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Competence centres for the
development of sustainable tourism
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strategies to increase the positive
impact of local tourism in Thailand
and Vietnam

GENERAL INFORMATION OF THE TOURIST
PROJECT

จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและกลยุทธ์
นวัตกรรมด้านการจัดการด้านการเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังนี้ :
เพือ่ เผยแพร่ความรูด
้ า้ นการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนการให้ค�ำ ปรึกษา
ภายในศูนย์

กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ TOURIST
สถาบันอุดมศึกษาและผู้จัดการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
และจัดการนวัตกรรมทางการด้านการเงิน

Erasmus+ Capacity Building in Higher Education Joint
Project

เพื่อเพิ่มจำ�นวนโครงการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ

TOURIST – Competence centres for the development
of sustainable tourism and innovative financial
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นักวิชาการที่มุ่งเน้นด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการจัดการ
นวัตกรรมทางด้านการเงิน

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าโครงการเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนด้วย
นวัตกรรมการจัดการทางการเงิน ซึ่งเป็นกลยุทธ์สนับสนุนการ
เติบโตในระยะยาวของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและ
เวียดนาม

นักศึกษาและสมาคมนักศึกษาทีศ
่ ก
ึ ษาในโปรแกรมการท่องเทีย่ ว ซึง่ มี
จุดมุง่ หมายเพือ
่ เปลีย่ นแปลงทัศนคติตอ
่ การท่องเทีย่ วในประเทศทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการ

Coordinator: FH JOANNEUM Gesellschaft mbH (Austria)
Project Duration: 15.10.2017–14.10.2020 – 36 months

DEFINITION OF SUSTAINABLE TOURISM
Tourism that takes full account of its current
and future (short and long-term) economic,
social and environmental impacts, addressing the needs
of visitors, the industry, the environment and host
communities.” (UNWTO, 2005)

บทนำ�
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยและเวียดนามมีการเติบโตอย่าง
รวดเร็วที่สุดในโลกและก่อให้เกิดแรงงานในท้องถิ่นจำ�นวนมาก เพื่อ
รักษาผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวในอนาคต จึงมีความสำ�คัญอย่างยิ่งที่
จะต้องปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและมวลมนุษย์
แนวความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมื่อมีการนำ�มาใช้อย่างถูก
ต้องจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตในทิศทางที่ยั่งยืน
ต่อไป
แนวความคิดข้างต้นค่อนข้างเป็นสิ่งใหม่สำ�หรับสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยและเวียดนาม จึงมีความจำ�เป็นในการสร้างความตระหนักรู้
และความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีการดำ�เนินการโดย
การสนับสนุนการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญและการจัดตั้งศูนย์พัฒนาขีด
ความสามารถ 7 ศูนย์ สำ�หรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและกลยุทธ์การ
จัดการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาไทยและ
เวียดนาม
นักวิชาการ นักศึกษาและบริษัท เมื่อผ่านการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ

To expand the generated knowledge in the project, a
network for sustainable tourism and innovative financial
management strategies will be established. Furthermore,
through the intensive cooperation with companies,
associations and governmental bodies throughout the
TOURIST project, the university-business cooperation will
be improved.

วัตถุประสงค์หลักของโครงการ TOURIST
เสริมสร้างศักยภาพของผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
และกลยุทธ์ดา้ นนวัตกรรมการจัดการเงินแก่สถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยและเวียดนาม
ดำ�เนินการศูนย์เรียนรูเ้ พือ
่ พัฒนาความสามารถในเครือข่ายสถาบัน
อุดมศึกษาของโครงการ ฯ เพือ
่ เพิม
่ ความตระหนักรูแ
้ ละความเชีย่ วชาญ
ด้านการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนและมาตรการด้านกลยุทธ์นวัตกรรมการ
จัดการทางการเงิน
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจการท่องเทีย่ ว
ผ่านศูนย์บริการและเครือข่าย TOURIST
เพือ
่ ให้เกิดการจ้างงานของนักศึกษาเพิม
่ ขึน
้ จากความรูท
้ ไ่ี ด้รบ
ั เกีย่ วกับ
การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
การวิเคราะห์สถานการณ์ปจั จุบน
ั ของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
และความมุง่ มัน
่ ในการดำ�เนินงานเพือ
่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนใน
ประเทศไทย เวียดนาม ประเทศในยุโรปทีเ่ ป็นสมาชิกของโครงการ ฯ
รวมถึงการวิเคราะห์ชอ
่ งว่างของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วในแต่ละ
ภูมภ
ิ าค
สร้างเครือข่ายระดับประเทศและนานาชาติกบ
ั กลุม
่ เป้าหมายใน
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว เพือ
่ นำ�ไปสูก
่ ารขยายผลของการท่องเทีย่ ว
อย่างยัง่ ยืน

บริษท
ั ทีด
่ �ำ เนินธุรกิจด้านการท่องเทีย่ ว
สมาคมการท่องเทีย่ วและเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ

ผลลัพธ์ของโครงการ TOURIST
การฝึกอบรมเพือ
่ สร้างเสริมศักยภาพโดย TOURIST:
สร้างความรูค
้ วามเข้าใจแก่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
และเวียดนามเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนและกลยุทธ์
นวัตกรรมด้านการจัดการทางการเงิน ผ่านการฝึกอบรม 4 ครัง้
ในประเทศไทยและเวียดนาม ให้มศ
ี ก
ั ยภาพเพิม
่ ขึน
้

เครือข่ายและเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ โดย TOURIST:
จัดตัง้ เครือข่ายระดับนานาชาติเพือ
่ แลกเปลีย่ นความรูด
้ า้ นการ
ท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนและกลยุทธ์ดา้ นนวัตกรรมการเงินในกลุม
่
เป้าหมายของโครงการ การเชือ
่ มโยงเครือข่ายก่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลีย่ นความรูร้ ะหว่างสมาชิกในเครือข่ายเกีย่ ว
กับโครงการ โดยมีศน
ู ย์พฒ
ั นาขีดความสามารถเป็นศูนย์กลางของผู้
เชีย่ วชาญสำ�หรับการถ่ายทอดองค์ความรู้

ข้อมูลเพิ่มเติม:
www.tourist.fh-joanneum.at
www.facebook.com/
SustainableTourismSEA/

