหาวิทยาลัยรามค าแหง เพ่ือร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวให้
ยั่งยืนท่ามกลางวิกฤติด้านสาธารณสุขภายใต้การท่องเที่ยววิถีใหม่ (new normal)  ภายใต้ชื่อ “Tourism Disruption : 
the Way Forward”และสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการ ด้านท่องเที่ยว วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมการ
บริการ  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความวิชาการหรือบทความ
วิจัยอันจะน าไปสู่การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิชาการในวงกว้างต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

  (1) เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านท่องเที่ยว วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมบริการ 



(2) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาและนักวิชาการ น าเสนอผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ และเป็นแหล่งน าเสนอ 
ผลงานวิชาการระดับชาติด้านท่องเที่ยว วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมบริการ 

 (3) เพ่ือสร้างเครือข่ายวิชาการความรู้ด้านวัฒนธรรม ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :   สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อ

สังคมไทยและสังคมโลก 

แผนงาน :          การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 

กลุ่มเป้าหมาย  
 กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการ ประมาณ 200 คน ประกอบด้วย 

1. อาจารย์ นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
2. นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป  

 

วันและเวลาด าเนินโครงการ วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563   

สถานที่จัดงาน   ออนไลน์ 

รูปแบบการด าเนินโครงการ  
1. การสนทนาเรื่อง Tourism Disruption โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. การน าเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในรูปของการน าเสนอปากเปล่า (Oral Presentation)  

ประเด็นและหัวข้อย่อยภายใต้การประชุม 
1. Leisure and Recreation 
2. Sport 
3. Service and Hospitality 
4. Logistics and Value Chain  
5. Gastronomy, Culture and Heritage 
6. Creativity and Innovation 
7. Wellness and Health 
8. Social Development 
9. Ethnic and Sub-cultural Groups 
10. Design and Urbanism 
11. Environment and Sustainability 
12. Gender and Feminism 
13. Business and Marketing 
14. Interpretation and Communication 
15. Management and Administration 



16. Tourism Education 
17. MICE 
18. Event and Festival 
19. International Politic and Peace 
and etc.  

ขั้นตอนการลงทะเบียน ส่งบทความและช าระเงิน 
1. ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ https://www.cognitoforms.com/NationalSymposium1/Pap bn 
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2. Save บทความฉบับเต็มในรูปแบบ .doc และ .pdf โดยตั้งชื่อไฟล์บทความเป็น ชื่อ-นามสกุล ของตนเอง 

และ Upload ลงในระบบลงทะเบียน 

3. ช าระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร 

 ชื่อบัญชี นายอธิป จันทร์สุริย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ 17 เลขที่บัญชี 064 - 0 - 34310 - 4            

 ส่งหลักฐานการช าระเงิน โดยการ Upload ลงในระบบลงทะเบียน 

4. คณะกรรมการจะแจ้ง ยืนยนัการลงทะเบียนและการช าระเงินภายใน 7 วัน หลังจากท าการ
ลงทะเบียนและช าระเงิน 

หมายเหตุ 
   1. คณะกรรมการจะไม่พิจารณาบทความของท่าน หากบทความไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ 
  2. หากบทความของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน ทางคณะกรรมการจะไม่คืน
ค่าลงทะเบียน  

ก าหนดการส่งบทความเพื่อน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
ก าหนดการ ระยะเวลา 

เปิดรับบทความฉบับเต็ม/ลงทะเบียน และช าระเงิน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนน าเสนองาน วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 
แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้แล้ว วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 
ประกาศผลการตอบรับบทความฉบับเต็ม วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 
ประกาศผลเพ่ิมเติม วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 



อัตราค่าลงทะเบียน 

 
ประเภท จ านวน (บาท/คน) ค่าลงทะเบียนประกอบด้วย 

   ผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

      ผู้แต่ง จ านวน 1-2 คน ผลงานละ 1,500 บาท 
หนังสือรับรองการตีพิมพ์ 

เกียรติบัตร 
      ผู้แต่ง จ านวน 3 คน ขึ้นไป ผลงานละ 2,000 บาท 

      นักศึกษา (ปริญญาตรี)  ผลงานละ 600 บาท 

      ผู้เข้าร่วม  100 บาท  

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  

(1) เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านท่องเที่ยวและวัฒนธรรม  
(2) นักศึกษาและนักวิชาการมีโอกาสได้น าเสนอผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ  และเป็นแหล่งน าเสนอ ผลงาน

วิชาการระดับชาติด้านท่องเที่ยวและวัฒนธรรม  
(3) สถาบันการศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการองค์กรวิชาชีพ  

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผศ.ดร.รัชนีกร แซ่วัง ผู้อ านวยการหลักสูตร MCI 
ผู้ประสานงานโครงการ  นางสาวจุฑามาศ ทิมดี     02-623-5055-8 ต่อ 1109 
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