
 

 

 

ช่ือโครงการ  ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 10 ประจำป� 2564 “Reshaping Thailand Tourism 

and Service through New Paradigm ” 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก  

1. วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2. โครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  

3. ไทย ไฟล์ท เทรนนิ่ง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  

4. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการ

ท่องเท่ียว และศูนย์ความเป�นเลิศด้านการบริการการท่องเท่ียว และโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

6. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ท่ีมาและความสำคัญ 

  การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังคงเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองในช่วงขวบป�ท่ีผ่านมา ซ่ึงความร้ายแรงดังกล่าวได้สร้าง

ผลกระทบไม่เพียงแต่เชิงสาธารณสุข แต่หากยังขยายวงกว้างไปยังบริบทเศรษฐกิจ การศึกษา รวมถึงท่องเท่ียวและบริการ การ

ฉีดวัคซีนร่วมกับมาตรการสาธารณสุข อันได้แก่ การล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคม (social 

distancing) ทำให้วิถีชีวิตเปล่ียนไป รวมถึงการจัดประชุมวิชาการท่ีจำเป�นต้องลดการรวมกลุ่มและการสัมผัส แต่ภารกิจด้าน

วิชาการจำเป�นต้องเดินหน้าและสานต่อ ในฐานะสถาบันการศึกษาท่ีเป�นเข็มทิศช้ีทางสังคมในภาวการณ์เช่นน้ี  

  วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะสถาบันการศึกษาช้ันนำท่ีผลิตบุคลากรคุณภาพและมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม และตระหนักถึงสถานการณ์การท่องเท่ียวและการบริการในไทยจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด -19 

จึงได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังท่ี 10 ร่วมกับโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ไทย ไฟล์ท เทรนน่ิง บริษัท การบินไทย จำกัด 

(มหาชน) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพ่ือร่วมพลิกฟ��นการท่องเท่ียวให้กลับมา ท่ามกลางวิกฤติด้าน

สาธารณสุขภายใต้การท่องเท่ียววิถีใหม่ (new normal)  ภายใต้ช่ือ “Reshaping Thailand Tourism and Service through 

New Paradigm ”และสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการ ด้านท่องเท่ียว วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมการบริการ  

นอกจากน้ียังเป�นการส่งเสริมให้นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยอันจะนำไปสู่

การแลกเปล่ียนและเผยแพร่ผลงานวิชาการในวงกว้างต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

  (1) เพื่อแลกเปล่ียนองค์ความรู้ด้านท่องเท่ียว วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมบริการ 

(2) เพื่อเป�ดโอกาสให้นักศึกษาและนักวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ และเป�นแหล่งนำเสนอ 

ผลงานวิชาการระดับชาติด้านท่องเท่ียว วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมบริการ 



 (3) เพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการความรู้ด้านวัฒนธรรม ท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  :   สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงพัฒนาต่อ

สังคมไทยและสังคมโลก 

แผนงาน :          การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 

กลุ่มเป้าหมาย  

 กลุ่มเป้าหมายท่ีคาดว่าจะเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการ ประมาณ 200 คน ประกอบด้วย 

1. อาจารย์ นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

2. นักวิชาการและผู้สนใจท่ัวไป  

 

วันและเวลาดำเนินโครงการ วันศุกร์ท่ี 10 กันยายน พ.ศ.2564   

สถานท่ีจัดงาน   ออนไลน ์

รูปแบบการดำเนนิโครงการ  

1. การสนทนาเรื่อง Reshaping Tourism โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. การนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในรูปของการนำเสนอปากเปล่า (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.  

ข้ันตอนการลงทะเบียน ส่งบทความและชำระเงิน 

1. ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ท่ี https://qrco.de/bcF5SN 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Save บทความฉบับเต็มในรูปแบบ .doc และ .pdf โดยต้ังช่ือไฟล์บทความเป�น ช่ือ-นามสกุล ของตนเอง 

และ Upload ลงในระบบลงทะเบียน 

3. ชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร 

• ช่ือบัญชี นายอธิป จันทร์สุริย์ ธนาคารกรงุไทย สาขาพัฒนาการ 17 เลขท่ีบัญชี 064 - 0 - 34310 - 

4            

• ส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยการ Upload ลงในระบบลงทะเบียน 

3. คณะกรรมการจะแจ้ง ยนืยันการลงทะเบียนและการชำระเงิน พร้อมประกาศรายช่ือบทความที่รับ

ลงทะเบียนในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 

หมายเหตุ 

   1. คณะกรรมการจะไม่พิจารณาบทความของท่าน หากบทความไม่เป�นไปตามรูปแบบท่ีกำหนดไว ้

  2. หากบทความของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกล่ันกรองผลงาน ทางคณะกรรมการจะไม่คืน

ค่าลงทะเบียน  

กำหนดการส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ 

กำหนดการ ระยะเวลา 

เป�ดรับบทความฉบับเต็ม/ลงทะเบียน และชำระเงิน ต้ังแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ท่ี 16 สิงหาคม 256ภ 

ประกาศรายช่ือผู้บทความท่ีรับลงทะเบียน วันพุธท่ี 18 สิงหาคม 2564 

แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ วันศุกร์ท่ี 20 สิงหาคม 2564 

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีปรับแก้แล้ว วันศุกร์ท่ี 27 สิงหาคม 2564 

ประกาศผลการตอบรับบทความฉบับเต็ม วันศุกร์ท่ี 3 กันยายน 2564 

จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 10 วันศุกร์ท่ี 10 กันยายน 2564 

https://qrco.de/bcF5SN


อัตราค่าลงทะเบียน 

 

ประเภท จำนวน (บาท/คน) ค่าลงทะเบียนประกอบด้วย 

   ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ 

      ผู้แต่ง จำนวน 1-2 คน ผลงานละ 1,500 บาท 
หนังสือรับรองการตีพิมพ ์

เกียรติบัตร 
      ผู้แต่ง จำนวน 3 คน ข้ึนไป ผลงานละ 2,000 บาท 

      นักศึกษา (ปริญญาตรี)  ผลงานละ 600 บาท 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  

(1) เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ด้านท่องเท่ียวและวัฒนธรรม  

(2) นักศึกษาและนักวิชาการมีโอกาสได้นำเสนอผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และเป�นแหล่งนำเสนอ ผลงาน

วิชาการระดับชาติด้านท่องเท่ียวและวัฒนธรรม  

(3) สถาบันการศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการองค์กรวิชาชีพ  

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผศ.ดร.รัชนีกร แซ่วัง ผู้อำนวยการหลักสูตร MCI 

ผู้ประสานงานโครงการ  นางสาวจุฑามาศ ทิมดี     02-623-5055-8 ต่อ 1109 

 

 

 

************** 

 


