กำหนดกำร
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน ครั้งที่ 1
“กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีและยั่งยืน”
วันที่ 28 – 29 มิถุนำยน 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนำ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
วัน พฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนำยน 2561
เวลำ
กิจกรรม
08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ ห้องธนารมย์ 1 ชั้น 3
 พิธีกรดาเนินรายการ โดย นำยปฐมพงศ์ กลับรักษ์ และ อ.วันวิสำข์ พลอย อินสว่ำง
กล่าวทักทาย และแจ้งกาหนดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนครั้งที่ 1
09.00 น. – 10.00 น. กิจกรรมนาเสนอการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดตรัง จานวน 2 ชุมชน
 โดย “ชุมชนเกำะสุกร” และ “ชุมชนบ้ำนปำกคลอง”
10.00 น. – 10.30 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยวโดยชุ มชน ครั้งที่ 1
 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โ ครงการ โดย ผู้ ช่ ว ยศำสตรำจำรย์ ก ฤษฎำ พรำหมณ์ ชู เ อม
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจาวิทยาเขตตรัง
 กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยวโดยชุ มชน ครั้งที่ 1
โดย คุณศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
 การแสดงเปิดงาน
10.30 น. – 11.30 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “กิจกรรมนันทนำกำรที่เหมำะสมกั บบริ บทชุมชน”
 โดย ศำสตรำจำรย์กิต ติคุณ ดร.สมบัต ิ กำญจนกิจ
(คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
11.30 น. – 12.30 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “กำรมี ส่ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย ในกำรจั ด กำรกำรท่ อ งเที่ ย วโดย
ชุมชน”
 โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปำริชำติ วิสุทธิสมำจำร
(สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
12.30 น. – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา
13.30 น. – 14.00 น. กิจกรรมนาเสนอการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดตรัง จานวน 1 ชุมชน
 โดย “ชุมชนบ้ำนเขำหลัก หมู่บ้ำนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพี ยง”
14.00 น. – 15.30 น. การสัมมนาพิเศษ “กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” โดยเชียวชาญ ดังนี้
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปริวรรต สมนึก
(ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
 คุณนันทวัน ศิริโภคพัฒน์
(ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานตรัง)
 คุณบรรจง นฤพรเมธี
(นายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง)
ดาเนินรายการสัมมนาพิเศษ โดย ดร.ดุสิตพร ฮกทำ และ อ.วันวิสำข์ พลอย อินสว่ำง
อาจารย์ประจาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิท ยาลั ย การโรงแรมและการท่ อ งเที่ ย ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
15.30 น. – 16.30 น. กิจกรรมนาเสนอการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดตรัง จานวน 2 ชุมชน
 โดย “ชุมชนนำหมื่นศรี” และ “ชุมชนบ้ำนเขำกอบ”

กำหนดกำร
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน ครั้งที่ 1
“กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีและยั่งยืน”
วันที่ 28 – 29 มิถุนำยน 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนำ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
วัน ศุกร์ ที่ 29 มิถุนำยน 2561
เวลำ
กิจกรรม
08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
09.00 น. – 16.00 น. นาเสนอบทความวิชาการ
ห้องที่ 1 (ห้องธนำสร)
การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยำกรกลุ่ม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริวรรต สมนึก
2. ดร.ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง
3. ดร.นุชประวีณ์ ลิขิตศรัณย์
ผู้ดำเนินรำยกำร
อาจารย์ นัยนา คากันศิลป์
ห้องที่ 2 (ห้องธนำสิน)
ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยำกรกลุ่ม
ผู้ดำเนินรำยกำร
ห้องที่ 3 (ห้องธนำลำภ)
ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยำกรกลุ่ม

.

ผู้ดำเนินรำยกำร

การท่องเที่ยวในมิติด้านสังคมวัฒนธรรม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล
2. ดร.จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด
3. ดร.รัญชิดา สังขดวง
อาจารย์ สุธีรา ปานแก้ว
การท่องเที่ยวในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร
2. ดร.เฉลิมพล ศรีทอง
3. ดร.รุศดา แก้วแสงอ่อน
อาจารย์ ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา

16.00 น. – 16.30 น. พิธีปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยวโดยชุ มชน ครั้งที่ 1
- ประกาศรางวัล The Best Paper
- มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมนาเสนอบทความวิชาการ
- กล่าวปิดงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิประจาห้องนาเสนอ
หมำยเหตุ

กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
พักรับประทานอาหารว่างเช้า เวลา 10.30 น. – 10.45 น.
พักรับประทานอาหารเที่ยง เวลา 12.00 น. – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารว่างบ่าย เวลา 14.30 น. – 14.45 น.

