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เสริมสร้างศักยภาพของผู้เช่ียวชาญด้านการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน
และกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมการจัดการเงินแก่สถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยและเวียดนาม

ดำาเนินการศูนย์เรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในเครือข่ายสถาบัน
อุดมศึกษาของโครงการ ฯ เพ่ือเพ่ิมความตระหนักรู้และความเช่ียวชาญ
ด้านการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนและมาตรการด้านกลยุทธ์นวัตกรรมการ
จัดการทางการเงิน

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจการท่องเท่ียว
ผ่านศูนย์บริการและเครือข่าย TOURIST

เพ่ือให้เกิดการจ้างงานของนักศึกษาเพ่ิมข้ึนจากความรู้ท่ีได้รับเก่ียวกับ
การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
และความมุ่งม่ันในการดำาเนินงานเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนใน
ประเทศไทย เวียดนาม ประเทศในยุโรปท่ีเป็นสมาชิกของโครงการ ฯ 
รวมถึงการวิเคราะห์ช่องว่างของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในแต่ละ
ภูมิภาค 

สร้างเครือข่ายระดับประเทศและนานาชาติกับกลุ่มเป้าหมายใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เพ่ือนำาไปสู่การขยายผลของการท่องเท่ียว
อย่างย่ังยืน

วัตถุประสงค์หลักของโครงการ TOURIST

สถาบันอุดมศึกษาและผู้จัดการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
และจัดการนวัตกรรมทางการด้านการเงิน

นักวิชาการที่มุ่งเน้นด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการจัดการ
นวัตกรรมทางด้านการเงิน

นักศึกษาและสมาคมนักศึกษาท่ีศึกษาในโปรแกรมการท่องเท่ียว ซ่ึงมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือเปล่ียนแปลงทัศนคติต่อการท่องเท่ียวในประเทศท่ีเข้า
ร่วมโครงการ

บริษัท ท่ีดำาเนินธุรกิจด้านการท่องเท่ียว

สมาคมการท่องเท่ียวและเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ TOURISTจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและกลยุทธ์
นวัตกรรมด้านการจัดการด้านการเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังนี้ :

 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ตลอดจนการให้คำาปรึกษา
ภายในศูนย์

 เพื่อเพิ่มจำานวนโครงการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ

 เพื่อสร้างความมั่นใจว่าโครงการเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนด้วย
นวัตกรรมการจัดการทางการเงิน ซึ่งเป็นกลยุทธ์สนับสนุนการ
เติบโตในระยะยาวของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและ
เวียดนาม

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. 

 การฝึกอบรมเพ่ือสร้างเสริมศักยภาพโดย TOURIST: 
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
และเวียดนามเก่ียวกับการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนและกลยุทธ์
นวัตกรรมด้านการจัดการทางการเงิน ผ่านการฝึกอบรม 4  คร้ัง

ในประเทศไทยและเวียดนาม ให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน

เครือข่ายและเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ โดย TOURIST: 
จัดต้ังเครือข่ายระดับนานาชาติเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ด้านการ
ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนและกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมการเงินในกลุ่ม
เป้าหมายของโครงการ การเช่ือมโยงเครือข่ายก่อให้เกิดการ

ถ่ายทอดความรู้ และแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างสมาชิกในเครือข่ายเก่ียว
กับโครงการ โดยมีศูนย์พัฒนาขีดความสามารถเป็นศูนย์กลางของผู้
เช่ียวชาญสำาหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้

ผลลัพธ์ของโครงการ TOURIST
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)

DEFINITION OF SUSTAINABLE TOURISM

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยและเวียดนามมีการเติบโตอย่าง
รวดเร็วที่สุดในโลกและก่อให้เกิดแรงงานในท้องถิ่นจำานวนมาก เพื่อ
รักษาผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวในอนาคต จึงมีความสำาคัญอย่างยิ่งที่
จะต้องปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและมวลมนุษย ์
แนวความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมื่อมีการนำามาใช้อย่างถูก
ต้องจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตในทิศทางที่ยั่งยืน
ต่อไป

แนวความคิดข้างต้นค่อนข้างเป็นสิ่งใหม่สำาหรับสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยและเวียดนาม จึงมีความจำาเป็นในการสร้างความตระหนักรู้
และความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีการดำาเนินการโดย
การสนับสนุนการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญและการจัดตั้งศูนย์พัฒนาขีด
ความสามารถ 7 ศูนย์ สำาหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและกลยุทธ์การ
จัดการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาไทยและ
เวียดนาม
นักวิชาการ นักศึกษาและบริษัท เมื่อผ่านการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ 

บทนำา

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


