
เอกสารประชาสัมพันธ์ 
โครงการอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 
อบรมระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 1 กรกฎาคม 2561(ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) 

บัตรสีเงิน(น าเที่ยว) 
 
1. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 

1. มีสัญชาติไทย  
 2. อายุไม่ต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) 

3. ส่าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าข้ึนไป กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ให้แนบ
ส่าเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจาก กพ. หรือ กระทรวงศึกษาธิการ 

 4. ต้องสามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
 5. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50 (2) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน่าเที ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.
2551 ดังต่อไปนี้ 
     ก) เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อ 
     ข) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจน่าเที ยว 
     ค) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน่าเที ยวหรือใบอนุญาตมัคคุเทศก์ และยังไม่พ้น
ก่าหนด 5 ปี นับถึงวันยื นค่าขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 
     ง) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน่าเที ยวหรือใบอนุญาตมัคคุเทศก์ 
     จ) เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นผู้น่าเที ยวมาแล้วยังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันยื นค่าขอรับใบอนุญาตเป็น
มัคคุเทศก์ 

6. ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้
ความสามารถ 

7. ไม่เคยได้รับโทษจ่าคุกโดยพิพากษาถึงที สุดให้จ่าคุก เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิดที ได้กระท่าโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

8. มีบุคลิกภาพดีและเป็นผู้มีใจรักในงานบริการ 
 

2. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
1. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันที สมัคร จ่านวน 4 รูป 

    2. ส่าเนาวุฒิบัตรหรือหลักฐานการศึกษา จ่านวน 1 ฉบับ 
    3. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนพร้อมตัวจริง  จ่านวน 1 ฉบับ 
    4. ส่าเนาทะเบียนบ้าน จ่านวน 1 ฉบับ 
    5. ส่าเนาหลักฐานการเปลี ยนชื อ-ชื อสกุล จ่านวน 3 ฉบับ (ถ้ามี) 
   6. กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ให้แนบส่าเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจาก กพ. หรือ     

   กระทรวงศึกษาธิการ 
   อนึ งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจะส่งส่าเนาคุณวุฒิของผู้เข้ารับการอบรมที 
ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิจากหน่วยงานที เกี ยวข้อง ให้กรมการท่องเที ยว กระทรวงการท่องเที ยวและกีฬา หาก
ผลการตรวจสอบคุณวุฒิไม่ถูกต้องตามที ก่าหนดไว้ในหลักฐาน จะถือว่าบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการ
อบรมและหากเป็นการปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิจะต้องถูกด่าเนินคดีตามกฎหมาย  



 
3. วันที่รับสมัคร / คัดเลือก / ประกาศผลการคัดเลือก 
      วันที่รับสมัคร   

ตั้งแต่บัดนีถ้ึงวันที  10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
ในวันและเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

       
วันสอบคัดเลือก  
ผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมนอกจากจะมีคุณสมบัติตามที ระบุไว้ในระเบียบการแล้วจะต้องผ่านการสอบ
คัดเลือกทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ ดังนี้ 

 สอบข้อเขียน วันเสาร์ที  17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
   - วิชาความรู้ทั วไป 
   - วิชาความรู้เกี ยวกับสถานที ท่องเที ยว 
   - วิชาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที  17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
   - ความสามารถในการสื อสารภาษาอังกฤษ  
   - บุคลิกภาพ และทัศนคติที มีต่ออาชีพ 

**ผู้สมัครสอบต้องน่าใบเสร็จรับเงินและหรือบัตรประจ่าตัวสอบมาแสดงเป็นหลักฐานในการสอบ 
มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิสอบ 
 
 
วันประกาศผลการคัดเลือก 
ประกาศผลผู้ที ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันจันทร์ที  19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561   
 

4. สถานที่รับสมัคร / คัดเลอืก / ประกาศผลการคัดเลือก  
สถานที่รับสมัคร ณ ส่านักงานวิทยาลัยชุมชนสุราษฎรธ์านี อาคารตัวยู  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วทิยาเขตสุราษฎร์ธาน ี 
ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 077-278819 / 095-0297733 
 
สถานที่สอบคัดเลือก ห้อง บรรจงแกรนด์บอลรูม ณ โรงแรมบรรจงบุร ี
ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 077-278819 / 095-0297733 
 

5. สถานที่ฝึกอบรม  ห้อง บรรจงแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี 
 
6. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล (การสอบข้อเขียนและการสอบปฏิบัติ) 

ใช้เกณฑ์ตัดสินว่า ผ่าน/ไม่ผ่าน ส่าหรับเกณฑ์ “ผ่าน” ต้องสอบผ่านภาคทฤษฎีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 
และภาคปฏิบัติไม่ต ่ากว่าร้อยละ 75 และ “ไม่ผ่าน” คือต ่ากว่าเกณฑ์ที ก่าหนด 

 
 



เกณฑ์การรับประกาศนียบัตร 
การพิจารณาผลสอบเพื อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับประกาศนียบัตร มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1) ต้องผ่านการตรวจคุณวุฒิการศึกษาโดย ส่านักพัฒนาการท่องเที ยว กระทรวงการท่องเที ยวและ
กีฬา 

2) ต้องผ่านการสอบวัดผลภาคความรู้ทางวิชาการ ภาคความรู้ภาษาต่างประเทศ และภาคปฏิบัติน่า
ชมสถานที ส่าคัญตามเกณฑ์การอบรมที คณะกรรมการก่าหนด (แต่ละภาคไม่ต ่ากว่า 75%)  

3) ผู้ที สอบภาคความรู้ทางวิชาการ และ/หรือภาคความรู้ภาษาต่างประเทศ และ/หรือภาคการศึกษา
นอกสถานที  ไม่ผ่าน จะมีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้เพียง 1 ครั้ง (โดยต้องช่าระค่าธรรมเนียมการสอบแก้ตัว 500.- บาท)  

ผู้เข้ารับการอบรมที ไม่ได้รับประกาศนียบัตรไม่ว่ากรณีใดๆ ถ้าประสงค์จะเข้าอบรมใหม่จะต้องสมัคร
และผ่านการสอบคัดเลือกใหม่เหมือนผู้สมัครรายอื นๆ 

 
7. ระเบียบการฝึกอบรม 
 เพื อให้การอบรมในโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการด่าเนินงานจึงขอให้ผู้เข้ารับการ
อบรมทุกคนปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

7.1 ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าเรียนตรงเวลาอย่างเคร่งครัด หากมีเหตุจ่าเป็นต้องเข้าห้องสาย
สามารถเข้าสายได้ไม่เกิน 30 นาที ในแต่ละครั้งที อบรม หากสายเกินกว่า 30 นาทีจะถือว่าขาดการอบรม 1 
ครั้ง และจะต้องไม่สายเป็นนิจ 

7.2 ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเซ็นชื อก่อนการเข้าชั้นเรียนและเซ็นชื อเมื อสิ้นสุดการเรียนทุกครั้งในแต่
ละวัน แต่ละรอบ  

7.3 ในกรณีจ่าเป็นเช่น เจ็บป่วยหรือติดธุระส่าคัญ ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ผู้อบรมต้องส่งใบลา
เป็นลายลักษณ์อักษรถึงหัวหน้าโครงการล่วงหน้าหรือส่งในวันแรกหลังจากกลับมา โดยใช้ใบลาตามแบบฟอร์ม
ของโครงการเท่านั้น 

7.4 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถขาดการอบรมได้ไม่เกิน 20 % ของเวลาเรียนทั้งหมด หากเกินกว่านั้น
โดยไม่มีเหตุผลอันควร จะหมดสิทธิ์สอบ 

7.5 บัตรประจ่าตัวผู้เข้ารับการอบรม 
   1) ผู้เข้ารับการอบรมต้องติดบัตรประจ่าตัวตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งในและนอก
สถานที  หากสูญหายต้องช่าระค่าท่าบัตรใหม่ 100 บาท 
  2) ไม่อนุญาตให้ลุกหรือเดินเข้าออกระหว่างการอบรม ยกเว้นช่วงเวลาที วิทยากรให้พักเบรค 
หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ควบคุมประจ่าวันนั้นๆ เป็นกรณีๆ ไป และต้องวางบัตรประจ่าตัวไว้ก่อนทุก
ครั้ง 
    3) ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าห้องอบรม เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีไป 

7.6 พฤติกรรมที ไม่เหมาะสม จะถูกเตือน ภาคทัณฑ์และปรับให้พ้นสภาพตามความรุนแรงการเป็นผู้
เข้าอบรมมีดังนี้ 
      1) มีพฤติกรรมเซ็นชื อแทนกัน ไม่ตั้งใจเรียน รบกวนผู้อื น ประพฤติตนไม่เรียบร้อย แต่งกาย
ไม่สุภาพ ทั้งในห้องบรรยาย และการศึกษานอกสถานที  



      2) ไม่ติดบัตรประจ่าตัว 
      3) ใช้เครื องมือสื อสารทุกชนิด รวมถึงโน้ตบุ๊ค IPAD ในระหว่างการเข้ารับการอบรม 
      4) ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการอบรม อย่างเคร่งครัด ในระหว่างการอบรมทั้ง
ภายในและนอกสถานที  
      5) ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อการเป็นว่าที มัคคุเทศก์ที ดี เช่น ไม่ตรงต่อเวลา ไม่มีน้่าใจ ไม่
เรียนรู้ ไม่คิดที จะท่างานบริการ ไม่ตั้งใจศึกษา 
      6) ไม่ปฏิบัติตามค่าแนะน่า หรือค่าตักเตือนโดยชอบของ กรรมการด่าเนินงานฯ คณาจารย์ 
วิทยากรที เกี ยวข้องในการอบรม 

7.7 หากผู้เข้ารับการอบรมไม่ปฏิบัติตามข้อก่าหนดข้างต้นจะถูก ตักเตือนตามข้อก่าหนดข้างต้นจะถูก 
ตักเตือน ภาคทัณฑ์ และปรับให้พ้นสภาพการเป็นผู้เข้ารับการอบรม และทางผู้เข้าอบรมไม่สามารถเรียกคืน
ค่าธรรมเนียมใดๆ คืนได้ 
 
8 ข้อปฏิบัติในการออกทัศนศึกษา 
 1) ผู้เข้ารับการอบรมต้องออกทัศนศึกษาตามก่าหนดไว้ในระเบียบการ ทุกเส้นทางห้ามขาด หากขาด
จะไม่มีสิทธิ์สอบไม่ว่ากรณีใด 
 2) ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนต้องปฏิบัติตามแผนงาน และก่าหนดการทัศนศึกษาอย่างเคร่งครัด 
 3) การออกเดินทางทัศนศึกษานอกสถานที  จะออกเดินทางตรงเวลาตามที ก่าหนดไว้หากมาสายจะไม่
รอไม่ว่ากรณีใด 
 4) การแต่งกายต้องสุภาพ 
 5) ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนต้องให้เกียรติแก่สถานที  วิทยากรผู้อบรม โดยไม่พูดคุย ส่งเสียงดังหรือมี
พฤติกรรมไม่สนใจ ต้องใส่ใจขณะฟังบรรยาย 
 6) ไม่อนุญาตให้พาบุคคลอื นที ไม่เกี ยวข้องกับการอบรมร่วมเดินทางไปด้วย 
 7) ไม่พกพาอาวุธอันตราย ดื มสุรา เสพสิ งเสพติด และเล่นการพนันในระหว่างการทัศนศึกษา หาก
กระท่าการดังกล่าวจะถือเป็นความผิดร้ายแรง คณะกรรมการด่าเนินงานอบรมจะตัดสิทธิ์ในการสอบทันที 
 8) ถ้ามีโรคประจ่าตัวหรือมีข้อจ่ากัดในเรื องการรับประทานอาหาร กรุณาแจ้งล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที 
โครงการก่อนการเดินทาง 
 9) หากมีข้อสงสัยหรือมีเหตุขัดข้องประการใด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที หรือผู้ประสานงาน 
 10) ห้ามใช้เครื องมือสื อสาร ในระหว่างที มีการบรรยายทั้งบนรถหรือในแหล่งท่องเที ยว 
 หมายเหตุ เรื องการแต่งกายให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
    ชาย เสื้อสุภาพมีคอปก กางเกงสเล๊ค ขายาว รองเท้าสุภาพ 
    หญิง เสื้อสุภาพ ต้องสวมกระโปรง (ยกเว้นการทัศนศึกษานอกสถานที ) 
    ไม่อนุญาต  ให้ใส่เสื้อยืดคอกลม เสื้อผ้าที ไม่สุภาพ รองเท้าแตะ กางเกงยีนส์ เสื้อผ้าสีฉูดฉาด การ
แต่งกายในการออกภาคสนามให้เป็นไปตามที คณะกรรมการด่าเนินงานก่าหนดในแต่ละครั้ง 



 
9. สิทธิ์ในการเข้าสอบวัดผล 
 ผู้ที มีสิทธิ์เข้าสอบวัดผลเพื อรับประกาศนียบัตรจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

9.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดผลต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการ
อบรมทั้งหมดในภาคความรู้ทางวิชาการ 
 9.2 ผู้เข้ารับการอบรม ต้องไปศึกษานอกสถานที ครบทุกรายการที ก่าหนด 
 9.3 ได้รับคะแนนความประพฤติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยประเมินจากวิทยากร 
 
10. เกณฑ์การหักคะแนนความประพฤติ 

1) ผู้ที ไม่ตั้งใจรับการอบรม รบกวนผู้อื น ประพฤติไม่เรียบร้อยแต่งกายไม่เหมาะสมทั้งในห้องบรรยาย 
และในการศึกษานอกสถานที  จะถูกหักคะแนนความประพฤติครั้งละ 10 คะแนน 
 2) ผู้ที ไม่น่าบัตรประจ่าตัวมาในวันบรรยายและการข้ึนศึกษานอกสถานที จะถูกหักคะแนนวันละ 5 
คะแนน 

 
.11. การวัดผลการฝึกอบรม 

การสอบวัดผลความส าเร็จในการอบรม จะแบ่งเป็น 3 ภาค ดังนี้ 
11.1 ภาคความรู้ทางวิชาการ (ทุกวิชาที เรียน) 

         สอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย ประกอบด้วย วิชาความรู้พื้นฐานและวิชาความรู้เฉพาะ
สาขา 

11.2 ภาคความรู้ภาษาต่างประเทศ (ทุกวิชาที เรียน) 
   สอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย ทั้งความรู้พ้ืนฐานด้านการท่องเที ยวและการใช้ภาษา 

11.3 ภาคปฏิบัติน่าชมสถานที ส่าคัญ 
1) สอบบรรยายภาษาอังกฤษจากภาพสไลด์ เรื องที เกี ยวกับการศึกษานอกสถานที  5 เส้นทาง 
2) สอบบรรยายภาษาอังกฤษจากภาพสไลด์ พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. ตารางการฝึกอบรม (วัน เวลา หัวข้อบรรยาย จ านวนชั่วโมง วิทยากร) 
ตารางการอบรมและการสอบวัดผล 

โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1  ภาษาอังกฤษ  
ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 
สัปดาห ์ วัน/เดือน/ป ี เวลา กิจกรรมการฝกึอบรม/หัวข้อ วิทยากร 

1 ศ  23 ก.พ.61 09.00 – 09.15 พิธีเปิดการอบรม ผู้อ่านวยการโครงการอบรมมัคคุเทศก์ ฯ 
09.15 - 12.15  อุตสาหกรรมการท่องเที ยวและนโยบายการส่งเสริมการ

ท่องเที ยวของภาครัฐ 
วิทยากรจากกรมท่องเที ยว 
 

13.00 – 16.00 ปฐมนิเทศ ผู้อ่านวยการโครงการ 
ส 24 ก.พ.61 09.00 - 16.00  สังคมไทย ศ.ชวน เพชรแก้ว 
อา 25 ก.พ.61 09.00 – 16.00  ภูมิศาสตร์การท่องเที ยวไทย อ.จิตศักดิ์  พุฒิจร 

2 ศ 2 มี.ค.61 09.00 – 16.00 ประวัติศาสตร์ไทยเพื อการท่องเที ยว อ.สุระชาติ  สวนทรัพย ์
ส 3 มี.ค.61 09.00 – 16.00 ภาษาอังกฤษ (หลักการบรรยายทัวร์ของมัคคุเทศก์) อ.สุระชาติ  สวนทรัพย ์
อ 4 มี.ค.61 09.00 – 16.00  ภาษาอังกฤษ (หลักการบรรยายทัวร์ของมัคคุเทศก์) อ.สุระชาติ  สวนทรัพย ์

3 ศ 9 มี.ค.61 09.00 – 16.00 เทศกาลงานประเพณีไทย ศ.ชวน เพชรแก้ว 
ส 10 มี.ค.61 09.00 -16.00  ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ดร.พิมพิกา  ทองรมย ์
อ 11 มี.ค.61 09.00 - 16.00 ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ดร.พิมพิกา  ทองรมย ์

4 ศ 16 มี.ค.61 09.00 – 16.00 มรดกและภูมิปัญญาไทย ศ.ชวน เพชรแก้ว 
ส 17 มี.ค.61 09.00 – 16.00 ภาษาอังกฤษ (หลักการบรรยายทัวร์ของมัคคุเทศก์) อ.สุระชาติ สวนทรัพย ์
อ 18 มี.ค.61 09.00 – 16.00  ภาษาอังกฤษ (หลักการบรรยายทัวร์ของมัคคุเทศก์) อ.สุระชาติ สวนทรัพย ์

5 ศ 23 มี.ค.61 09.00 – 16.00 บทบาทหน้าที  จรรยาบรรณและวธิีปฏบิตัิงานของมัคคุเทศก์ อ.สุระชาติ สวนทรัพย ์
ส 24 มี.ค.61 09.00 – 16.00 บทบาทหน้าที  จรรยาบรรณและวธิีปฏบิตัิงานของมัคคุเทศก์ อ.สุระชาติ สวนทรัพย ์
อา 25 มี.ค.61 09.00 – 16.00 บทบาทหน้าที  จรรยาบรรณและวธิีปฏบิตัิงานของมัคคุเทศก์ อ.สุระชาติ สวนทรัพย ์

6 ศ 30 มี.ค.61  09.00 – 16.00  วัฒนธรรมไทย ศ.ชวน  เพชรแกว้ 
ส 31 มี.ค.61 09.00 – 16.00 ภาษาอังกฤษ อ.อุไรรัตน์  อดิเทพสถิต 
อ 1 เม.ย.61 09.00 – 16.00 ภาษาอังกฤษ อ.อุไรรัตน์  อดิเทพสถิต 

7 4-8 เม.ย.61 การศึกษานอกสถานที  ครั้งที  1 : สุราษฎร์ธาน ีระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี  ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช 
โดย อ.สุระชาติ และมัคคุเทศก์สุรเชษฐ์ จตุปาริสุทธิศีล (5 วัน 4 คืน) 

8 ศ 20 เม.ย.61 09.00 – 16.00 วรรณคดีไทย เพื อการท่องเที ยว ผศ.ดร.จรูญ  ตันสูงเนิน 
ส  21 เม.ย.61 09.00 – 16.00 นาฏศิลป์ และดนตรีไทย อ.นิรันดร์ จันทร์น้อย 
อา 22 เม.ย.61 09.00 – 16.00 พุทธศาสนา และศาสนาอื นๆ ในประเทศไทย ผศ.ดร.สมเจตต์  ผิวทองงาม 

9 ศ 27 เม.ย.61 09.00 – 16.00 อาหารไทย ขนมไทย และผลไม้ไทย อ.นฤมล  รณรงค์ 
ส 28 เม.ย.61 09.00 – 16.00 ทรัพยากรการท่องเที ยวที สา่คัญของไทยและการอนุรกัษ์ อ.ปทิดา โมราศิลป ์/ อ.ธนาภา ชว่ยแกว้ 
อ 29 เม.ย.61 09.00 – 16.00 การจัดการธุรกิจการท่องเที ยวแบบยั งยนื อ.ปทิดา โมราศิลป ์/ อ.ธนาภา ชว่ยแกว้ 

10 ศ 4 พ.ค.61 09.00 – 12.00 กฎหมายที เกี ยวขอ้งกับการท่องเที ยวและมัคคุเทศก์ทั วไป วิทยากรจากกรมการท่องเที ยว 
13.00 – 16.00  การคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการ เพื อการท่องเที ยว วิทยากรจากกรมการท่องเที ยว 

ส 5 พ.ค.61 09.00 – 16.00 จิตวิทยาบริการและมนุษยสัมพันธ ์ ดร.วิชชุตา  มาช ู/อาจารย์ศันสนีย์ 
วงศ์สวัดิ์ /อาจารยว์ิรัตน์ ทองแกว้ 

อ 6 พ.ค.61 09.00 – 16.00 พฤติกรรมนักท่องเที ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดร.วิชชุตา  มาช ู/อาจารย์สุระชาติ สวน
ทรัพย ์

11 ศ 11 พ.ค.61 09.00 – 16.00 ความปลอดภยัของนักทอ่งเที ยว วิทยากรจากส่านักงานตา่รวจทอ่งเที ยว 
ส 12 พ.ค.61 09.00 – 16.00 ภาษาอังกฤษ อาจารย์ขรรค์ชัย  วงษ์ชนะ 
อ 13 พ.ค.61 09.00 – 16.00 ภาษาอังกฤษ อาจารย์ขรรค์ชัย  วงษ์ชนะ 

12 ศ 18 พ.ค.61 09.00 – 16.00 ระบบนิเวศ  สิ งแวดลอ้มทางธรรมชาต ิ ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์  เหล่าดี 
ส 19 พ.ค.61 09.00 – 12.00 ความรู้เกี ยวกับงานบริการของสายการบินและธนาคาร นางพรพิรุณ บุญแกว้ (ธนาคาร) 

03.00 – 16.00 ความรู้เกี ยวกับงานบริการของสายการบินและธนาคาร นายสันชัย  ภู่ประดิษฐ (การบินไทย) 
อา 20 พ.ค.61 09.00 – 12.00 วาทศิลป์และการฝึกพูดในที ชุมชน อ.อรรจน์  สีหะอ่าไพ 

 



 
สัปดาห ์ วัน/เดือน/ป ี เวลา กิจกรรมการฝกึอบรม/หัวข้อ วิทยากร 

13 25-31  
พ.ค.61 

ทัศนศึกษา ครั้งที  2 : สุราษฎร์ธาน ีชุมพร เพชรบุรี สมุทรสงคราม นครปฐม กทม อยธุยา อา่งทอง สิงห์บุรี ลพบุรี สพุรรณบุรี 
กาญจนบุร ีสมุทรสาคร ราชบุรี (จา่นวน 7 วัน 6 คืน) 

14 ศ 8 มิ.ย.61 09.00 – 12.00 สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน ดร.พิเชตวุฒิ  นิลลออ 
13.00 – 16.00 ความปลอดภยัของนักทอ่งเที ยว วิทยากรจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

ส 9 มิ.ย.61 09.00 – 16.00  ภาษาอังกฤษ อ.ปิยนุช  แกว้กส ิ
อ 10 มิ.ย.61 09.000 – 16.00 ภาษาอังกฤษ อ.สุวมิตร  วิเชียร 

15 ศ 15 มิ.ย.61 09.00 – 12.00  พิธีการเข้า- ออกราชอาณาจักรและพิธกีารทางศุลกากร วิทยากรจากส่านักงานตรวจ 
คนเข้าเมืองสุราษฎร์ธาน ี

13.00 – 16.00 ความรู้เบื้องต้นเกี ยวกับการให้บริการในธุรกิจการจัดประชุม MICE นายณัฐพล เจริญ 
ส 16 มิ.ย.61 09.00 -16.00  ภาษาอังกฤษ (หลักการบรรยายทัวร์ของมัคคุเทศก์) อ.สุระชาติ สวนทรัพย ์
อา 17 มิ.ย.61 09.00 – 16.00 ทบทวนเน้ือหา  

16 ศ 22 มิ.ย.61 09.00 -16.00  สอบข้อเขียนภาคความรู้ทางวิชาการ (ไทย – อังกฤษ) 
ส 23 มิ.ย.61 09.00 – 16.00 สอบปฏิบัต ิภาคความรู้ภาษาต่างประเทศ และความรู้เกี ยวกบัสถานที ท่องเที ยว 
อา 24 มิ.ย.61 09.00 – 16.00 สอบปฏิบัต ิภาคความรู้ภาษาต่างประเทศ และความรู้เกี ยวกบัสถานที ท่องเที ยว 

17 ส 30 มิ.ย.61 09.00 – 16.00 สอบแก้ตัวข้อเขียนภาคความรู้ทางวิชาการ (ไทย – อังกฤษ) 
อา 1 ก.ค.61 09.00 – 16.00 สอบแก้ตัว สอบปฏิบัตภิาคความรูภ้าษาต่างประเทศ และความรู้เกี ยวกบัสถานที ท่องเที ยว 
 ปิดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ 

 
 
 
หมายเหตุ ตารางก่าหนดการอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก่าหนดการศึกษานอกสถานที   
การศึกษานอกสถานที  ครั้งที  1  

 ระหว่างวันที  4-8 เมษายน 2561 (รวม 5 วัน 4 คืน) 
 เส้นทางที  8 จังหวัดระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง  

เส้นทางที  9 ภูเก็ต พังงา กระบี  และตรัง 
โดย อ.สุระชาติ และมัคคุเทศก์สุรเชษฐ์ จตุปาริสุทธิศีล  

 
 
 

06.30 น. พร้อมกันที หน้าตึกเรียน  
07.00 น. ออกเดินทางอ่าเภอไชยา   
08.30 น. ฟังบรรยายศึกษาเมืองสุราษฎร์ธานี และวัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
10.00 น. ฟังบรรยายศึกษาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
11.30 น. เดินทางไปจังหวัดระนอง พักรับอาหารกลางวันระหว่างเดินทาง 
16.00 น. ฟังบรรยายศึกษาคอคอดกระ อ.กระบุรี จังหวัดระนอง  
18.30 น. เดินทางเข้าโรงแรมที พัก จังหวัดระนอง พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
 
 
06.00 น. รับอาหารเช้าในโรงแรม 
07.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรม 
08.00 น. ฟังบรรยายศึกษาบ่อน้่าร้อนรักษะวาริน จังหวัดระนอง 
09.30 น. ฟังบรรยายศึกษาเมืองระนอง และพระราชวังรัตนรังสรรค์ 
10.30 น. เดินทางไปจังหวัดพังงา พักรับอาหารกลางวันระหว่างเดินทาง 
14.30 น. ฟังบรรยายศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาล่าปี หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
15.30 น. เดินทางไปจังหวัดภูเก็ต 
16.30 น. ฟังบรรยายศึกษาเมืองภูเก็ต และสถานที ท่องเที ยวส่าคัญๆ  

อาทิเช่น อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ตึกโบราณชิโน ศาลเจ้าจังหวัดภูเก็ต 
18.00 น. เข้าที พักจังหวัดภูเก็ต พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
07.00 น. รับอาหารเช้าในโรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทาง 
08.30 น. ฟังบรรยายศึกษาวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) จังหวัดภูเก็ต 
10.00 น. ฟังบรรยายศึกษาอุทยานแห่งชาติสิรินาถ หาดในยาง  

จังหวัดภูเก็ต 

วันที  4 เมษายน 2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดระนอง 

วันที  5 เมษายน 2561 จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต   

วันที  6 เมษายน 2561  จังหวัดดภูเก็ต และจังหวัดกระบี  



11.00 น. เดินทางไปจังหวัดกระบี  พักรับอาหารกลางวันระหว่างเดินทาง 
13.00 น. ฟังบรรยายศึกษาอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี  
15.00 น. ฟังบรรยายศึกษาวัดถ้่าเสือ จังหวัดกระบี  
16.00 น. เดินทางไปจังหวัดตรัง 
18.00 น. เดินทางเข้าโรงแรมที พักจังหวัดตรัง พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
 
 
07.00 น. รับอาหารเช้าในโรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทาง 
08.30 น. ฟังบรรยายศึกษาสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จังหวัดตรัง 
10.00 น. เดินทางไปจังหวัดพัทลุง พักรับอาหารกลางวันระหว่างเดินทาง 
13.00 น. ฟังบรรยายศึกษาอุทยานนกน้่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง 
14.30 น. เดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราช 
16.30 น. ฟังบรรยายศึกษาเมืองนครศรีธรรมราช ศูนย์กลางแคว้นโบราณ 

ตามพรลิงค์ และก่าแพงเมืองนครศรีธรรมราช 
17.30 น. เดินทางเข้าโรงแรมที พักจังหวัดนครศรีธรรมราช พักผ่อนตาม 

อัธยาศัย 
 
 
 
07.00 น. รับอาหารเช้าในโรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทาง  
08.30 น. ฟังบรรยายศึกษาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด 

นครศรีธรรมราช 
10.30 น. ฟังบรรยายศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช 
12.00 น. รับอาหารกลางวัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
13.30 น. ฟังบรรยายศึกษาวัดเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
14.30 น. เดินทางกลับจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
18.00 น. ถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยสวสัดิภาพ 
 
หมายเหตุ    :  ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  :  ขอให้ทุกท่านตรงต่อเวลา 
  :  โปรดน าหมวก / ร่ม / ยาประจ าตัว ติดตัวไปด้วย 
  :  การแต่งกาย ** ตามนัดหมาย ** 
 
 
 

วันที  7 เมษายน 2561 จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที  8 เมษายน 2561 จังหวัดนครศรีธรรมราช 



ก่าหนดการศึกษานอกสถานที  ครั้งที  2   
ระหว่างวันที  25-31 พฤษภาคม 2561 (รวม 7 วัน 6 คนื) 

 เส้นทางที  1 พระบรมมหาราชวัง และวัดส่าคัญในกรุงเทพมหานคร 
เส้นที 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อ่างทอง และสิงห์บุรี  

เส้นทางที  6 จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี และสุพรรณบุรี 
เส้นทางที  ๘ จังหวัดชุมพร 

โดย อ.สุระชาติ และ มัคคุเทศก์ต้นแบบ นายประเสริฐ ชนะเลิศ  
 

 
 
 
04.30 น. พร้อมกันที หน้าตึกเรียน 
05.00 น. ออกเดินทางไปจังหวัดชุมพร  
08.30 น. ฟังบรรยายศึกษาเมืองชุมพร หาดทรายรี และอนุสรณ์สถาน   พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์

เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
10.00 น. เดินทางไปจังหวัดเพชรบุรี 
12.00 น. พักรับอาหารกลางวัน ระหว่างเดินทาง  
15.00 น. ฟังบรรยายศึกษาเมืองเพชรบุรี และพระรามราชนิเวศน์ จังหวัดเพชรบุรี 
17.00 น. เดินทางเข้าที พักจังหวัดเพชรบุรี พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
06.00 น. รับอาหารเช้าในโรงแรม 
07.00 น. ออกเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร  
08.00 น.  ฟังบรรยาย ศึกษาการท่องเที ยววิถีชุมชน การท่านาเกลือ จังหวัดสมุทรสาคร 
08.30 น. เดินทางไปกรุงเทพมหานคร 
10.00 น. ฟังบรรยาย ศึกษาพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร 
12.00 น. พักอาหารกลางวัน 
13.00 น. ฟังบรรยายศึกษาวัดพระเชตุพนฯ และวัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร   
17.00 น.  เดินทางเข้าโรงแรมที พัก กรุงเทพฯ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
06.00 น. รับอาหารเช้าในโรงแรม 
07.00 น. ออกเดินทางไปอ่าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันที  25 พฤษภาคม 2561 จังหวัดชุมพร และจังหวัดเพชรบุรี 
 

วันที  26 พฤษภาคม 2561  จังหวัดสมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร 
 

วันที  27 พฤษภาคม 2561  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง 
 



08.30 น.  ฟังบรรยาย ศึกษาพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
10.30 น.  เดินทางไปจังหวัดลพบุรี 
12.00 น. พักอาหารกลางวัน ระหว่างเดินทาง  
13.00 น. ฟังบรรยายศึกษาเมืองลพบุรี และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัด

ลพบุรี 
14.30 น.  เดินทางไป จังหวัดสิงห์บุรี 
15.00 น. ฟังบรรยายศึกษาค่ายบางระจันและวัดโพธิ์เก้าต้น อนุสาวรีย์วีรชนบ้านบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี   
16.00 น. เดินทางไปจังหวัดอ่างทอง  
16.30 น.  ฟังบรรยายศึกษาวัดขุนอินทรประมูล จังหวัดอ่างทอง  
19.00 น. เดินทางเข้าโรงแรมที พัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
07.00 น.  รับอาหารเช้าในโรงแรม  
08.00 น. เดินทางออกจากโรงแรม  
08.30 น. ฟังบรรยายศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พระราชวังโบราณ  

และวัดพระศรีสรรเพชญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
12.00 น.  รับอาหารกลางวัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
13.00 น. ฟังบรรยายศึกษาวัดราชบูรณะและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
16.00 น. ฟังบรรยายศึกษาวัดหน้าพระเมรุ และวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
17.00 น. เดินทางเข้าโรงแรมที พักพระนครศรีอยุธยา พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
06.00 น. รับอาหารเช้าในโรงแรม 
07.00 น. ออกเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรี  
08.30 น.  ฟังบรรยายศึกษาเมืองโบราณอู่ทอง และสักการะหลวงพ่ออู่ทอง พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณ

ภูม ิจังหวัดสุพรรณบุรี 
10.00 น. เดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรี 
12.00 น. พักรับอาหารกลางวัน ระหว่างเดินทาง   
13.00 น. ฟังบรรยายศึกษาเมืองกาญจนบุรี และอนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที  2 เช่น พิพิธภัณฑ์อักษะ

และเชลยศึก ทางรถไฟสายมรณะ และสะพานข้ามแม่น้่าแคว 
17.00 น. เดินทางเข้าที พักจังหวัดกาญจนบุรี พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

วันที  29 พฤษภาคม 2561  จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี 
 

วันที  28 พฤษภาคม 2561  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   



 
 
 
07.00 น. รับอาหารเช้าในโรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางไปอ่าเภอไทรโยค   
09.00 น.  ฟังบรรยายศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี  
11.00 น. เดินทางไปจังหวัดนครปฐม พักรับอาหารกลางวันระหว่างเดินทาง  
14.30 น. ฟังบรรยายศึกษาเมืองนครปฐม และวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 
17.00 น. เดินทางเข้าที พักจังหวัดนครปฐม พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
06.00 น. รับอาหารเช้าในโรงแรม 
07.00 น. ออกเดินทางไปอ่าเภอด่าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี    
08.30 น.  ฟังบรรยายศึกษาแหล่งท่องเที ยววิถีชุมชน ตลาดน้่าด่าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี    
10.00 น. ฟังบรรยายศึกษาวัดอัมพวันเจติยาราม และอุทยานพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที  2  

จังหวัดสมุทรสงคราม  
11.00 น. เดินทางกลับจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
19.00 น. เดินทางถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยสวัสดิภาพ 
 
 
หมายเหตุ    :  ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  :  ขอให้ทุกท่านตรงต่อเวลา 
  :  โปรดน าหมวก / ร่ม / ยาประจ าตัว ติดตัวไปด้วย 
  :  การแต่งกาย ** ตามนัดหมาย ** 
 
 

วันที  30 พฤษภาคม 2561  จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปฐม 
 

วันที  31 พฤษภาคม 2561 จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม 
 


