
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาษาญีปุ่่นส าหรับมัคคุเทศก์ 

1. หลกัการและเหตุผล  

               การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมบริการท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมหลกัท่ีน ารายไดเ้ขา้สู่ประเทศในอนัดบัตน้ๆ นบัไดว้า่มีส่วนช่วยเสริมสร้างความ

เจริญกา้วหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกทั้งยงัเป็นการกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดรั้บการ

สนับสนุนจากรัฐบาล ดังปรากฏในแผนการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด นอกจากน้ีอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวยงัเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ช่ือเสียงของประเทศให้เป็นท่ีรู้จกัแก่นานาประเทศ

ทัว่โลกแต่ในปัจจุบนัยงัมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาสมรรถนะมคัคุเทศก์ดา้นการส่ือสารภาษาต่างประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนและภาษาญ่ีปุ่นอนัจะแก้ปัญหาการจา้งมคัคุเทศก์ท่ีไม่มี

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพอีกดว้ย 

 มคัคุเทศก์เป็นอาชีพท่ีมีบทบาทและความส าคญัอย่างยิ่งในการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่

ประวติัความเป็นมา วฒันธรรม ประเพณีของประเทศไทย ตลอดจนให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่นกัท่องเท่ียวทั้ง

ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งน้ีเพื่อพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งถูกตอ้งในระยะยาวต่อไป 

 สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ธญับุรี จดัอบรมภาษาญ่ีปุ่นให้แก่มคัคุเทศก์ท่ีมีใบอนุญาต ไดมี้โอกาสพฒันาและเพิ่มพูนความรู้ และทกัษะ

ทางดา้นภาษาญ่ีปุ่นเพื่อจะไดน้ าไปใช้ในการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสมตามความตอ้งการของสังคม

และประเทศชาติต่อไป 

2. วตัถุประสงค์ 

         1. เพื่อพฒันาสมรรถนะอาชีพมคัคุเทศกด์า้นภาษาญ่ีปุ่นส าหรับศิษยเ์ก่าและบุคคลทัว่ไป 

          2. เพื่อขยายโอกาสการท างานใหแ้ก่มคัคุเทศกท่ี์เป็นศิษยเ์ก่าและบุคคลทัว่ไป 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มผู้รับบริการ จ านวน............40........... .คน 

 -  ศิษยเ์ก่าของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ท่ีมีใบอนุญาตประกอบอาชีพมคัคุเทศก ์

 -  บุคคลทัว่ไปท่ีมีใบอนุญาตประกอบอาชีพมคัคุเทศก ์

4..  สถานทีด่ าเนินงาน  คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 



5.  ก าหนดการจัดโครงการ   

 1) ก าหนดการรับสมคัร วนัท่ี 15 มกราคม 2561 – วนัท่ี10 เมษายน 2561  

 2) ก าหนดการอบรม   ระหวา่งวนัท่ี5 พฤษภาคม 2561 – วนัท่ี16 มิถุนายน 2561 

     (ทุกวนัเสาร์และอาทิตย)์ 

 3) ก าหนดการสอบ   - 

 4) การเปิดการอบรม   วนัท่ี5 พฤษภาคม 2561 

        การบรรยายในสถานที ่ : อาคารเรียนและปฏิบติัการตึก 9 ชั้น คณะศิลปศาสตร์  

    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

6. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. ผูเ้ขา้อบรมมีสมรรถนะอาชีพมคัคุเทศกท์างดา้นภาษาญ่ีปุ่น 

2. ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าความรู้ทางดา้นภาษาญ่ีปุ่นไปสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึน 
ตารางก าหนดการอบรม 

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาษาต่างประเทศส าหรับมัคคุเทศก์ 

        ระหว่างวนัที ่5 พฤษภาคม 2561  ถึงวนัที ่16 มิถุนายน 2561  

สัปดาห์ วนั/เดือน/ปี เวลา หัวข้อการฝึกอบรม วทิยากร 

 

 

 

1 

เสาร์ 

       5 พ.ค.61 

08.30 –09 .00 พิธีเปิดการอบรม 

09.00-12.00 ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน(1) อ.ดร.ธวชั ค าทองทิพย/์อ.นพพล ครบปรัชญา 

13.00-16.00 ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน(2) อ.ดร.ธวชั ค าทองทิพย/์อ.นพพล ครบปรัชญา 

อาทิตย ์

6 พ.ค.61 

09.00 – 12.00 ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน(3) อ.ดร.ธวชั ค าทองทิพย/์อ.นพพล ครบปรัชญา 

13.00 – 16.00 ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน(4) อ.ดร.ธวชั ค าทองทิพย/์อ.นพพล ครบปรัชญา 

 

2 

เสาร์ 

       12 พ.ค.61 

09.00 – 12.00 ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน(5) อ.ดร.ธวชั ค าทองทิพย/์อ.นพพล ครบปรัชญา 

13.00 – 16.00 ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน(6) อ.ดร.ธวชั ค าทองทิพย/์อ.นพพล ครบปรัชญา 

อาทิตย ์

13 พ.ค.61 

09.00 – 12.00 ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน(7) อ.ดร.ธวชั ค าทองทิพย/์อ.นพพล ครบปรัชญา 

13.00 – 16.00 ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน(8) อ.ดร.ธวชั ค าทองทิพย/์อ.นพพล ครบปรัชญา 



3 เสาร์ 

       19 พ.ค.61 

09.00 – 12.00 ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน(9) อ.ดร.ธวชั ค าทองทิพย/์อ.นพพล ครบปรัชญา 

13.00 – 16.00 ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน(10) อ.ดร.ธวชั ค าทองทิพย/์อ.นพพล ครบปรัชญา 

อาทิตย ์

20 พ.ค.61 

09.00 – 12.00 ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน(11) อ.ดร.ธวชั ค าทองทิพย/์อ.นพพล ครบปรัชญา 

13.00 – 16.00 ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน(12) อ.ดร.ธวชั ค าทองทิพย/์อ.นพพล ครบปรัชญา 

4 เสาร์ 

26 พ.ค.61 

09.00-12.00 ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน(13) อ.ดร.ธวชั ค าทองทิพย/์อ.นพพล ครบปรัชญา 

13.00-16.00 ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน(14) อ.ดร.ธวชั ค าทองทิพย/์อ.นพพล ครบปรัชญา 

อาทิตย ์

27 พ.ค.61 

09.00 – 12.00 ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน(15) อ.ดร.ธวชั ค าทองทิพย/์อ.นพพล ครบปรัชญา 

13.00 – 16.00 ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน(16) อ.ดร.ธวชั ค าทองทิพย/์อ.นพพล ครบปรัชญา 

 

5 
เสาร์ 

        2 มิ.ย.61 

09.00 – 12.00 
ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับมคัคุเทศก ์: งาน

รับเขา้-ส่งออกนกัท่องเท่ียว(1) 

อ.ดร.ธวชั ค าทองทิพย/์อ.นพพล ครบปรัชญา 

13.00-16.00 
ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับมคัคุเทศก ์: งาน

รับเขา้-ส่งออกนกัท่องเท่ียว(2) 

อ.ดร.ธวชั ค าทองทิพย/์อ.นพพล ครบปรัชญา 

อาทิตย ์

3 มิ.ย.61 

09.00 – 12.00 
ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับมคัคุเทศก ์: งาน

รับเขา้-ส่งออกนกัท่องเท่ียว(3) 

อ.ดร.ธวชั ค าทองทิพย/์อ.นพพล ครบปรัชญา 

13.00 – 16.00 
ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับมคัคุเทศก ์: งาน

รับเขา้-ส่งออกนกัท่องเท่ียว(4) 

อ.ดร.ธวชั ค าทองทิพย/์อ.นพพล ครบปรัชญา 

6 

เสาร์ 

9 มิ.ย.61 

09.00 – 12.00 
ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับมคัคุเทศก ์: งาน

รับเขา้-ส่งออกนกัท่องเท่ียว(5) 

อ.ดร.ธวชั ค าทองทิพย/์อ.นพพล ครบปรัชญา 

13.00 – 16.00 
ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับมคัคุเทศก ์: งาน

รับเขา้-ส่งออกนกัท่องเท่ียว(6) 

อ.ดร.ธวชั ค าทองทิพย/์อ.นพพล ครบปรัชญา 

อาทิตย ์

10 มิ.ย.61 

09.00 – 12.00 
ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับมคัคุเทศก ์: งาน

รับเขา้-ส่งออกนกัท่องเท่ียว(7) 

อ.ดร.ธวชั ค าทองทิพย/์อ.นพพล ครบปรัชญา 

13.00 – 16.00 
ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับมคัคุเทศก ์: งาน

รับเขา้-ส่งออกนกัท่องเท่ียว(8) 

อ.ดร.ธวชั ค าทองทิพย/์อ.นพพล ครบปรัชญา 



7 

เสาร์ 

16 มิ.ย.61 

09.00 – 12.00 
ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับมคัคุเทศก ์: งาน

รับเขา้-ส่งออกนกัท่องเท่ียว(9) 

อ.ดร.ธวชั ค าทองทิพย/์อ.นพพล ครบปรัชญา 

13.00 – 16.00 
ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับมคัคุเทศก ์: งาน

รับเขา้-ส่งออกนกัท่องเท่ียว(10) 

อ.ดร.ธวชั ค าทองทิพย/์อ.นพพล ครบปรัชญา 

 17.00-18.00 ปิดโครงการอบรมการอบรม 

 


