
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 9  
คณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

 
1)ช่ือหลกัสูตร 
  1.1  ช่ือภาษาไทย หลกัสูตรการฝึกอบรมวชิามคัคุเทศกท์ัว่ไปน าเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
     ชาวไทยและชาวต่างประเทศ(หลกัสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2551) 
   1.2  ช่ือภาษาองักฤษ The Curriculum of General Tourist Guide Training (Thai) and General  
       Tourism Guide (Foreign) 
 

2)หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ร่วมกบั กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี โทรศพัท ์02-5494968-9  โทรสาร 02-5775017 
 

3)หลกัการและเหตุผล 
 3.1  หลกัการ 
 การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมบริการท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศ เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมหลักท่ีน ารายได้เข้าสู่ประเทศในอันดับต้นๆ นับได้ว่ามีส่วนช่วย
เสริมสร้างความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกทั้งยงัเป็นการกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ดังปรากฏในแผนการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด นอกจากน้ี
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวยงัเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ช่ือเสียงของประเทศให้เป็นท่ีรู้จกั
แก่นานาประเทศทัว่โลก 
 มคัคุเทศก์เป็นอาชีพท่ีมีบทบาทและความส าคญัอย่างยิ่งในการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่
ประวติัความเป็นมา วฒันธรรม ประเพณีของประเทศไทย ตลอดจนให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่นกัท่องเท่ียวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ แต่ในปัจจุบนัธุรกิจการท่องเท่ียวของประเทศยงัประสบกบัปัญหาส าคญัคือ 
ขาดแคลนมคัคุเทศก์อาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถ ความเขา้ใจ อนัเป็นกลไกส าคญัท่ีจะพฒันาและส่งเสริม
การท่องเท่ียวอยา่งถูกตอ้งในระยะยาวต่อไป 
 สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จึงได้ร่วมกบักรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา จดัหลกัสูตรการอบรมมคัคุเทศก์
ทัว่ไปน าเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ข้ึนเพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูท่ี้สนใจใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ไดมี้โอกาสพฒันาและเพิ่มพนูทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ทั้งในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติั เพื่อจะได้น าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมตามความตอ้งการของสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป 
 



 3.2วตัถุประสงค์ 
 1)   เพื่อผลิตมคัคุเทศกท่ี์มีความรู้ความสามารถ อยา่งแทจ้ริง เป็นผูแ้ทนประเทศไทยในการประชาสัมพนัธ์ 
       และรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีของประเทศไทยทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
2) เพื่อผลิตมคัคุเทศกท่ี์มีคุณธรรม จริยธรรม และมีใจใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวดว้ยความเตม็ใจ 
3) เพื่อส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นผูน้ าการท่องเท่ียวท่ีดี มีความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรการ

ท่องเท่ียว ทั้งสถานท่ีท่องเท่ียวทางดา้นธรรมชาติและวฒันธรรม ตลอดจนช่วยท านุบ ารุงมรดกทางการ
ท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม 

4) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศ ในส่วนของบุคลากรให้มีความ
เขม้แขง็สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบันานาชาติ 

5) เพื่อสนองนโยบายในดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาล 
 

4)ระยะเวลาการจัดโครงการ 
1) ก าหนดการรับสมคัร   ตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บการอนุมติั – วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  
2)  ก าหนดการอบรม   ระหวา่งวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2561 – วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2562 
     (ทุกวนัเสาร์และอาทิตย)์ 
3) ก าหนดการสอบ   ระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 
4)  การเปิดการอบรม   วนัท่ี 14 กรกฎาคม  2561 
 

ระยะเวลาการอบรม  การบรรยายและทศันศึกษา รวม  333 ชัว่โมง 

  วนัเสาร์    เชา้  ระหวา่งเวลา  09.00 – 12.00 น.  
   บ่าย ระหวา่งเวลา 13.00 – 16.00 น. 
  วนัอาทิตย ์ เชา้  ระหวา่งเวลา  09.00 – 12.00 น.  
   บ่าย ระหวา่งเวลา 13.00 – 16.00 น. 
  เร่ิมอบรม วนัท่ี  14 กรกฎาคม  2561 -  วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2562 
 ** หมายเหตุ      การออกทศันศึกษาอาจใชว้นั-เวลาราชการตามความเหมาะสม** 

5)สถานทีอ่บรม 
การบรรยายในสถานที ่ : อาคารเรียนและปฏิบติัการตึก 9 ชั้น คณะศิลปศาสตร์ 
     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  

การศึกษานอกสถานที ่:  
1) กรุงเทพมหานคร ในวนัศุกร์และวนัหยดุราชการ(เวลาโดยประมาณ 09.00-17.00 น.) 
  - พระบรมมหาราชวงั และ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
  - วดัอรุณราชวราราม  วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม  วดัเบญจมบพิตร วดัสุทศันเทพวราราม 
                       วดับวรนิเวศวิหาร และวดัไตรมิตรวทิยาราม  



2) ต่างจงัหวดัในวนัหยดุราชการ(เวลาโดยประมาณ 09.00-17.00 น.) 
    -จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ลพบุรี  
  -จงัหวดันครราชสีมา บุรีรัมย ์สุรินทร์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ยโสธร 
  -จงัหวดัพิษณุโลก สุโขทยั ก าแพงเพชร อ่างทอง สิงห์บุรี 
  -จงัหวดัล าปาง ล าพนู เชียงใหม่ เชียงราย 
   

6)คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 
1) เป็นผูมี้สัญชาติไทย 
2) มีอายไุม่ต  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ นบัถึงวนัสมคัร 
3) ส าเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าข้ึนไป กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ใหแ้นบส าเนา

ใบเทียบวฒิุการศึกษาจาก กพ. หรือ กระทรวงศึกษาธิการ 
4) ส าหรับผูเ้ขา้รับการอบรมภาษาองักฤษ ตอ้งสามารถพดู อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาองักฤษได้

เป็นอยา่งดี และผูเ้ขา้รับการอบรมภาษารัสเซีย ตอ้งสามารถพดู อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษารัสเซีย
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

5)   ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 50(2) แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ.2551 
ดงัต่อไปน้ี 

  ก)  เป็นโรคพิษสุราเร้ือรัง หรือติดยาเสพติดใหโ้ทษ หรือเป็นโรคติดต่อท่ีคณะกรรมการ ก าหนด 
 ข)  เป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกห์รือใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว 
 ค)  เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวหรือใบอนุญาตมคัคุเทศกแ์ละยงัไม่พน้ก าหนด 5 ปี 
            นบัถึงวนัยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์ 
  ง)  เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวหรือใบอนุญาตมคัคุเทศก์ 
  จ)  เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นผูน้ าเท่ียวมาแลว้ยงัไม่ถึง 5 ปี นบัถึงวนัยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตเป็น 
            มคัคุเทศก ์
6)  ไม่เป็นผูว้กิลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
7)  ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกเวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดย 
      ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8)  มีบุคลิกภาพดีและเป็นผูมี้ใจรักในงานบริการ   
 

7)จ านวนผู้เข้ารับการอบรมภาษาองักฤษ  40 คน และภาษารัสเซีย 40 คน 
 
8)ระยะเวลาการรับสมคัร 
ก าหนดเปิดรับสมคัรตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บการอนุมติั ถึงวนัท่ี  30 มิถุนายน 2561 
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (ทุกวนัเวน้วนัหยดุราชการ) 
 



สถานทีรั่บสมคัร 
สาขาวชิาการท่องเท่ียวและการโรงแรม  อาคารเรียนและปฏิบติัการคณะศิลปศาสตร์  ชั้น  8 หอ้ง 1801 ทุก
วนัเวน้วนัหยดุราชการ  หรือสมคัรทางไปรษณียโ์ดยโอนเงินค่าสมคัรสอบ 500 บาทเขา้บญัชีออมทรัพย ์
ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั สาขามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ช่ือบญัชี โครงการอบรม
มคัคุเทศกท์ัว่ไป (ต่างประเทศ) เลขทีบ่ัญชี 453-1-24669-5 และส่งเอกสารใบสมคัร หลกัฐานการสมคัรสอบ
พร้อมหลกัฐานการช าระเงินทางไปรษณีย ์ จ่าหนา้ซองถึง อาจารยพ์ชัรินทร์  จึงประวติั  คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ต.คลองหก อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี 12110 โดยวงเล็บมุมซองวา่ 
(โครงการอบรมมคัคุเทศกท์ัว่ไป ต่างประเทศ)  ติดต่อ  อาจารยพ์ชัรินทร์  จึงประวติั   เบอร์โทรศพัท ์ 
0846434295 อาจารยม์ธุรา  สวนศรี  เบอร์โทรศพัท ์ 0841184637   
 

9)หลกัฐานทีใ่ช้ในการสมัคร 
1) ส าเนาใบประกาศนียบตัรระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าข้ึนไป จ านวน 2ชุด 
2) กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ใหแ้นบส าเนาใบเทียบวฒิุการศึกษาจาก กพ. หรือ
กระทรวงศึกษาธิการ  
       จ  านวน 2 ชุด 
3) ส าเนาทะเบียนบา้น จ านวน 2 ชุด 
4) หลกัฐานอ่ืนๆ (ถา้มี) เช่น ส าเนาใบเปล่ียนช่ือตวั หรือช่ือสกุล จ านวน 1 ชุด 
5) ใบสมคัรพร้อมรูปถ่าย (รูปสีหรือขาว) ขนาด 1 น้ิว หนา้ตรงไม่สวมหมวก หรือใส่แวน่ตาด า ถ่ายไม่เกิน6 

เดือน จ านวน 2 รูป 
6) ผูส้มคัรตอ้งลงลายมือช่ือ รับรองส าเนาเอกสารทุกฉบบั และ ตอ้งน าฉบบัจริงมาแสดงดว้ย 
  อน่ึงมหาวทิยาลยัฯจะส่งส าเนาคุณวฒิุของผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีผา่นการตรวจสอบคุณวุฒิจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งใหก้ระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา หากผลการตรวจสอบคุณวฒิุไม่ถูกตอ้งตามท่ีก าหนดไวใ้น
หลกัฐานจะถือวา่บุคคลนั้นขาดคุณสมบติัในการเขา้รับการอบรมและหากเป็นการปลอมแปลงเอกสาร
คุณวฒิุจะตอ้งถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 

10)ค่าสมคัรสอบคดัเลอืก  
จ านวน 500.- บาท (หา้ร้อยบาทถว้น) จะคืนเงินใหใ้นกรณีท่ีมีผูส้มคัรไม่ครบตามเป้าหมายการเปิดอบรมได ้ 
 

11)ค่าธรรมเนียมการอบรม 39,000บาท (สามหม่ืนเกา้พนับาทถว้น)  
ค่าธรรมเนียมนี้รวม  -เอกสารระหวา่งการอบรม อาหารวา่งในระหวา่งการอบรม 
     -ค่าพาหนะเดินทางระหวา่งการออกทศันศึกษานอกสถานท่ี ค่าท่ีพกัระหวา่งการ 
                                           ออกทศันศึกษานอกสถานท่ี ค่าอาหารบางม้ือ ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าประกนั 
                                           อุบติัเหตุ 



12)ก าหนดการและสถานทีส่อบคดัเลอืก 
 ผูมี้สิทธิเขา้รับการอบรมนอกจากจะมีคุณสมบติัตามท่ีระบุไวใ้นระเบียบการแลว้จะตอ้งผา่นการ
สอบคดัเลือกทั้งขอ้เขียนและสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
1)  สอบข้อเขียน  วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561  ณ. หอ้งเอกสโรชา  อาคารเรียนและปฏิบติัการตึก 9 ชั้น 
     คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 - วชิาความรู้ทัว่ไป 
 - วชิาความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว 
 - วชิาความรู้และทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ /วชิาความรู้และทกัษะ การใชภ้าษารัสเซีย 
2)  สอบสัมภาษณ์  วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561  ณ. หอ้งเอกสโรชา  อาคารเรียนและปฏิบติัการตึก 9 ชั้น 
     คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 - ความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ /ความสามารถในการส่ือสารภาษารัสเซีย 
 - บุคลิกภาพ และทศันคติท่ีมีต่ออาชีพ 
** ผูส้มคัรสอบตอ้งน าใบเสร็จรับเงินและบตัรประจ าตวัสอบมาแสดงเป็นหลกัฐานในการสอบ มิฉะนั้นจะ
ไม่มีสิทธิสอบ** 
 

13)ก าหนดการและสถานทีป่ระกาศผล 
  ประกาศผลผูท่ี้ผา่นการสอบขอ้เขียนและสัมภาษณ์ใหท้ราบ ในวนัท่ี  2 กรกฎาคม 2561 
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี   และ www.larth.rmutt.ac.th 
 

14)ก าหนดการช าระค่าธรรมเนียมการอบรม 
สามารถช าระค่าธรรมเนียมการอบรมไดต้ั้งแต่วนัประกาศผลสอบเป็นตน้ไป ทุกวนั เวน้วนัหยดุราชการ 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น.  จนถึงวนัท่ี1 มิถุนายน 2561 หรือสามารถโอนเงินค่าธรรมเนียมการอบรม
เขา้บญัชีออมทรัพย ์ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั สาขามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ช่ือบญัชี 
โครงการอบรมมคัคุเทศกท์ัว่ไป (ต่างประเทศ) เลขทีบ่ัญชี 453-1-24669-5 พร้อมส่งหลกัฐานการช าระเงิน
มายงัโทรสารหมายเลข 0-2577-5017 หรือ 0-2549-4968 ในวนัและเวลาราชการ หรือส่งหลกัฐานการช าระ
เงินทางไปรษณีย ์จ่าหนา้ซองถึง คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  ต าบลคลองหก 
อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 12110 โดยวงเล็บมุมซองวา่ โครงการอบรมมคัคุเทศกท์ัว่ไป (ต่างประเทศ) 
รุ่นท่ี9 
** เม่ือช าระค่าธรรมเนียมการอบรมแลว้จะไม่คืนเงินใหไ้ม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน** 
 
 
 
 



15) หลกัสูตรการฝึกอบรม หลกัสูตรมคัคุเทศก์ทัว่ไป(ต่างประเทศ) รวม  333 ช่ัวโมง 
 15.1  ภาคความรู้ทางวชิาการ รวม  171 ช่ัวโมง 
            1. วชิาความรู้พื้นฐานประกอบดว้ยวชิาต่างๆ รวม 11 วชิา 54 ชัว่โมง 
            2. วชิาความรู้เฉพาะอาชีพประกอบดว้ยวชิาต่างๆ รวม 15 วชิา 117 ชัว่โมง 
        15.2  ภาคความรู้ภาษาต่างประเทศ  รวม  72 ช่ัวโมง  
        15.3 ภาคการศึกษานอกสถานที ่ 5  เส้นทาง รวม  90  ช่ัวโมง 
 

16) การสอบวดัผล 
 การสอบวดัผลความส าเร็จในการอบรม จะแบ่งเป็น 3 ภาค ดงัน้ี 

- ภาคความรู้ทางวชิาการ (ทุกวิชาทีเ่รียน) 
 สอบขอ้เขียนแบบปรนยั และอตันยั ประกอบดว้ย วชิาความรู้พื้นฐานและวชิาความรู้เฉพาะ   
     สาขา 

- ภาคความรู้ภาษาต่างประเทศ (ทุกวชิาทีเ่รียน) 
 สอบขอ้เขียนแบบปรนยั และอตันยั ทั้งความรู้พื้นฐานดา้นการท่องเท่ียวและการใชภ้าษา 
- ภาคปฏิบัติน าชมสถานทีส่ าคัญ 

1) สอบบรรยายภาษาองักฤษ/ภาษารัสเซียจากภาพสไลด ์เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการศึกษานอก
สถานท่ี 
5 เส้นทาง 

2) สอบบรรยายภาษาองักฤษ/ภาษารัสเซียจากภาพสไลด ์พระบรมมหาราชวงั และ 
วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

ตารางก าหนดการอบรม 
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทัว่ไป (ต่างประเทศ) รุ่นที ่9 

        ระหว่างวนัที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ถึงวนัที ่3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562   
 

สัปดาห์ วนั/เดอืน/ปี เวลา หัวข้อการฝึกอบรม วทิยากร 
 
 
 
 
 
1 

เสาร์ 
    14 ก.ค. 2561   

09.00 – 10.00 

พิธีเปิดการอบรม 
โดย ผูอ้  านวยการโครงการฝึกอบรมมคัคุเทศกท์ัว่ไป(ต่างประเทศ) รุ่นท่ี9 

และ ผูอ้  านวยการส านกัทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์
ปฐมนิเทศ 

โดย คณะกรรมการและ ท่ีปรึกษาโครงการฯ 
10.00 – 12.00 นนัทนาการเพ่ือการท่องเท่ียว อาจารยไ์พรวลัย ์ ศรีเทพ 

13.00 – 16.00 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและนโยบายการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของภาครัฐ 

วทิยากรจากกรมการท่องเท่ียว 

อาทิตย ์
15 ก.ค. 2561 

09.00 – 12.00 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวไทย (1) อาจารยพ์รสมิทธ์  ฉายสมิทธิกลุ  
13.00 – 16.00 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวไทย (2) อาจารยพ์รสมิทธ์  ฉายสมิทธิกลุ 



 
2 

เสาร์ 
21 ก.ค. 2561 

09.00 – 12.00 ประวติัศาสตร์ไทยเพ่ือการท่องเท่ียว (1) อาจารยสุ์ระชาติ  สวนทรัพย ์
13.00 – 16.00 ประวติัศาสตร์ไทยเพ่ือการท่องเท่ียว (2) อาจารยสุ์ระชาติ  สวนทรัพย ์

อาทิตย ์
22 ก.ค. 2561 

09.00 – 12.00 ประวติัศาสตร์ไทยเพ่ือการท่องเท่ียว (3) อาจารยสุ์ระชาติ  สวนทรัพย ์
13.00 – 16.00 ประวติัศาสตร์ไทยเพ่ือการท่องเท่ียว (4) อาจารยสุ์ระชาติ  สวนทรัพย ์

 
3 

เสาร์ 
28 ก.ค. 2561 

09.00 – 12.00 สงัคมไทย (1) ผศ. สุมานิการ์  จนัทร์บรรเจิด 
13.00 – 16.00 สงัคมไทย (2) ผศ. สุมานิการ์  จนัทร์บรรเจิด 

อาทิตย ์
29 ก.ค. 2561 

09.00 – 12.00 วฒันธรรมไทย (1) ผศ. สุมานิการ์  จนัทร์บรรเจิด 
13.00 – 16.00 วฒันธรรมไทย (2) ผศ. สุมานิการ์ จนัทร์บรรเจิด 

 
 
 
4 

เสาร์ 
4 ส.ค. 2561 

09.00 – 12.00 
ภาษาองักฤษ (1)/ภาษารัสเซีย(1) :  
การใชภ้าษาในอาชีพมคัคุเทศก ์ 

อาจารยสุ์ระชาติ  สวนทรัพย/์
อาจารยพ์งศพ์นัธ์ุ  จนัทร์สุกรี 

13.00 – 16.00 
ภาษาองักฤษ (2)/ภาษารัสเซีย(2)  :  
การใชภ้าษาในอาชีพมคัคุเทศก ์ 

อาจารยสุ์ระชาติ  สวนทรัพย/์
อาจารยพ์งศพ์นัธ์ุ  จนัทร์สุกรี 

อาทิตย ์
5 ส.ค. 2561 

09.00 – 12.00 
ภาษาองักฤษ (3)/ภาษารัสเซีย(3)  :  
การใชภ้าษาในอาชีพมคัคุเทศก ์ 

อาจารยสุ์ระชาติ  สวนทรัพย/์
อาจารยพ์งศพ์นัธ์ุ  จนัทร์สุกรี 

13.00 – 16.00 
ภาษาองักฤษ (4)/ภาษารัสเซีย(4)  :  
การใชภ้าษาในอาชีพมคัคุเทศก ์ 

อาจารยสุ์ระชาติ  สวนทรัพย/์
อาจารยพ์งศพ์นัธ์ุ  จนัทร์สุกรี 

 
 
 
5 

เสาร์ 
11 ส.ค. 2561 

09.00 – 12.00 
ประวติัศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 
ในประเทศไทย (1) 

ดร.พิมพิกา ทองรมย ์

13.00 – 16.00 
ประวติัศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 
ในประเทศไทย (2) 

ดร.พิมพิกา ทองรมย ์

อาทิตย ์
12 ส.ค. 2561 

09.00 – 12.00 
ประวติัศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 
ในประเทศไทย (3) 

ดร.พิมพิกา ทองรมย ์ 

13.00 – 16.00 
ประวติัศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 
ในประเทศไทย (4) 

ดร.พิมพิกา ทองรมย ์

 
 
 
6 

เสาร์ 
18 ส.ค. 2561 

09.00 – 12.00 
ภาษาองักฤษ (5)/ภาษารัสเซีย(5)  :  
การใชภ้าษาในอาชีพมคัคุเทศก ์ 

อาจารยสุ์ระชาติ  สวนทรัพย/์
อาจารยพ์งศพ์นัธ์ุ  จนัทร์สุกรี 

13.00 – 16.00 
ภาษาองักฤษ (6)/ภาษารัสเซีย(6)  :  
การใชภ้าษาในอาชีพมคัคุเทศก ์ 

อาจารยสุ์ระชาติ  สวนทรัพย/์
อาจารยพ์งศพ์นัธ์ุ  จนัทร์สุกรี 

อาทิตย ์
19 ส.ค. 2561 

09.00 – 12.00 
ภาษาองักฤษ (7)/ภาษารัสเซีย(7)  :  
การใชภ้าษาในอาชีพมคัคุเทศก ์ 

อาจารยสุ์ระชาติ  สวนทรัพย/์
อาจารยพ์งศพ์นัธ์ุ  จนัทร์สุกรี 

13.00 – 16.00 
ภาษาองักฤษ (8)/ภาษารัสเซีย(8)  :  
การใชภ้าษาในอาชีพมคัคุเทศก ์ 

อาจารยสุ์ระชาติ  สวนทรัพย/์
อาจารยพ์งศพ์นัธ์ุ  จนัทร์สุกรี 

 
7 

เสาร์ 
25 ส.ค. 2561 

ทศันศึกษา (1) : วดัส าคญัๆ ในกรุงเทพฯ คร้ังที ่1 
โดย : อาจารย์สุระชาต ิสวนทรัพย์และเจ้าหน้าทีจ่ากมหาวทิยาลยัฯ 

อาทติย์ 
26 ส.ค. 2561 

ทศันศึกษา (2) : วดัส าคญัๆ ในกรุงเทพฯ คร้ังที ่2 
โดย : อาจารย์สุระชาต ิสวนทรัพย์และเจ้าหน้าทีจ่ากมหาวทิยาลยัฯ 

 
 

เสาร์ 
1 ก.ย. 2561 

09.00 – 12.00 
ประวติัศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 
ในประเทศไทย (5) 

ดร.พิมพิกา ทองรมย ์



 
 
8 

13.00 – 16.00 
ประวติัศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 
ในประเทศไทย (6) 

ดร.พิมพิกา ทองรมย ์

อาทิตย ์
2 ก.ย. 2561 

09.00 – 12.00 
บทบาทหนา้ท่ี จรรยาบรรณและวธีิปฏิบติั 
งานของมคัคุเทศกท์ัว่ไป (1) 

อาจารยสุ์รเชษฐ ์ จตุปาริสุทธิศีล 

13.00 – 16.00 
บทบาทหนา้ท่ี จรรยาบรรณและวธีิปฏิบติั 
งานของมคัคุเทศกท์ัว่ไป (2) 

อาจารยสุ์รเชษฐ ์ จตุปาริสุทธิศีล 

 
 
 
 
9 

เสาร์ 
8 ก.ย. 2561 

09.00 – 12.00 
ภาษาองักฤษ (9)/ภาษารัสเซีย(9)  :  
การใชภ้าษาในอาชีพมคัคุเทศก ์ 

อาจารยสุ์ระชาติ  สวนทรัพย/์
อาจารยพ์งศพ์นัธ์ุ  จนัทร์สุกรี 

13.00 – 16.00 
ภาษาองักฤษ (10)/ภาษารัสเซีย(10):  
การใชภ้าษาในอาชีพมคัคุเทศก ์ 

อาจารยสุ์ระชาติ  สวนทรัพย/์
อาจารยพ์งศพ์นัธ์ุ  จนัทร์สุกรี 

อาทิตย ์
9 ก.ย. 2561 

09.00 – 12.00 
บทบาทหนา้ท่ี จรรยาบรรณและวธีิปฏิบติั 
งานของมคัคุเทศกท์ัว่ไป (3) 

อาจารยสุ์ระชาติ  สวนทรัพย ์

13.00 – 16.00 
บทบาทหนา้ท่ี จรรยาบรรณและวธีิปฏิบติั 
งานของมคัคุเทศกท์ัว่ไป (4) 

อาจารยสุ์ระชาติ  สวนทรัพย ์

จนัทร์ 
10 ก.ย. 2561 

ทศันศึกษา (3) : พระบรมมหาราชวงั และวดัพระศรีรัตนศาสดาราม    
โดย : อาจารย์สุระชาต ิสวนทรัพย์และเจ้าหน้าทีจ่ากมหาวทิยาลยัฯ 

 
 
10 

เสาร์ 
15 ก.ย. 2561 

09.00 – 12.00 
พทุธศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ  
ในประเทศไทย (1) 

ดร. ชาติเมธี  หงษา 

13.00 – 16.00 
พทุธศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ  
ในประเทศไทย (2) 

ดร. ชาติเมธี  หงษา 

อาทิตย ์
16 ก.ย. 2561 

09.00 – 12.00 เทศกาลและงานประเพณีไทย (1)  รศ. ชนญั  วงษว์ภิาค 
13.00 – 16.00 เทศกาลและงานประเพณีไทย (2) รศ. ชนญั  วงษว์ภิาค 

 
 
 
 
11 

เสาร์ 
22 ก.ย. 2561 

09.00 – 12.00 
ภาษาองักฤษ (11)/ภาษารัสเซีย(11)  :  
การใชภ้าษาในอาชีพมคัคุเทศก ์ 

อาจารยสุ์ระชาติ  สวนทรัพย/์
อาจารยพ์งศพ์นัธ์ุ  จนัทร์สุกรี 

13.00 – 16.00 
ภาษาองักฤษ (12)/ภาษารัสเซีย(12)  :  
การใชภ้าษาในอาชีพมคัคุเทศก ์ 

อาจารยสุ์ระชาติ  สวนทรัพย/์
อาจารยพ์งศพ์นัธ์ุ  จนัทร์สุกรี 

อาทิตย ์
23 ก.ย. 2561 

09.00 – 12.00 
บทบาทหนา้ท่ี จรรยาบรรณและวธีิปฏิบติั 
งานของมคัคุเทศกท์ัว่ไป (5) 

อาจารยสุ์ระชาติ  สวนทรัพย ์

13.00 – 16.00 
บทบาทหนา้ท่ี จรรยาบรรณและวธีิปฏิบติั 
งานของมคัคุเทศกท์ัว่ไป (6) 

อาจารยสุ์ระชาติ  สวนทรัพย ์

 
12 

เสาร์ 
29 ก.ย. 2561 

ทศันศึกษา (4) : จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
โดย : อาจารย์สุระชาต ิสวนทรัพย์และมคัคุเทศก์ต้นแบบ 

อาทิตย ์
30 ก.ย. 2561 

ทศันศึกษา (5) : จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และ จงัหวดัลพบุรี 
โดย : อาจารย์สุระชาต ิสวนทรัพย์และมคัคุเทศก์ต้นแบบ 

 
 
13 

เสาร์ 
6 ต.ค. 2561 

09.00 – 12.00 มรดกและภูมิปัญญาไทย (1) ผศ.ดร. วนิดา   ฉินนโสด 
13.00 – 16.00 มรดกและภูมิปัญญาไทย (2) ผศ.ดร. วนิดา   ฉินนโสด 

อาทิตย ์
7 ต.ค. 2561 

09.00 – 12.00 วรรณคดีไทย เพ่ือการท่องเท่ียว (1) อาจารยโ์สภณ  สาทรสมัฤทธ์ิผล 
13.00 – 16.00 วรรณคดีไทย เพ่ือการท่องเท่ียว (2) อาจารยโ์สภณ  สาทรสมัฤทธ์ิผล 



 
 
 
14 

เสาร์ 
13 ต.ค. 2561 

09.00 – 12.00 ระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ (1) อาจารยด์นยั  วนิยัรัตน ์

13.00 – 16.00 ระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ (2) 
อาจารยด์นยั  วนิยัรัตน ์
 

อาทิตย ์
14 ต.ค. 2561 

09.00 – 12.00 
ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคญัของไทยและ
การอนุรักษ ์(1)  

อาจารยด์นยั  วนิยัรัตน ์

13.00 – 16.00 
ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคญัของไทยและ
การอนุรักษ ์(2) 

อาจารยด์นยั  วนิยัรัตน ์

15 เสาร์ - องัคาร 
20 - 23 ต.ค. 2561 

ทศันศึกษา (6) : นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกษ อบุลราชธานี อ านาจเจริญ ยโสธร    
โดย : อาจารย์สุระชาต ิสวนทรัพย์และมคัคุเทศก์ต้นแบบ 
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เสาร์ 
27 ต.ค. 2561 

09.00 – 12.00 
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
และชาวต่างประเทศ (1) 

อาจารยทิ์วตัถ ์ ศรีมงคล 

13.00 – 16.00 
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
และชาวต่างประเทศ (2)  

อาจารยทิ์วตัถ ์ ศรีมงคล 

อาทิตย ์
28 ต.ค. 2561 

09.00 – 12.00 จิตวทิยาการบริการ และมนุษยส์มัพนัธ์ (1) อาจารยทิ์วตัถ ์ ศรีมงคล 
13.00 – 16.00 จิตวทิยาการบริการ และมนุษยส์มัพนัธ์ (2) อาจารยทิ์วตัถ ์ ศรีมงคล 

 
 
17 

เสาร์ 
3 พ.ย. 2561 

09.00 – 12.00 อาหารไทย ขนมไทยและผลไมไ้ทย (1) ผศ.พงษศ์กัด์ิ  ทรงพระนาม 
13.00 – 16.00 อาหารไทย ขนมไทยและผลไมไ้ทย (2) ผศ.พงษศ์กัด์ิ  ทรงพระนาม 

อาทิตย ์
4 พ.ย. 2561 

09.00 – 12.00 วาทศิลป์ (การฝึกพดูในท่ีชุมชน) (1) อาจารยทิ์วตัถ ์ ศรีมงคล 
13.00 – 16.00 วาทศิลป์ (การฝึกพดูในท่ีชุมชน) (2) อาจารยทิ์วตัถ ์ ศรีมงคล 

 
 
 
18 

เสาร์ 
10 พ.ย. 2561 

09.00 – 12.00 
ภาษาองักฤษ (13)/ภาษารัสเซีย(13)   :  
อาหารไทย ขนมไทย และผลไมไ้ทย  
 

อาจารยบ์รรเทา  เพ่ิมเกษตรวทิย/์
อาจารยพ์งศพ์นัธ์ุ  จนัทร์สุกรี 

13.00 – 16.00 
ภาษาองักฤษ (14)/ภาษารัสเซีย(14)   :  
อาหารไทย ขนมไทย และผลไมไ้ทย  

อาจารยบ์รรเทา  เพ่ิมเกษตรวทิย/์
อาจารยพ์งศพ์นัธ์ุ  จนัทร์สุกรี 

อาทิตย ์
11 พ.ย. 2561 

09.00 – 12.00 
ภาษาองักฤษ (15)/ภาษารัสเซีย(15)   :  
เทศกาลและงานประเพณีไทย  

อาจารยบ์รรเทา  เพ่ิมเกษตรวทิย/์
อาจารยพ์งศพ์นัธ์ุ  จนัทร์สุกรี 

13.00 – 16.00 
ภาษาองักฤษ (16)/ภาษารัสเซีย(16)   :  
เทศกาลและงานประเพณีไทย  

อาจารยบ์รรเทา  เพ่ิมเกษตรวทิย/์
อาจารยพ์งศพ์นัธ์ุ  จนัทร์สุกรี 

19 เสาร์ – จนัทร์ 
17 - 19 พ.ย. 2561 

ทศันศึกษา (7) : จงัหวดัก าแพงเพชร สุโขทยั พษิณุโลก สิงห์บุรี และอ่างทอง  
โดย : อาจารย์สุระชาต ิสวนทรัพย์และมคัคุเทศก์ต้นแบบ 

 
 
20 

เสาร์ 
24 พ.ย. 2561 

09.00 – 12.00 การจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื (1) อาจารยป์ระเสริฐ  ชนะเลิศ 
13.00 – 16.00 การจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื (2) อาจารยป์ระเสริฐ  ชนะเลิศ 

อาทิตย ์
25 พ.ย. 2561 

09.00 – 12.00 
สถานการณ์เศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองใน
ปัจจุบนั 

ผศ. ปัญญา  ดาวจสัแสงชยั  

13.00 – 16.00 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใหบ้ริการ 
ในธุรกิจการจดัประชุม MICE 

อาจารยทิ์วตัถ ์ ศรีมงคล 

 
 

เสาร์ 
1 ธ.ค. 2561 

09.00 – 12.00 นาฏศิลป์ และดนตรีไทย (1)   รศ. ดร. รจนา  สุนทรานนท ์
13.00 – 16.00 นาฏศิลป์ และดนตรีไทย (2)   รศ. ดร. รจนา  สุนทรานนท ์



21 อาทิตย ์
2 ธ.ค. 2561 

09.00 – 12.00 
ภาษาองักฤษ (17)/ภาษารัสเซีย(17)   :  
วาทศิลป์ การฝึกพดูในท่ีชุมชน 

Mr. Terry  Downey/ 
อาจารยพ์งศพ์นัธ์ุ  จนัทร์สุกรี 

13.00 – 16.00 
ภาษาองักฤษ (18)/ภาษารัสเซีย(18)   :  
วาทศิลป์ การฝึกพดูในท่ีชุมชน 

Mr. Terry  Downey/ 
อาจารยพ์งศพ์นัธ์ุ  จนัทร์สุกรี 

22 เสาร์ – องัคาร 
8 - 11 ธ.ค. 2561 

ทศันศึกษา (8) : จงัหวดัล าปาง ล าพูน  เชียงใหม่ และจงัหวดัเชียงราย  
โดย : อาจารย์สุระชาต ิสวนทรัพย์ และมคัคุเทศก์ต้นแบบ 

 
 
 
23 

เสาร์ 
15 ธ.ค. 2561 

09.00 – 12.00 
พิธีการเขา้- ออกราชอาณาจกัรและพิธีการ
ทางศุลกากร 

พ.ต.ท. เชิงรณ  ริมผดี 

13.00 – 16.00 การใหค้วามปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว (1) 
พ.ต.ท. เชิงรณ  ริมผดี / 
นางปิยะดา  ข้ึนกลาง 

อาทิตย ์
16 ธ.ค. 2561 

09.00 – 12.00 การใหค้วามปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว (2) 
พ.ต.ท. เชิงรณ  ริมผดี / 
นางปิยะดา  ข้ึนกลาง 

13.00 – 16.00 การใหค้วามปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว (3) 
พ.ต.ท. เชิงรณ  ริมผดี / 
นางปิยะดา  ข้ึนกลาง 
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เสาร์ 
22 ธ.ค. 2561 

09.00 – 12.00 
ภาษาองักฤษ (19)/ภาษารัสเซีย(19)  : 
นาฏศิลป์และดนตรีไทย  

อาจารยบ์รรเทา เพ่ิมเกษตรวทิย/์
อาจารยพ์งศพ์นัธ์ุ  จนัทร์สุกรี 

13.00 – 16.00 
ภาษาองักฤษ (20)/ภาษารัสเซีย(20)  : 
นาฏศิลป์และดนตรีไทย  

อาจารยบ์รรเทา  เพ่ิมเกษตรวทิย/์
อาจารยพ์งศพ์นัธ์ุ  จนัทร์สุกรี 

อาทิตย ์
23 ธ.ค. 2561 

09.00 – 12.00 
ภาษาองักฤษ (21)/ภาษารัสเซีย(21)   :  
มรดกภูมิปัญญาไทยและหตัถกรรมไทย  

อาจารยบ์รรเทา  เพ่ิมเกษตรวทิย/์
อาจารยพ์งศพ์นัธ์ุ  จนัทร์สุกรี 

13.00 – 16.00 
ภาษาองักฤษ (22)/ภาษารัสเซีย(22)   :  
มรดกภูมิปัญญาไทยและหตัถกรรมไทย  

อาจารยบ์รรเทา  เพ่ิมเกษตรวทิย/์
อาจารยพ์งศพ์นัธ์ุ  จนัทร์สุกรี 

25  *** หยุดเทศกาลปีใหม่ *** 
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เสาร์ 
5 ม.ค. 2562 

09.00 – 12.00 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวและ
มคัคุเทศกท์ัว่ไป  

วทิยากรจากกรมการท่องเท่ียว 

13.00 – 16.00 
การคิดวเิคราะห์เชิงบูรณาการ เพื่อการ
ท่องเท่ียว 

ดร. ละเอียด  ศิลานอ้ย  

อาทิตย ์
6 ม.ค. 2562 

09.00 – 12.00 
ความรู้เก่ียวกบังานบริการของสายการบิน
และธนาคาร (1)  

คุณนวลปรางค ์  เครือรัตน์ / 
คุณสุพิมล ภาชนะ 

13.00 – 16.00 
ความรู้เก่ียวกบังานบริการของสายการบิน
และธนาคาร (2)  

คุณนวลปรางค ์  เครือรัตน์ / 
คุณสุพิมล ภาชนะ 

 
 
 
27 

เสาร์ 
12 ม.ค. 2562 

09.00 – 12.00 
ภาษาองักฤษ (23)/ภาษารัสเซีย(23):  
การใชภ้าษาในอาชีพมคัคุเทศก ์ 

อาจารยสุ์ระชาติ  สวนทรัพย/์
อาจารยพ์งศพ์นัธ์ุ  จนัทร์สุกรี 

13.00 – 16.00 
ภาษาองักฤษ (24)/ภาษารัสเซีย(23)  :  
การใชภ้าษาในอาชีพมคัคุเทศก ์ 

อาจารยสุ์ระชาติ  สวนทรัพย/์ 
อาจารยพ์งศพ์นัธ์ุ  จนัทร์สุกรี 

อาทิตย ์
13 ม.ค. 2562 

09.00 – 12.00 
ฝึกปฏิบติับรรยายภาษาองักฤษ / 
ฝึกบรรยายภาษารัสเซีย 

อาจารยสุ์ระชาติ  สวนทรัพย/์ 
อาจารยพ์งศพ์นัธ์ุ  จนัทร์สุกรี 

13.00 – 16.00 
ฝึกปฏิบติับรรยายภาษาองักฤษ / 
ฝึกบรรยายภาษารัสเซีย 

อาจารยสุ์ระชาติ  สวนทรัพย/์ 
อาจารยพ์งศพ์นัธ์ุ  จนัทร์สุกรี 



28 เสาร์ – อาทิตย ์    
19 – 20 ม.ค. 2562 

สอบขอ้เขียน – ภาคความรู้ทางวชิาการ (ไทย – องักฤษ) 

29 เสาร์ – อาทิตย ์    
26 – 27 ม.ค. 2562 

สอบปฏิบติั – ภาคความรู้ทางภาษาต่างประเทศ และความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว 

 
 
30 

เสาร์ – อาทิตย ์    
2 – 3 ก.พ. 62 

สอบแกต้วั – ขอ้เขียน ภาคความรู้ทางวชิาการ (ไทย – องักฤษ) 
สอบแกต้วั – สอบปฏิบติั ภาคความรู้ทางภาษาต่างประเทศ และความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว 

 
 อาทิตย ์     

 3 ก.พ. 2562 
ปิดโครงการอบรมการอบรม 

 
หมายเหตุ มัคคุเทศก์ต้นแบบ คือ 1. นางศิริวรรณ  กลิน่ประทุม                     เลขทีบ่ัตรมัคคุเทศก์ 11-11091 
                            2. นายประเสริฐ  ชนะเลิศ                          เลขทีบ่ัตรมัคคุเทศก์ 11-46889 
                                                         3. นายทวิตัถ์  ศรีมงคล                              เลขทีบ่ัตรมัคคุเทศก์ 11-12018 
                                                         4. นายพงศ์พันธ์ุ  จันทร์สุกรี                     เลขทีบ่ัตรมัคคุเทศก์ 11-36636 
                                                         5. นายสุรเชษฐ์  จตุปาริสุทธิศีล       เลขทีบ่ัตรมัคคุเทศก์ 11-9755 

 
 


