
ตารางก าหนดการโครงการอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ระหว่างวันที่ ๑๒ สิงหาคม – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

 
วัน เดือน ป ี เวลา(น.) เร่ือง วิทยากร 

พ.12 ส.ค. 63 
12.30-16.00 ปฐมนิเทศ 

โดยคณะกรรมการด าเนินงานอบรมของมหาวิทยาลัยฯ  
ผู้อ านวยการโครงการฝึกอบรม 

พฤ.13 ส.ค. 63 17.30-20.30 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและนโยบายการสง่เสริมการท่องเที่ยว

ของรัฐ 
ตัวแทนจากกรมการท่องเที่ยว 

ศ. 14 ส.ค. 63 17.30-20.30 ทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่น (ภาคกลาง คร้ังที่ 1)    อ.สุระชาติ  สวนทรัพย ์

ส. 15 ส.ค. 63 
09.00-12.00 รูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะท้องถิ่น(ภาคเหนือ) น.สพ.สมชัย  วิเศษมงคลชัย 
13.00-16.00 รูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะท้องถิ่น(ภาคกลาง) น.สพ.สมชัย  วิเศษมงคลชัย 

อา. 16 ส.ค. 63 
09.00-12.00 รูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะท้องถิ่น(ภาคใต้) น.สพ.สมชัย  วิเศษมงคลชัย 
13.00-16.00 รูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะท้องถิ่น(ภาคอีสาน) น.สพ.สมชัย  วิเศษมงคลชัย 

อ. 18 ส.ค. 63 17.30-20.30 โบราณคดไีทยเพื่อการท่องเที่ยว ศ.ดร. ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ ์
พ. 19 ส.ค. 63 17.30-20.30 ทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่น (ภาคกลาง คร้ังที่ 2)    อ.สุระชาติ  สวนทรัพย ์

พฤ.20 ส.ค. 63 17.30-20.30 
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์และกฎหมายที่

เก่ียวข้อง 
ตัวแทนจากกรมการท่องเที่ยว 

ศ. 21 ส.ค. 63 17.30-20.30 ธุรกิจและองค์กรที่เก่ียวข้องกับงานมัคคุเทศก์ อ.สุรวัช  อัครวรมาศ 

ส. 22 ส.ค. 63 
09.00-12.00 วัฒนธรรม เทศกาล และงานประเพณีไทย รศ.ชนัญ  วงศ์วิภาค 
13.00-16.00 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย อ.พรสมิทธิ์  ฉายสมิทธิกุล 

อา. 23 ส.ค. 63 
09.00-12.00 หลักการและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื น.สพ.สมชัย  วิเศษมงคลชัย 
13.00-16.00 ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยและการอนุรักษ์ น.สพ.สมชัย  วิเศษมงคลชัย 

อ. 25 ส.ค. 63 17.30-20.30 
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวรรณกรรมท้องถ่ิน 

(ภาคเหนือ คร้ังที่ 1) 
ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ ์

พ. 26 ส.ค. 63 17.30-20.30 ทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่น (ภาคอีสาน ครั้งที่ 1)    อ.สุระชาติ  สวนทรัพย ์
พฤ.27 ส.ค. 63 17.30-20.30 บทบาท หนา้ที่ มารยาท และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ อ.ไชยยงค์  เจริญเมือง 
ศ. 28 ส.ค.63 17.30-20.30 วิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ อ.อรรณพ  เลาะเด 

ส. 29 ส.ค. 63 
09.00-12.00 ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น(ภาคเหนือ) อ.วงศ์ฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา 
13.00-16.00 ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น(ภาคอีสาน) อ.วงศ์ฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา 

อา. 30 ส.ค. 63 
09.00-12.00 ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น(ภาคใต้) อ.วงศ์ฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา 
13.00-16.00 ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น(ภาคกลาง) อ.วงศ์ฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา 

อ. 1 ก.ย. 63 17.30-20.30 
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวรรณกรรมท้องถ่ิน 

(ภาคเหนือ คร้ังที่ 2) 
ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ ์

พ. 2 ก.ย. 63 17.30-20.30 ทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่น (ภาคอีสาน ครั้งที่ 2)    อ.สุระชาติ  สวนทรัพย ์
พฤ. 3 ก.ย. 63 17.30-20.30 ทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่น (ภาคเหนือ ครั้งที่ 1)    อ.สุระชาติ  สวนทรัพย ์
ศ. 4 ก.ย.63 17.30-20.30 ทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่น (ภาคเหนือ ครั้งที่ 2)    อ.สุระชาติ  สวนทรัพย ์

 
 



วัน เดือน ป ี เวลา(น.) เร่ือง วิทยากร 

ส. 5 ก.ย. 63 
09.00-12.00 ทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพส าหรับมัคคุเทศก์ อ.สร้อยนภา  พันธุ์คง 
13.00-16.00 ทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพส าหรับมัคคุเทศก์ อ.สร้อยนภา  พันธุ์คง 

อา. 6 ก.ย. 63 
09.00-12.00 การให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว พ.ต.ท.สืบศักดิ์  ผันสืบ 
13.00-16.00 การให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว พ.ต.ท.สืบศักดิ์  ผันสืบ 

อ. 8 ก.ย. 63 
17.30-20.30 ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวรรณกรรมท้องถ่ิน 

(ภาคอีสาน คร้ังที่ 1) 
ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ ์

พ. 9 ก.ย. 63 17.30-20.30 ทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่น (ภาคใต้ ครั้งที่ 1)    อ.สุระชาติ  สวนทรัพย ์
พฤ.10 ก.ย. 63 17.30-20.30 ทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่น (ภาคใต้ ครั้งที่ 2)    อ.สุระชาติ  สวนทรัพย ์

ศ.11-จ.14 
ก.ย. 63 

08.00-17.00 
ของแต่ละวัน 

ทัศนศึกษา (1) : จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดย :  
ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์(วิทยากร) และ อ.สุรเชษฐ์  จตปุาริสุทธิศีล(มัคคุเทศก์ต้นแบบ) 

อ. 15 ก.ย. 63 
17.30-20.30 ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวรรณกรรมท้องถ่ิน 

(ภาคอีสาน คร้ังที่ 2) 
ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ ์

พ. 16 ก.ย. 63 
17.30-20.30 ความรู้ภาษาตา่งประเทศ(ภาษาอังกฤษ/ภาษาจนีกลาง)  : 

การสนทนาและการสื่อสารกับนกัท่องเที่ยว (1) 
อ.สุระชาติ  สวนทรัพย์  
อ.วันชัย  สันติลวีวรรณ 

พฤ. 17 ก.ย. 
63 

17.30-20.30 
ความรู้ภาษาตา่งประเทศ(ภาษาอังกฤษ/ภาษาจนีกลาง)  : 

การสนทนาและการสื่อสารกับนกัท่องเที่ยว (2) 
อ.สุระชาติ  สวนทรัพย์  
อ.วันชัย  สันติลวีวรรณ 

ศ. 18 ก.ย. 63 08.00-17.00 
ทัศนศึกษา (2) : พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร โดย : ศ.ดร.ม.ร.ว.สุรยิวุฒิ สุขสวัสดิ์(วิทยากร)  และอ.สุรเชษฐ์  จตุปาริสุทธิศีล
(มัคคุเทศก์ต้นแบบ) 

ส. 19 ก.ย. 63 08.00-17.00 
ทัศนศึกษา (3) : วัดส าคัญๆ ในกรุงเทพฯ วัดพระเชตุพนวิมลมัลคลารามฯ  
วัดอรุณราชวรารามฯ วัดสุทัศนเทพวรารามฯ และวัดไตรมิตรวิทยารามฯ 
  โดย : ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ (วิทยากร) และอ.ทิวัตถ์  ศรีมงคล(มัคคุเทศกต์้นแบบ) 

อา.20 ก.ย. 63 08.00-17.00 
ทัศนศึกษา (4) : วัดส าคัญๆ ในกรุงเทพฯ วัดบวรนเิวศนวรวิหาร-วัดเบญจมบพิตรดสุิตวนาราม
ราชวรวิหาร-วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร -วัดราชนัดดาราวรวิหาร 
โดย : ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์(วิทยากร) และอ.ทิวัตถ์  ศรีมงคล(มัคคุเทศกต์้นแบบ) 

อ. 22 ก.ย. 63 
17.30-20.30 ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวรรณกรรมท้องถิ่น 

(ภาคใต้ คร้ังที่ 1) 
ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ ์

พ. 23 ก.ย. 63 
17.30-20.30 ความรู้ภาษาตา่งประเทศ(ภาษาอังกฤษ/ภาษาจนีกลาง)  : 

การสนทนาและการสื่อสารกับนกัท่องเที่ยว (3) 
อ.สุระชาติ  สวนทรัพย์  
อ.วันชัย  สันติลวีวรรณ 

พฤ. 24 ก.ย. 
63 

17.30-20.30 
ความรูภ้าษาตา่งประเทศ(ภาษาอังกฤษ/ภาษาจนีกลาง)  : 

การสนทนาและการสื่อสารกับนกัท่องเที่ยว (4) 
อ.สุระชาติ  สวนทรัพย์  
อ.วันชัย  สันติลวีวรรณ 

ศ. 25 ก.ย. 63 17.30-20.30 ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น(ภาคเหนือ) อ.พรสมิทธิ์  ฉายสมิทธิกุล 
ส.26 – อา.27 

ก.ย. 63 
08.00-17.00 
ของแต่ละวัน 

ทัศนศึกษา (5) : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี  
โดย : ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์(วิทยากร)  และ อ.ไชยยงค์ เจริญเมือง(มัคคุเทศก์ต้นแบบ) 

อ. 29 ก.ย. 63 
17.30-20.30 ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวรรณกรรมท้องถ่ิน 

(ภาคใต้ คร้ังที่ 2) 
ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ ์

พ. 30 ก.ย. 63 
17.30-20.30 ความรู้ภาษาตา่งประเทศ(ภาษาอังกฤษ/ภาษาจนีกลาง)  : 

ศัพท์เทคนิคและส านวนในงานมัคคุเทศก์ (1) 
อ.สุระชาติ  สวนทรัพย์  
อ.วันชัย  สันติลวีวรรณ 



วัน เดือน ป ี เวลา(น.) เร่ือง วิทยากร 

พฤ. 1 ต.ค. 63 17.30-20.30 
ความรู้ภาษาตา่งประเทศ(ภาษาอังกฤษ/ภาษาจนีกลาง)  : 

ศัพท์เทคนิคและส านวนในงานมัคคุเทศก์ (2) 
อ.สุระชาติ  สวนทรัพย์  
อ.วันชัย  สันติลวีวรรณ 

ศ. 2 ต.ค. 63 17.30-20.30 ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น(ภาคอีสาน) อ.พรสมิทธิ์  ฉายสมิทธิกุล 
ส.3-พ.7 ต.ค. 

63 
08.00-17.00 
ของแต่ละวัน 

ทัศนศึกษา (6) : จังหวัดล าปาง ล าพูน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา อ่างทอง สิงห์บุรี  
โดย : ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์  และ อ.กฤตภาส  แซ่ต๋วง(มัคคุเทศก์ต้นแบบ) 

พฤ. 8 ต.ค. 63 17.30-20.30 
ความรู้ภาษาตา่งประเทศ(ภาษาอังกฤษ/ภาษาจนีกลาง)  : 

ศัพท์เทคนิคและส านวนในงานมัคคุเทศก์ (3) 
อ.สุระชาติ  สวนทรัพย์  
อ.วันชัย  สันติลวีวรรณ 

ศ. 9 ต.ค. 63 17.30-20.30 ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น(ภาคกลาง) อ.พรสมิทธิ์  ฉายสมิทธิกุล 

ส. 10 ต.ค. 63 
09.00-12.00 กลุ่มชาติพนัธุ์และชุมชนท้องถิ่น(ภาคอีสาน) อ.สร้อยนภา  พันธุ์คง 
13.00-16.00 กลุ่มชาติพนัธุ์และชุมชนท้องถิ่น(ภาคเหนือ) อ.สร้อยนภา  พันธุ์คง 

อา. 11 ต.ค. 63 
09.00-12.00 กลุ่มชาติพนัธุ์และชุมชนท้องถิ่น(ภาคใต้) อ.สร้อยนภา  พันธุ์คง 
13.00-16.00 กลุ่มชาติพนัธุ์และชุมชนท้องถิ่น(ภาคกลาง) อ.สร้อยนภา  พันธุ์คง 

อ. 13 ต.ค. 63 17.30-20.30 
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวรรณกรรมท้องถ่ิน 

(ภาคกลาง คร้ังที่ 1) 
ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ ์

พ. 14 ต.ค. 63 17.30-20.30 
ความรู้ภาษาตา่งประเทศ(ภาษาอังกฤษ/ภาษาจนีกลาง)  : 

ศัพท์เทคนิคและส านวนในงานมัคคุเทศก์ (4) 
อ.สุระชาติ  สวนทรัพย์  
อ.วันชัย  สันติลวีวรรณ 

พฤ.15 ต.ค. 63 17.30-20.30 
ความรู้ภาษาตา่งประเทศ(ภาษาอังกฤษ/ภาษาจนีกลาง)  : 

การบรรยายและน าชมสถานที่ทอ่งเที่ยว (1) 
อ.สุระชาติ  สวนทรัพย์  
อ. กฤตภาส  แซ่ต๋วง 

ศ. 16 ต.ค. 63 17.30-20.30 ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น(ภาคใต้) อ.พรสมิทธิ์  ฉายสมิทธิกุล 

ส. 17 ต.ค. 63 
09.00-12.00 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว ผศ.ดร.อมฤตา  ฤทธิภักดี 
13.00-16.00 การพัฒนาตนเองและทักษะวชิาชีพมัคคุเทศก์ อ.สุดาพร  แก้ววิเชียร 

อา. 18 ต.ค. 63 
09.00-12.00 สินค้าพืน้เมืองและของที่ระลึกทอ้งถิ่น(ภาคเหนือ) รศ.ชนัญ  วงศ์วิภาค 
13.00-16.00 สินค้าพืน้เมืองและของที่ระลึกทอ้งถิ่น(ภาคใต้) รศ.ชนัญ  วงศ์วิภาค 

อ. 20 ต.ค. 63 17.30-20.30 
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวรรณกรรมท้องถ่ิน 

(ภาคกลาง คร้ังที่ 2) 
ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ ์

พ. 21 ต.ค. 63 17.30-20.30 
ความรู้ภาษาตา่งประเทศ(ภาษาอังกฤษ/ภาษาจนีกลาง)  : 

การบรรยายและน าชมสถานที่ทอ่งเที่ยว (2) 
อ.สุระชาติ  สวนทรัพย์  
อ. กฤตภาส  แซ่ต๋วง 

พฤ.22–จ. 26 
ต.ค. 63 

08.00-17.00 
ของแต่ละวัน 

ทัศนศึกษา (7) : จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร 
โดย อ.สุระชาติ สวนทรัพย์(วิทยากรและมัคคุเทศก์ต้นแบบ) 

อ. 27 ต.ค. 63  -  

พ. 28 ต.ค. 63 17.30-20.30 
ความรู้ภาษาตา่งประเทศ(ภาษาอังกฤษ/ภาษาจนีกลาง)  : 

การบรรยายและน าชมสถานที่ทอ่งเที่ยว (3) 
อ.สุระชาติ  สวนทรัพย ์
อ. กฤตภาส  แซ่ต๋วง 

พฤ.29 ต.ค. 63 17.30-20.30 
ความรู้ภาษาตา่งประเทศ(ภาษาอังกฤษ/ภาษาจนีกลาง)  : 

การบรรยายและน าชมสถานที่ทอ่งเที่ยว (4) 
อ.สุระชาติ  สวนทรัพย ์
อ. กฤตภาส  แซ่ต๋วง 

ศ. 30 ต.ค. 63 17.30-20.30 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม อ.สุรวัช  อัครวรมาศ 
 
 
 



 
วัน เดือน ป ี เวลา(น.) เร่ือง วิทยากร 

ส. 31 ต.ค. 63 
09.00-12.00 สินค้าพืน้เมืองและของที่ระลึกทอ้งถิ่น(ภาคกลาง) รศ.ชนัญ  วงศ์วิภาค 
13.00-16.00 สินค้าพืน้เมืองและของที่ระลึกทอ้งถิ่น(ภาคอีสาน) รศ.ชนัญ  วงศ์วิภาค 

อา. 1 พ.ย. 63 
09.00-12.00 จิตวิทยาการบริการ มนุษยสัมพนัธ์ และการดูแลนักท่องเที่ยว อ.ธนวัฒน์  ทองเพิ่ม 
13.00-16.00 การปฐมพยายบาลนักท่องเที่ยว พ.ต.หญิง ศรยิา  ยงกุล 

อ. 3 พ.ย. 63  -  

พ. 4 พ.ย. 63 17.30-20.30 
ความรู้ภาษาตา่งประเทศ(ภาษาอังกฤษ/ภาษาจนีกลาง)  : 

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ (1) 
อ.สุระชาติ  สวนทรัพย์  
อ.วันชัย  สันติลวีวรรณ 

พฤ. 5 พ.ย. 63 17.30-20.30 
ความรู้ภาษาตา่งประเทศ(ภาษาอังกฤษ/ภาษาจนีกลาง)  : 

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ (2) 
อ.สุระชาติ  สวนทรัพย์  
อ.วันชัย  สันติลวีวรรณ 

ศ. 6 พ.ย. 63 17.30-20.30 -  

ส. 7 พ.ย. 63 
09.00-12.00 การสื่อความหมายและเสริมสรา้งประสบการณ์การท่องเที่ยว น.สพ.สมชัย  วิเศษมงคลชัย 
13.00-16.00 การดูแลนักท่องเที่ยวสูงอายุและลักษณะพิเศษ น.สพ.สมชัย  วิเศษมงคลชัย 

อา. 8 พ.ย. 63 
09.00-12.00 

ความรู้ภาษาตา่งประเทศ(ภาษาอังกฤษ/ภาษาจนีกลาง)  : 
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ (3) 

อ.สุระชาติ  สวนทรัพย์  
อ.วันชัย  สันติลวีวรรณ 

13.00-16.00 
ความรู้ภาษาตา่งประเทศ(ภาษาอังกฤษ/ภาษาจนีกลาง)  : 

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ (4) 
อ.สุระชาติ  สวนทรัพย์  
อ.วันชัย  สันติลวีวรรณ 

9-13 พ.ย. 63   หยุดทบทวนความรู้ก่อนสอบ  
14-15 พ.ย. 63 09.00-15.30 สอบวัดผลภาคทฤษฏ ี  
17-20 พ.ย. 63 17.00-20.30 สอบวัดผลภาคปฏบิัต ิ  
21-22 พ.ย. 63 09.00-15.30 สอบซ่อมภาคทฤษฏี  
24-27 พ.ย. 63 17.00-20.30 สอบซ่อมภาคปฏิบัต ิ  

 
หมายเหตุ วันเวลา หัวข้อ วิทยากรบรรยาย การสอบในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การศึกษานอกสถานที่ 
 

 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เลือกศึกษานอกสถานที่ โดยจัดให้มีการศึกษานอกสถานที่ ๕ เส้นทาง 
(๗ ครั้ง) ดังนี้ 
  ๑.   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางท่ี ๓ (ทัศนศึกษา ครั้งที่ ๑) : จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์  
        ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 
  ๒.   เส้นทางพระบรมมหาราชวังและวัดสาคัญในกรุงเทพมหานคร  : พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดา 

ราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดสุทัศนเทพวรา
รามราชวรมหาวิหาร วัดบวรนิเวศวรวิหาร วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราช
วรวิหาร แบ่งเป็น 

 - ทัศนศึกษา (ครั้งที่ ๒) : พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
  พระนคร 
- ทัศนศึกษา (ครั้งที่ ๓) : วัดส าคัญในกรุงเทพฯ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณ  

            ราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 
- ทัศนศึกษา (ครั้งที่ ๔) : วัดส าคัญในกรุงเทพฯ วัดบวรนิเวศวรวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราช 

            วรวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วัดราชนัดดารามวรวิหาร 
  ๓.   ภาคกลาง เส้นทางที่ ๑ (ทัศนศึกษา ครั้งที่ ๕) : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี (จังหวัดอ่างทอง  

และสิงห์บุรีไปรวมกับเส้นทางภาคเหนือ) 
  ๔.   ภาคเหนือ เส้นทางที่ ๑ (ทัศนศึกษา ครั้งที่ ๖) : จังหวัดล าปาง ล าพูน เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา 
        อ่างทอง และสิงห์บุรี 
  ๕.   ภาคใต้ เส้นทางที่ ๑ (ทัศนศึกษา ครั้งที่ ๗) : จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช  
        และพัทลุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ก าหนดการทัศนศึกษา ครั้งท่ี 1 
จังหวัดบุรีรัมย์ – อุบลราชธานี – ยโสธร – สุรินทร์ – ศรีสะเกษ – นครราชสีมา(4 วัน 3 คืน) 

วันศุกร์ที่ 11 –วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 
วิทยากรบรรยาย   : ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์ และมัคคุเทศก์ต้นแบบ 

 

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 
            05.00 น. พร้อมกันที่มหาวิทยาลัยฯ  ตรง ถ.อู่ทองนอก 
            ออกเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์  ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์บนรถ  
           08.00 น. แวะรับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง(ตามอัธยาศัย) 
           10.30 น. ศึกษาอุทยานประวัติปราสาทเขาพนมรุ้งจากนั้น แวะรับประทานอาหารเที่ยง 
   (ตามอัธยาศัย) 
          13.00-15.30 น.  ศึกษาอุทยานประวัติปราสาทหินเมืองต่ า และเยี่ยมชมสนามฟุตบอลช้างอารีน่า บุรีรัมย์ 
          17.30 น. เข้าสู่ที่พักโรงแรมมาติน่า จ.สุรินทร์ รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน 
 
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน2563 
           08.00 น. หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่จังหวัดศรีสะเกษ 
           09.00 น.       ศึกษาปราสาทศรีขรภูมิ จากนั้นรับประทานอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย 
             ช่วงบ่าย จากนั้นเดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี 
          13.00-17.00 น.  ศึกษาวัดสุปัฏนารามวรวิหาร  วดัทุ่งศรีเมือง  
           17.30 น.      เข้าสู่ที่พัก โรงแรม อีโค่อิน(หรือเทียบเคียง) 
 
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 
          08.00 น. หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่จังหวัดยโสธร 
             ช่วงเช้า ศึกษาเจดีย์ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ จ.ยโสธร จากนั้นเดินทางสู่ จ.ศรีสะเกษศึกษา 
      ปราสาทวัดสระก าแพงใหญ่  
         12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย จากนั้น 
         13.00-17.00 น.  ศึกษาพระธาตุเรืองรอง และหมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง 
         18.30 น.         เข้าสู่ที่พักโรงแรมมาติน่า จ.สุรินทร์ รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน 
    
 
 
 
 



วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 
         08.00 น.     หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่จังหวัดนครราชสีมา 
         10.00 น.       ศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จากนั้นรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 
         13.00 น.        ศึกษาพิฑิธภัณฑสถานแห่งชาติพมาย จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
         15.30 น.        แวะซื้อของฝาก อาหารเย็น ตามอัธยาศัย 
         20.30 น.       ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   :  ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 :  ขอให้ทุกท่านตรงต่อเวลา 
 :  โปรดน าหมวก / ร่ม / ยาประจ าตัว ติดตัวไปด้วย 
 :  การแต่งกาย สุภาพสตรี แต่งตัวตามสบาย (สุภาพ) ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกางเกงสามส่วน 

ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลมหรือเสื้อสายเดี่ยว ห้ามสวมรองเท้าแตะ และควรใส่
รองเท้าคัทชูหรือรัดส้นเท่านั้น 

  สุภาพบุรุษ แต่งตัวตามสบาย (สุภาพ) ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกางเกงสามส่วน 
ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลม ห้ามปล่อยชายเสื้อ ห้ามสวมรองเท้าแตะและควรใส่
รองเท้าคัทชูหรือรัดส้นเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการทัศนศึกษา ครั้งท่ี 2 

พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 

วิทยากรบรรยาย  : ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒ ิสุขสวัสดิ์ 
 

 

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 
           08.00 น. พร้อมกันที่พระบรมมหาราชวัง  (ผู้เข้ารับการอบรมลงลงทะเบียน)  
          ณ จุดนัดพบ บริเวณลานหญ้า หน้าศาลาสหทัยสมาคม 
           08.30 น. เริ่มบรรยายน าชมศึกษาพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
           12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย) 
           ช่วงบ่าย  ศึกษาฟังการบรรยายเรื่องพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 
           16.30 น. สิ้นสุดการบรรยาย 

 
 

 
หมายเหตุ   :  ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 :  ขอให้ทุกท่านตรงต่อเวลา 
 :  โปรดน าหมวก / ร่ม / ยาประจ าตัว ติดตัวไปด้วย 
 :  การแต่งกาย  สุภาพสตรี แต่งตัวตามสบาย (สุภาพ) ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกางเกงสามส่วน 

ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลมหรือเสื้อสายเดี่ยว ห้ามสวมรองเท้าแตะ และควรใส่
รองเท้าคัทชูหรือรัดส้นเท่านั้น 

  สุภาพบุรุษ แต่งตัวตามสบาย (สุภาพ) ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกางเกงสามส่วน 
ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลม ห้ามปล่อยชายเสื้อ ห้ามสวมรองเท้าแตะและควรใส่
รองเท้าคัทชูหรือรัดส้นเท่านั้น 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



ก าหนดการทัศนศึกษา ครั้งท่ี 3 
วัดส าคัญในกรุงเทพฯ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ – วัดอรุณราชวรารามฯ – วัดสุทัศนเทพวรารามฯ – 

วัดไตรมิตรวิทยารามฯ 
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 

วิทยากรบรรยาย   : ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ 
 

 
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 
 08.00 น. พร้อมกันที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ฟังการบรรยาย 
    10.30 น. ศึกษาฟังการบรรยายต่อ ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 
 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย) 
 13.30 น. บรรยายน าชมวัดสุทัศน์เทพวรารามฯ (บริเวณหน้าวิหารหลวง) 
 15.30 น.  พร้อมกันที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 
 15.45 น. เริ่มบรรยายน าชมศึกษาวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 
 17.00 น. เสร็จสิ้นการบรรยาย 
 

 

 
หมายเหตุ   :  ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 :  ขอให้ทุกท่านตรงต่อเวลา 
 :  โปรดน าหมวก / ร่ม / ยาประจ าตัว ติดตัวไปด้วย 
 :  การแต่งกาย สุภาพสตรี แต่งตัวสุภาพ ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกางเกงสามส่วน ห้ามสวมเสื้อ

ยืดคอกลมหรือเสื้อสายเดี่ยว ห้ามสวมรองเท้าแตะ และควรใส่รองเท้าคัทชูหรือรัด
ส้นเท่านั้น 

  สุภาพบุรุษ แต่งตัวสุภาพ ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกางเกงสามส่วน ห้ามสวมเสื้อ
ยืดคอกลม ห้ามปล่อยชายเสื้อ ห้ามสวมรองเท้าแตะและควรใส่รองเท้าคัทชูหรือรัด
ส้นเท่านัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการทัศนศึกษา ครั้งท่ี 4 
วัดส าคัญในกรุงเทพฯ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามฯ – วัดบวรนิเวศวรวิหาร – 

วัดราชนัดดารามวรวิหาร – วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามฯ)  
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน  2563 

วิทยากรบรรยาย  : ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ 
 

 
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 
 08.00 น. พร้อมกันที่วัดเบญจมบพิตร 
 08.30 น. เริ่มบรรยายน าชมศึกษาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามฯ 
 10.30 น. ฟังบรรยายน าชมศึกษาวัดบวรนิเวศวรวิหาร 
 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย) 
 13.00 น. พร้อมกันที่บริเวณพระอุโบสถวัดราชนัดดารามวรวิหาร 
    ฟังการบรรยายเรื่อง วัดราชนัดดาฯ 
 15.15 น. เริ่มบรรยายน าชมศึกษาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
 17.00 น. สิ้นสุดการบรรยาย 

 
 

 
หมายเหตุ   :  ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 :  ขอให้ทุกท่านตรงต่อเวลา 
 :  โปรดน าหมวก / ร่ม / ยาประจ าตัว ติดตัวไปด้วย 
 :  การแต่งกาย สุภาพสตรี แต่งตัวตามสบาย (สุภาพ) ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกางเกงสามส่วน 

ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลมหรือเสื้อสายเดี่ยว ห้ามสวมรองเท้าแตะ และควรใส่
รองเท้าคัทชูหรือรัดส้นเท่านั้น 

  สุภาพบุรุษ แตง่ตัวตามสบาย (สุภาพ) ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกางเกงสามส่วน 
ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลม ห้ามปล่อยชายเสื้อ ห้ามสวมรองเท้าแตะและควรใส่
รองเท้าคัทชูหรือรัดส้นเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการทัศนศึกษา ครั้งท่ี 5 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – สระบุรี – ลพบุรี(2 วัน 1 คืน) 

วันเสาร์ที่ 26-อาทิตย์ท่ี 27 กันยายน 2563 
วิทยากรบรรยาย   : ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์  และมัคคุเทศก์ต้นแบบ 

 

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 
 06.00 น.          พร้อมกันที่หน้ามหาวิทยาลัยฯ  ตรง ถ.อู่ทองนอก 
             ออกเดินทางไปพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(อาหารเช้าตามอัธยาศัย) 
          08.30 น. เริ่มบรรยายน าชม ศึกษาพระราชวังบางปะอิน 
          11.00 น. ศึกษาวัดใหญ่ไชยมงคล 
          12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย  
          13.00 น. ศึกษาพระราชวังโบราณ วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ และวิหารพระมงคลบพิตร 
          15.00 น. ศึกษาวัดหน้าพระเมรุ 
          16.00 น. ศึกษาวัดไชยวัฒนาราม  
          17.00 น.  เดินทางกลับที่พักโรงแรมโต่บักเส็ง จ.พระนครอยุธยาหรือเทียบเคียง(ทานอาหาร 
                               เยน็ร่วมกัน) 
 

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 
          08.30 น.           หลังรับประทานอาหารเช้า เริ่มบรรยายน าชม ศึกษาวัดพนัญเชิง 
          09.30 น.           ศกึษาวัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          11.30 น.           เดนิทางไปจังหวัดลพบุรี 
          12.30 น.           เดนิทางถึงจังหวัดลพบุรี ระหว่างทางรับประทานอาหารกลางวัน(ตามอัธยาศัย) 
          14.00 น.           ศกึษาพระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระปรางค์สามยอด จากนั้นศึกษาวัดพระพุทธบาท 
                                 ราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี 
          18.30 น.           เดนิทางกลับกรุงเทพฯ(อาหารเย็นตามอัธยาศัย) 
          21.00 น.           เดนิทางถึงมหาวิทยาลัยฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

 

หมายเหตุ       :  ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมวิทยากรและมัคคเุทศก์ต้นแบบและจะแจ้งให้ทราบ 
ล่วงหน้า 

 :  ขอให้ทุกท่านตรงต่อเวลา 
 :  โปรดน าหมวก / ร่ม / ยาประจ าตัว ติดตัวไปด้วย 
 :  การแต่งกาย สุภาพสตรี แต่งตัว สุภาพ วันแรกกระโปรงสุภาพคลุมเข่า เสื่อรุ่นสีชมพู วันท่ีสองสีฟ้า ห้ามสวม

รองเท้าแตะ และรองเท้าคัทชูหรือรัดส้นเท่านั้น 
  สุภาพบุรุษ แต่งตัว สุภาพ วันแรก เสื่อรุ่นสีชมพู วันท่ีสองสีฟ้า ห้ามสวมรองเท้าแตะและ

รองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น กางเกงสเลค๊ ขายาวสุภาพ ไม่ขาด 
 

 
 



 
ก าหนดการทัศนศึกษา ครั้งท่ี 6 

จังหวัดล าปาง – ล าพูน – เชียงใหม่ – เชียงราย – พะเยา – สิงห์บุรี – อ่างทอง(5 วัน 4 คืน) 
วันเสาร์ที่ 3 –วันพุธที่ 7  ตุลาคม 2563 

วิทยากรบรรยาย   : ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์ และมัคคุเทศก์ต้นแบบ 
 

 

 
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 
           04.30 น.       พร้อมกันที่มหาวิทยาลัยฯ  ตรง ถ.อู่ทองนอก 
            ออกเดินทางไปจังหวัดล าปาง ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์บนรถ  
           08.00 น.  แวะรับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง(ตามอัธยาศัย) 
           11.30 น   รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
           15.00 น. เดินทางถึงอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ฟังบรรยายศึกษาวัดพระธาตุล าปางหลวง 
           16.30 น. เดินทางออกไปจังหวัดล าพูน 
           17.30 น. เดินทางถึงจังหวัดล าพูน ฟังบรรยายศึกษาวัดพระธาตุหริภุญไชย 
           19.00 น.  เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ เข้าโรงแรมที่พักโรงแรมโรยัล เพนเนซูล่าหรือเทียบเคียง  

จากนั้น รับประทานอาหารและ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 
          07.00 น. รับอาหารเช้าในโรงแรม 
          08.00 น.  เดินทางออกจากโรงแรม ฟังบรรยายศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ส าคัญๆ  
            ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ วัดเชียงมั่น วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง  
          12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันครัวพิษณุโลก ในจังหวัดเชียงใหม่    
          14.00  ฟังบรรยายศึกษาวัดสวนดอก และวัดเจ็ดยอด จากนั้นชมศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้าง 
          17.30 น.  เดินทางกลับเข้าโรงแรมที่พัก(เดิม) จังหวัดเชียงใหม่ ทานอาหารและพักผ่อนตาม 

อัธยาศัย 
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 
          07.00 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
          07.30 น. ออกเดินทางไปจังหวัดเชียงราย  
          12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน(ร้านราชบุรี / เพชรบุรี) ตามอัธยาศัยในจังหวัดเชียงราย  
   บริเวณหอนาฬิกาใกล้โรงแรมแสนภู  จากนั้นศึกษาวัดพระแก้ว 
          13.30 น. เดนิทางไปอ าเภอสามเหลี่ยมทองค า  
          15.00 น.   เดินทางถึง ฟังบรรยายศึกษาเมืองโบราณเชียงแสน และวัดป่าสัก  
          16.30 น.  ศึกษาและชมทิวทัศน์ จุดชมวิวสามเหลี่ยมทองค า  
          18.00 น. เดินทางเข้าโรงแรมที่พักโรงแรมคงการ์เด้น วิว รีสอร์ท หรือเทียบเคียงในจังหวัด 
   เชียงราย  
 



          19.00 น.  รับประทานอาหารค่ าในโรงแรมร่วมกันจากนั้นชมการแสดงความสามารถของว่าที่  
   มัคคุเทศก์  
          22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
 
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 
          07.00 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
          08.00 น. ออกเดินทาง ศึกษาวัดร่องเสือเต้น  จากนั้นศึกษาวัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย  
          12.00 น.  รับประทานอาหาร ตามอัธยาศัยแถววัดร่องขุ่น จากนั้นเดินทางแวะชมธรรมชาติ ณ  
   กว๊านพะเยา จากนั้นเดินทางสู่ จ.สิงห์บุร ี
          21.30 น. เข้าสู่ที่พัก โรงแรมไชยแสงวิลล่า จ.สิงห์บุรี 
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 
        08.00 น.       หลังทานอาหารเช้าเดินทางศึกษาอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน และอุทยานค่าย 
   บางระจัน ฟังการบรรยายและเข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วีระชนค่ายบางระจัน 
        11.00 น.        ศึกษาวัดไชโยวรวาหาร วัดขุนอินทประมูล รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 
        ช่วงบ่าย-เย็น   ศึกษาป่าโมกวรวิหาร หมู่บ้านท ากลอง จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ อาหารเย็นตาม 
                               อัธยาศัย 
        18.00 น.      เดินทางกลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 
 

 

 

 

หมายเหตุ   :  ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 :  ขอให้ทุกท่านตรงต่อเวลา 
 :  โปรดน าหมวก / ร่ม / ยาประจ าตัว ติดตัวไปด้วย 
 :  การแต่งกาย สุภาพสตรี แต่งตัวตามสบาย (สุภาพ) ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกางเกงสามส่วน 

ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลมหรือเสื้อสายเดี่ยว ห้ามสวมรองเท้าแตะ และควรใส่
รองเท้าคัทชูหรือรัดส้นเท่านั้น 

  สุภาพบุรุษ แต่งตัวตามสบาย (สุภาพ) ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกางเกงสามส่วน 
ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลม ห้ามปล่อยชายเสื้อ ห้ามสวมรองเท้าแตะและควรใส่
รองเท้าคัทชูหรือรัดส้นเท่านั้น 

 
 
 
 
 



ก าหนดการทัศนศึกษา ครั้งท่ี 7 
ระหว่างวันพฤหัสบดทีี่ 22- จันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563(5 วัน 3 คืน) 
จังหวัดพัทลุง – นครศรีธรรมราช – สุราษฎร์ธานี – ระนอง –  ชุมพร 

วิทยากรบรรยาย   :  อ.สุระชาติ สวนทรัพย์ (วิทยากรและมัคคุเทศก์ต้นแบบ)  
 

 

 
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พัทลุง 

17.30 น. พร้อมกันที่ประตูหน้ามหาวิทยาลัยฯ ถนนอู่ทองใน   
18.00 น.  ออกเดินทางไปจังหวัดพัทลุง  

 
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – แหล่งท่องเที่ยวส าคัญในจังหวัดพัทลุง 

10.00 น. ฟังบรรยายศึกษาพระมหาธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 
11.00 น. ฟังบรรยายศึกษาบ่อน้ าร้อนธารน้ าเย็น จังหวัดพัทลุง 
12.30 น. พักรับอาหารกลางวัน(ตามอัธยาศัย)ระหว่างเดินทาง 
14.00 น. ฟังบรรยายศึกษาอุทยานนกน้ าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง 
17.00 น. เดินทางเข้าโรงแรมเดอะเซ็นทริส(หรือเทียบเคียง) ในจังหวัดพัทลุง 
   รับประทานอาหารเย็น(ตามอัธยาศัย) 

 
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – แหล่งท่องเที่ยวส าคัญจังหวัดนครศรีธรรมราช  

07.00 น. รับอาหารเช้าในโรงแรม 
08.00 น. เดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราช   
10.30 น. ฟังบรรยายศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช 
12.00 น. รับอาหารกลางวัน(ตามอัธยาศัย) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
13.00 น. ฟังบรรยายศึกษาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเมืองนครศรีธรรมราช 
15.30 น.  ฟังบรรยายศึกษาสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ในเมือง 

นครศรีธรรมราช อาทิเช่น ก าแพงเมืองเก่า เทวสถานประจ าเมือง  
และสักการะพระพุทธสิหิงค์ เมืองนครศรีธรรมราช   

17.00 น. เดินทางเข้าโรงแรมลิกอร์(หรือเทียบเคียง) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
   รับประทานอาหารเย็น(ตามอัธยาศัย) 
 
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – แหล่งท่องเที่ยวส าคัญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

07.00 น. รับอาหารเช้าในโรงแรม 
08.00 น. เดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
10.30 น. ฟังบรรยายศึกษาเมืองสุราษฎร์ธานี และวัดพระบรมธาตุไชยา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
13.00 น. รับอาหารกลางวัน(ตามอัธยาศัย) จังหวัดสุราษฎร์ธานี  



14.30 น.  ฟังบรรยายศึกษาสถานที่ปฏิบัติธรรมเมืองไชยา ที่สวนโมกข์พลาราม 
   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

17.00 น. เดินทางเข้าโรงแรมวังใต้(หรือเทียบเคียง) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
                               รับประทานอาหารเย็น(ตามอัธยาศัย) 
 
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – แหล่งท่องเที่ยวส าคัญจังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร  

06.30 น. รับอาหารเช้าในโรงแรม 
07.30 น. เดินทางไปจังหวัดชุมพร   
11.00 น. ฟังบรรยายศึกษาคอคอดกระ และวัดสุวรรณคีรี จ.ระนอง 
13.00 น. รับอาหารกลางวัน(ตามอัธยาศัย)  จากนั้น เดินทางต่อไปยังเมืองชุมพร แวะหาดทรายรี 

ปากน้ าชุมพร และอนุสรณ์สถานพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศักดิ์ จังหวัดชุมพร ฟังการบรรยายจากวิทยากร/มัคคุเทศก์ต้นแบบ 

13.00 น. เดินทางไปกรุงเทพมหานคร รับอาหารกลางวัน(ตามอัธยาศัย)   
21.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 
หมายเหตุ   :  ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 :  ขอให้ทุกท่านตรงต่อเวลา 
 :  โปรดน าหมวก / ร่ม / ยาประจ าตัว ติดตัวไปด้วย 
 :  การแต่งกาย สุภาพสตรี แต่งตัวตามสบาย (สุภาพ) ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกางเกงสามส่วน 

ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลมหรือเสื้อสายเดี่ยว ห้ามสวมรองเท้าแตะ และควรใส่
รองเท้าคัทชูหรือรัดส้นเท่านั้น 

  สุภาพบุรุษ แต่งตัวตามสบาย (สุภาพ) ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกางเกงสามส่วน 
ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลม ห้ามปล่อยชายเสื้อ ห้ามสวมรองเท้าแตะและควรใส่
รองเท้าคัทชูหรือรัดส้นเท่านั้น 

 
หมายเหตุ การเดินทางเก็บเส้นทางที่ทางทั้งหลายที่โครงการจัดขึ้นนี้ จัดตามข้อก าหนดในหลักสูตรกลาง

ของกรมการท่องเที่ยว แต่อาจมีการยืดหยุ่นในการเดินทาง บางเส้นทางอาจจัดแยก หรือจัดรวมการเดินทางกับอีก
เส้นทางหนึ่งเพ่ือให้เป็นการเดินทางที่ต่อเนื่อง และเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการศึกษาภาคสนาม ดังรายละเอียด
แนบในโปรแกรมการเดินทางศึกษานอกสถานที่ในท้ายเล่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


