โครงการบริการวิชาการแก่ ชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ชื่อโครงการ : การจัดการมรดกโลกในแถบอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (World Heritage Management in Greater
Mekong Subregion : GMS)
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานวิจยั และวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. สถานภาพโครงการ : ( ) บรรจุในแผนแล้ว

( x ) โครงการใหม่ยงั ไม่บรรจุในแผน

4. ความสอดคล้ องกับระบบดุลดัชนี/เหตุผลความจําเป็ น
4.1 ความสอดคล้องกับระบบดุลดัชนีคณะมนุษยศาสตร์
4.1.1 มุมมองตามผังความเชื่อมโยง (Humanities, BSC Objective Linkage) :
P3 : บริ การวิชาการที่มีคุณภาพด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
P4 : ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม สร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม
4.1.2 สนองตัวบ่งชี้ตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ดังนี้ :
ตัวบ่งชี้ตามระบบ
ปั จจุบนั (2551) เป้ าหมาย (2552)
ตัวบ่งชี้ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริ การวิชาการแก่สงั คมตาม
6 ข้อ
7 ข้อ
เป้ าหมายของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ 5.2 ร้อยละของกิจกรรม หรื อโครงการบริ การวิชาการและ
50 %
50 %
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ และ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
4.2 หลักการและเหตุผล
มรดกโลก (World Heritage Site) คือ สถานที่ อันได้แก่ ป่ าไม้ ภูเขา ทะเลสาบ ทะเลทราย
อนุสาวรี ย ์ สิ่ งก่อสร้างต่างๆ รวมไปถึงเมือง ซึ่งคัดเลือกโดยองค์กรยูเนสโก (UNESCO) ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2515
เพื่อเป็ นการบ่งบอกถึงคุณค่าของสิ่ งที่มนุษยชาติหรื อธรรมชาติได้สร้างขึ้นมา และควรจะปกป้ องสิ่ งเหล่านั้นไว้
เพื่อให้ได้ตกทอดไปถึงอนาคต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นว่าการจัดการมรดกโลกเป็ นสิ่ งที่
เกี่ยวข้องและมีความสําคัญต่อการท่องเที่ยว จึงเห็นสมควรว่าการจัดสัมมนาวิชาการครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อปั จเจกบุคคลและองค์กรหลายส่ วนงาน ทั้งนี้ องค์กรยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบียนมรดกโลกไว้ดงั ตาราง 1.1 ต่อไปนี้

ทวีป
แอฟริ กา
อาหรับ
เอเชีย-แปซิฟิก
ยุโรปและอเมริ กาเหนือ
ละตินอเมริ กา และ
แคริ บเบียน
รวม

มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ
33
40
48
54
35

มรดกโลกทาง
วัฒนธรรม
40
60
125
372
82

มรดกโลกผสม

มรดกโลกทั้งหมด

3
1
19
9
3

76
65
182
435
120

174

679

25

878

ส่ วนมรดกโลกของประเทศไทย สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 1.2 ต่อไปนี้
รายการมรดกโลกของประเทศไทย
ปี ที่ข้ ึนทะเบียนโดยองค์กรยูเนสโก
แหล่งมรดกโลกพระนครศรี อยุธยา
2534
แหล่งมรดกโลกสุ โขทัย ศรี สชั นาลัย กําแพงเพชร
2534
เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง
2534
แหล่งโบราณคดีบา้ นเชียง
2535
ป่ าดงพญาเย็น - เขาใหญ่
2548
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ในฐานะที่ เ ป็ นผูน้ ํา ด้า นการศึ ก ษาของสถาบัน
อุดมศึกษาในเขตภาคเหนื อของประเทศไทย และมีการจัดการเรี ยนการสอนในสาขาวิชาการท่องเที่ยวระดับ
บัณฑิตศึกษาในสาขาการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมซึ่ งมีการเปิ ดสอนในปี การศึกษา 2552 กอปรกับวิสัยทัศน์ของ
คณะฯ ในการมุ่งเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ดา้ นภาษา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เล็งเห็นถึงการรวบรวมองค์
ความรู ้และความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการมรดกโลกในท้องถิ่น
และภูมิภาคใกล้เคียง เพื่อให้ความรู ้ความเข้าใจอันดีต่อกัน อันเป็ นการป้ องกันการนําไปสู่ กรณี พิพาทระหว่าง
ประเทศดังที่ทราบกันเป็ นอย่างดี
การจัดสัมนนาวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “การจัดการมรดกโลกในแถบอนุ ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
(World Heritage Management in Greater Mekong Subregion : GMS) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มุ่งส่ งเสริ มบทบาทของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในแถบนี้ ท้ งั ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อม เพื่อสร้าง
จิตสํานึกและตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการมรดกโลก ไม่วา่ จะเป็ นบุคลากรจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน
หรื อแม้กระทัง่ นิ สิตนักศึกษา ประชาชนในพื้นที่การท่องเที่ยว ซึ่ งจะส่ งผลทางอ้อมในการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
จากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสู งสุ ดไม่เพียงแต่ในด้านการท่องเที่ยว แต่ยงั หมายรวมถึงการ
สะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมและอารยธรรมที่มีมาแต่โบราณกาลของแหล่งพื้นที่น้ นั ก่อให้เกิดการประสาน
ความร่ วมมือที่จะนําไปสู่ การแก้ไขปั ญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างจริ งจังและจริ งใจ โดยการจัดสัมมนาวิชาการ

ครั้ งนี้ คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ มุ่ งต่อยอดจากการจัดสัมมนาวิชาการที่ ไ ด้ดาํ เนิ นการในปี
พุทธศักราช 2552 ว่าด้วยหัวข้อ “การจัดการท่องเที่ยวในแถบอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง Greater Mekong Subregion
(GMS)” เพื่อให้เกิดความเป็ นรู ปธรรมในการจัดสัมมนาวิชาการมากขึ้น ซึ่งการจัดสัมมนาวิชาการในครั้งแรกเป็ น
เสมือนการรวมตัวของบุคคลระดับแนวหน้าที่เป็ นผูน้ าํ ทางความคิดหรื อนักปฏิบตั ิ เพื่อสร้างเครื อข่าย ส่ วนการจัด
สัมมนาวิชาการครั้งนี้เป็ นเสมือนการพัฒนาเครื อข่าย เพื่อพัฒนางาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อนําเสนอความรู ้ ดา้ นการจัดการมรดกโลกและเกณฑ์ขององค์กรยูเนสโก (UNESCO) ในการขึ้น
ทะเบียนสถานที่สาํ คัญต่างๆ เป็ นมรดกโลกแถบอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง Greater Mekong Subregion (GMS)
5.2 เพื่อรวบรวมทัศนคติ/ความคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการมรดกโลกในแถบ
อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง Greater Mekong Subregion (GMS)
5.3 เพื่อนําความรู ้ที่ได้จากองค์ความรู ้และความคิดเห็ นข้างต้น มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรี ยน
การสอนและการจัดการการท่องเที่ยวทั้งในระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิ ตศึกษาของคณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.4 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการการมรดกโลกในแถบอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
Greater Mekong Subregion (GMS)
5.5 เพื่อสนับสนุ นวิสัยทัศน์ของคณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการมุ่งสู่ การเป็ นศูนย์กลางการ
เรี ยนรู ้ดา้ นภาษา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
6. เป้าหมายในการดําเนินงาน
 คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ และหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องสามารถนําเสนอความรู ้ ดา้ นการ
จัดการมรดกโลกในแถบอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง Greater Mekong Subregion (GMS)
 คณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ สามารถรวบรวมทัศ นคติ แ ละความคิ ด เห็ น ต่ า งๆ จาก
นักวิชาการ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ นักวิจยั และผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการมรดกโลกในแถบอนุ ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
 คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นําความรู ้และความคิดเห็นที่ได้รับการจัดสัมมนาครั้งนี้ มาใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนการสอนและการวิจยั ในด้านการท่องเที่ยวของคณะฯ ทั้งในระดับ
ปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และจัดพิมพ์เป็ นเอกสารเผยแพร่ แก่หน่ วยงานรัฐบาลและหน่วยงาน
เอกชน เพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อไป
 คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถสะท้อนให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับการจัดการมรดกโลกของ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง แก่คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจยั ผูบ้ ริ หาร ทั้งในส่ วนของหน่ วยงานภาครัฐบาลและ
หน่วยงานภาคเอกชน รับรู ้ถึงเกณฑ์ แนวคิด ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการมรดกโลก อันจะนําไปสู่
การตระหนักถึงความสําคัญในการแก้ไขปั ญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นร่ วมกันต่อไปในอนาคต

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถตอบสนองวิสยั ทัศน์ขององค์กรในการเป็ นศูนย์กลาง
การเรี ยนรู ้ดา้ นภาษา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
7. ผลประโยชน์ ทปี่ ระชาชนได้ รับ
7.1 ประชาชนเกิดความตระหนักและจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
และอาจนําไปสู่ ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ
7.2 ผูเ้ ข้าอบรมเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกโลกมากขึ้น
เพื่อนบ้าน
7.3 การกระจายรายได้และเสริ มสร้างรายได้ท้ งั ในระดับจุลภาคและมหภาค
7.4 ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนรับรู ้ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการ
ท่องเที่ยว ก่อให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจหรื อการปรับปรุ งแก้ไขการท่องเที่ยวและมรดกโลกที่มีอยูใ่ ห้ดีข้ ึน
8. ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์
 นโยบายระดับรัฐบาล ยุทธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในการส่ งเสริ มบริ การด้านการศึกษาของประเทศให้มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ
 นโยบายระดับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการและพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้
 นโยบายระดับมหาวิทยาลัยและคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์บริ การวิชาการแบบมีส่วนร่ วมบนฐานความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น
9. ผลผลิต
9.1 เอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมรดกโลกในแถบอนุภูมิภาคลุ่ม
นํ้าโขง
9.2 มีการสร้างความร่ วมมือและประสานงานระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน
10. ผลลัพธ์
10.1 ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาจะได้รับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกโลก และการจัดการมรดกโลกจากวิทยากรทั้ง
หน่วยงานรัฐบาล/เอกชน องค์กรระหว่างประเทศ
10.2 เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ รวมถึงการสร้างเครื อข่ายของการท่องเที่ยว
10.3 เกิดรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
11. ระยะเวลาการรับสมัคร
25 มกราคม – 7 พฤษภาคม 2553

12. สถานทีอ่ บรมและเวลาการสั มมนา
12.1 สถานที่
12.2 ระยะเวลาการสัมมนา

- คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- 12 พฤษภาคม 2553 (ภาคการบรรยาย)
- 13-17 พฤษภาคม 2553 (ภาคการทัศนศึกษานอกสถานที่)

วัน เดือน ปี
เวลา
หัวข้ อบรรยาย
12 พฤษภาคม 08.30-09.00 ลงทะเบียน
2553
09.00-09.15 พิธีเปิ ดการอบรม
09.15-10.30 สถานการณ์ การท่ องเทีย่ วในประเทศไทย
10.30-10.45 รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 มรดกโลกในประเทศไทย
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.15 สถานการณ์ การท่ องเทีย่ วและนโยบายส่ งเสริม
การท่ องเทีย่ วของจีน
14.15-14.30 รับประทานอาหารว่าง
14.30-15.45 แนวโน้ มการท่องเทีย่ วในจีนและนักท่ องเที่ยว
ชาวจีนทีม่ าท่องเทีย่ วในประเทศไทย
15.45-16.00 ถาม-ตอบ
16.10-16.30 ชี้แจงเกี่ยวกับการเดินทางไปทัศนศึกษา
13-17
ทัศนศึกษาประเทศสังคมสาธารณรัฐ
พฤษภาคม
ประชาชนจีน
2553

วิทยากร/ผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง

คุณสุ รพล เศวตเศรนี
คุณมนทิรา หรยางกูล อูนากุล
Mr. Chang Chiwen

คุณกรวรรณ สั งขกร

หมายเหตุ : รายการ
ทัศนศึกษา (เอกสารแนบ)

13. เนือ้ หาและขอบข่ ายของหลักสู ตร:
- ภาพรวมการท่องเที่ยวในแถบอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
- สถิติการท่องเที่ยวของประเทศไทยและประเทศสมาชิกในแถบอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
- การแสวงหาแหล่งทุนจากรัฐบาล เอกชน องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการวิจยั
- ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการท่องเที่ยวในแถบอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
14. วิทยากร
1. นายสุ รพล เศวตเศรนี
2. คุณมนทิรา หรยางกูล อูนากุล

ผูว้ า่ การการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
เจ้าหน้าที่องค์กรยูเนสโก กรุ งเทพฯ

3. Mr. Chang Chiwen
4. คุณกรวรรณ สังขกร

กงสุ ลแผนกเศรษฐกิจ
สถานกงสุ ลจีน ประจําจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจยั สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15. ประธานโครงการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เหรี ยญ หล่อวิมงคล
16. ผู้เข้ าร่ วมโครงการ
16.1 คณาจารย์ผสู ้ อนวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทัว่ ประเทศ
16.2 นักวิชาการ นักวิจยั
16.3 นิสิตนักศึกษา
16.4 ตัวแทนจากหน่วยงานรัฐบาล เอกชน และองค์กรความร่ วมมือระหว่างประเทศ
16.5 ประชาชนทัว่ ไป

1.
2.
3.

4.

5.
6.

ใบสมัครเข้ าร่ วมสั มมนาวิชาการระดับชาติ
การจัดการท่ องเทีย่ วในแถบอนุภูมิภาคลุ่มนํา้ โขง Greater Mekong Subregion (GMS)
วันที่ 12 – 17 พฤษภาคม 2553
ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
****************************
ชื่อ………………………………………………….นามสกุล……………………………………………….
อายุ……………..ปี อาชีพ…………………………………………………………………………………...
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................................................
ตําแหน่ง…………………………………ตําแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)..……………………………………..
โทรศัพท์.......................................โทรสาร...................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.......................................
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้สะดวก………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท์ : ………………………………………. โทรสาร : ……………………………………………….
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : ……………………………….. E-mail : ………………………………………………
การศึกษาขั้นสูงสุ ด ……………………………… สาขา ……………………………………………………
จากสถาบัน …………………………………………………………………………………………………...
อาหารทัว่ ไป
7.
ประสงค์เข้าร่ วมเฉพาะการสัมมนา
6.
อาหารมังสวิรัติ
ประสงค์เข้าร่ วมทั้งการสัมมนา และ
อาหารเจ
การทัศนศึกษานอกสถานที่
อาหารอิสลาม
รายละเอียดการลงทะเบียน
 ค่าลงทะเบียนเฉพาะการสัมมนา ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
 ค่าลงทะเบียนการทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่านละ 25,000 บาท
 การชําระค่าลงทะเบียน (ชําระค่ าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2553)
- โอนเงินเข้ าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี โครงการสั มมนาวิชาการระดับชาติการจัดการท่ องเทีย่ วในแถบ
อนุภูมิภาคลุ่มนํา้ โขงฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บญั ชี 667-2712576
(กรุ ณาส่ งหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันการชําระเงินมายังโทรสาร หมายเลข 0-5321-7148)
- ผู้สมัครสามารถติดต่ อรับใบเสร็จรับเงินได้ ทโี่ ต๊ ะลงทะเบียนบริเวณหน้ างาน

โปรดส่ งใบสมัคร ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 ที่
งานวิจยั และวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุ เทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรสาร 0-5321-7148

