
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท่ัวไปรุ่นที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

โครงการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป  
รุ่นที่ ๑  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  ศูนย์กรุงเทพมหานคร 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมาตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และจะ
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อไปในอนาคต ตลอดเวลาตั้งแต่ประเทศไทยเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวจะเห็นได้ว่ามี
นักท่องเที่ยวจ านวนมากจากทั่วทุกภูมิภาคของโลกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว เนื่องจากการต้อนรับขับสู้ของคนไทย 
ความโดดเด่นและความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดรายได้เข้าสู่ประเทศเป็น
จ านวนมาก ที่ส าคัญท าให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท าให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวท า
ให้รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการณ์
ปัจจุบันที่เศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลก ราคาน้ ามันอ่อนตัวลง  รัฐบาลในยุคปัจจุบันก็ยิ่งออกนโยบายที่จะรณรงค์ส่งเสริม
การท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เพ่ือที่จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งจะท าให้มีนักท่องเที่ยวจ านวนมาก
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย  ผู้ที่ประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์จึงมีบทบาทส าคัญที่จะท าให้การท่องเที่ยว
ของประเทศไทยประสบความส าเร็จ  อันจะน ามาซึ่งรายได้จ านวนมากที่จะเข้ามาช่วยเสริมภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยให้ดียิ่งๆ ขึ้น และเนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวกันมาโดยตลอด จึงมีนักท่องเที่ยว
เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก และต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลากว่าสามสิบปี อีกทั้งเมื่อต้นปี พ.ศ.
๒๕๕๙ ที่ผ่านมาประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต้องเปิดเสรีทางการค้าและวิชาชีพ อาชีพในธุรกิจบริการ
โดยเฉพาะด้านการน าเที่ยวจึงต้องมีการปรับตัวเร่งผลิตมัคคุเทศก์เพ่ือให้เพียงพอและมีความพร้อมมากกว่าที่
เป็นอยู่ รวมถึงปัจจุบันมัคคุเทศก์ในหลายภาษายังมีไม่เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว  อีกทั้งภาพลักษณ์
บางส่วนของมัคคุเทศก์ยังอาจขาดความน่าเชื่อถือ ท าให้เกิดกรณีการใช้หัวหน้าทัวร์ชาวต่างประเทศเข้ามาน าเที่ยว
ในประเทศไทย อันเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงมีความประสงค์ที่จะมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาทั้งหลายดังกล่าว  เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้ชาวต่างประเทศเข้ามากอบโกยประกอบอาชีพใน
ประเทศไทยอย่างไม่ถูกต้อง  รวมทั้งจะช่วยส่งเสริมให้มีมัคคุเทศก์ท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  จรรยาบรรณ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพของตน สามารถปฏิบัติงานในฐานะฑูตวัฒนธรรมทางการท่องเที่ยว และเพ่ือเพ่ิมจ านวน
มัคคุเทศก์ในภาษาที่ขาดแคลนนอกเหนือจากภาษาอังกฤษคือภาษาจีนกลาง  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน
ทาได้รับความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ตอบรับเป็นวิทยากร  มัคคุเทศก์พ่ีเลี้ยง
ที่เป็นต้นแบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งจากภาครัฐฯ และเอกชน   ตลอดจนการเอ้ือเฟ้ือจาก
ส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว  ในการที่จะร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อน
โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ ๑ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย เพ่ือเป็นส่วนช่วยกันสร้าง
ความเจริญให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสืบไป  
 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑) เพ่ือผลิตมัคคุเทศก์ทั่วไปให้มีศักยภาพตามมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว 
  ๒) เพ่ือผลิตมัคคุเทศก์ในภาษาที่ขาดแคลนนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ คือ ภาษาจีนกลาง  
 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการด าเนินการฝึกอบรม 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะ
มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์โดยมีคณะกรรมการด าเนินการฝึกอบรมฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 
 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๒ 
 

 คณะกรรมการอ านวยการ และท่ีปรึกษาโครงการ 
   ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์                   ประธานคณะกรรมการฯ 
  ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นพินธ์  ศศิธรเสาวภา     กรรมการ 
  ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เรวดี  อินทรก าเนิด      กรรมการ 
 คณะกรรมการด าเนินงาน และรับสมัคร    
  ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ฉันทัช  วรรณถนอม    ผู้อ านวยการโครงการฯ/ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์สุจิตรา  ริมดุสิต      รองผู้อ านวยการโครงการ 
          ๓. อาจารย์ศศิธร  เจตานนท์     กรรมการ 

๔. นายเกียรติยศ  ล้อทองสมุทร       กรรมการ   
  ๕. นางโสภา  ลูกเงาะ     กรรมการ 
  ๖. อาจารย์พูนทรัพย์  เศษศรี     กรรมการและเลขานุการ 
 คณะกรรมการออกข้อสอบ ควบคุมการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ สอบพากย์ทัวร์และประเมินผล 
  ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ฉันทัช วรรณถนอม    ผู้อ านวยการโครงการฯ /ประธานกรรมการ 
  ๒. ผู้แทนจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว     กรรมการ 
  ๓. ผู้แทนจากสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย        กรรมการ 
  ๔. อาจารย์กฤตภาส  แซ่ต๋วง                                       กรรมการ 
  ๕. อาจารย์วันชัย  สันติลวีวรรณ     กรรมการ 
  ๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เรวดี  อินทรก าเนิด    กรรมการ 
  ๗. อาจารย์สุจิตรา  ริมดุสิต     กรรมการ 
 ๘. อาจารย์ศศิธร  เจตานนท์             กรรมการ 
 ๙. อาจารย์พูนทรัพย์  เศษศรี             กรรมการ 

๑๐. ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวสัดิ์    กรรมการ 
๑๑. อาจารย์สุระชาติ  สวนทรัพย์     กรรมการ 
๑๒. ผู้แทนจากส านักทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ     กรรมการ 
๑๓. วิทยากร/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาสอนในแต่ละรายวิชา            กรรมการ 

    หมายเหตุ ในการออกข้อสอบ สอบสัมภาษณ์ และประเมินผลนี้  จะเลือกจากรายชื่อในคณะกรรมการออก
ข้อสอบ สอบสัมภาษณ์ และประเมินผลมาจากรายชื่อข้างต้นดังกล่าวส่วนใดส่วนหนึ่งตามความเหมาะสม แต่ให้
เป็นไปตามเกณฑ์การออกข้อสอบ สอบสัมภาษณ์ และประเมินผลในเกณฑท์ี่กรมการท่องเที่ยวก าหนด 
 
 

๔. จ านวนผู้เข้าอบรม  
จ านวน ๕๐ คน แบ่งเป็น - ภาษาจีนกลาง ๒๕ คน 

              - ภาษาอังกฤษ ๒๕ คน 
โดยหากมีผู้สมัครและหรือมีผู้สอบผ่านเข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป ภาษาใดภาษาหนึ่ง ไม่ครบตามจ านวนที่

ระบุข้างต้น ทางโครงการจะเพ่ิมจ านวนผู้เข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไปอีกภาษาหนึ่งแทน เพ่ือให้ครบหรือใกล้เคียง
จ านวน ๕๐ คน 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๓ 
 

๕. สถานที่ฝึกอบรม 
 ณ ห้อง ๓๗๒๕/๓๗๒๓ อาคาร ๓๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
(ท่ีอยู่ เลขที่ ๑ ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ เขตดุสิต  จ.กรุงเทพมหานคร) 
 

๖.  การรับสมัคร 
รับสมัครตั้งแต่วันที่กรมการท่องเที่ยวให้ความเห็นชอบอนุมัติให้จัดฝึกอบรม จนถึงวันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม 

๒๕๖๓ ในวันเวลาท าการ ณ ห้องพักอาจารย์การท่องเที่ยว ชั้น ๒ อาคาร ๓๗ หากท่านสมัครออนไลน์กรุณาสแกน
ใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งมาที่   yingwin@hotmail.com หรือ ส่งมาทางจดหมาย EMS มาที่  หัวหน้า
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  เลขที่ ๑  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  แขวงวชิระ เขตดุสิต  กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หรือโทร.๐๘๑-
๖๔๔-๘๑๙๙/ ๐๘๕-๙๙๓-๕๖๐๙หรือ  ๐๒-๑๖๐-๑๕๔๘-๕๐ 
 

๗. วันที่สอบคัดเลือก / การประกาศผลการสอบคัดเลือก  
       วันสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง ๓๗๒๒-๒๓ โดย  
 ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เป็นการสอบข้อเขียนความรู้รอบตัวทั่วไปในงานมัคคุเทศก์ โดยผู้สมัคร
จะต้องน าใบเสร็จรับเงิน บัตรเลขท่ีสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน มาเป็นหลักฐานในการสอบ และต้องเตรียม
อุปกรณ์การสอบคือ ปากกา หรือดินสอด า ยางลบดินสอ และห้ามน าอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้อง
สอบ  
 ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป เป็นการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง ๓๗๒๒-๒๓ 

 แนวทางการสอบสัมภาษณ์ครอบคลุมเรื่อง 
- การแนะน าตนเอง การใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน 
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานในวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
- บุคลิกภาพ ทัศนคติต่อวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
- ความสามารถในการสื่อสารทางภาษา(สมัครภาษาใดให้สัมภาษณ์ภาษณ์นั้น) 

 
การประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ (ชั้นลอย) 

ส า ข า วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ท่ อ ง เที่ ย ว แ ล ะ บ ริ ก า ร  อ า ค า ร  ๓ ๗  แ ล ะ ท า ง เว็ บ ไซ ต์ 
http://www.facebook.com/guideinterssru 

 การรายงานตัวและช าระค่าธรรมเนียม หากมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
ต้องช าระค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม ภายในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ หากผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่มาช าระ
ค่าลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ทางโครงการฝึกอบรมฯ จะเรียกผู้มีรายชื่อ
ล าดับส ารองเข้ามารายงานตัวแทน 
 
๘. วันที่สอบภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ  

ภาคทฤษฏี  ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. 
ภาคปฏิบัติ  ช่วง ๑๗-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐-๒๐.๓๐ น. 
ภาคทฤษฏี(ซ่อม)  ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.  
ภาคปฏิบัติ(ซ่อม) ช่วง ๒๔-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. 
สถานที่สอบภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ ณ ห้อง ๓๗๒๕/๓๗๒๓ อาคาร ๓๗ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

mailto:yingwin@hotmail.com%20หรือ
http://www.facebook.com/guideinterssru


ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๔ 
 

๙. ระยะเวลาการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  ถึง ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
โดยอบรมทุกวันตั้งแต่อังคาร-อาทิตย์โดยวันอังคาร-ศุกร์ อบรมเวลา ๑๗.๓๐-๒๐.๓๐ น. และ เสาร์-

อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. โดยประมาณ(ยกเว้นวันที่ต้องเดินทางออกทัศนศึกษานอกสถานที่ ทั้ งนี้
ก าหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา หัวข้อ/วิทยากรตามความเหมาะสม)  
 
๑๐.  ค่าสมัคร                 ๓๐๐ บาท 
       ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม    ๓๙,๕๐๐ บาท 
 อัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมนี้รวมค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการบรรยายระหว่างการฝึกอบรม 
ค่าสถานที่อบรม ค่าทัศนศึกษานอกสถานที่ ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าห้องพัก(ห้องละ ๒-๓ ท่าน) ค่าอาหาร
บางมื้อ(ที่ระบุในก าหนดการ) ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าประกันอุบัติเหตุในการทัศนศึกษานอกสถานที่ต่างจังหวัด 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนมัคคุเทศก์ต้นแบบ โดยหากมีผู้สมัคร และหรือมีผู้สอบผ่านคัดเลือกไม่ครบตาม
จ านวนที่ประกาศรับ หรือได้จ านวนที่คณะกรรมการด าเนินงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถด าเนินการอบรมได้ 
ทางคณะกรรมการด าเนินงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดจัดสอบ และหรืองดการจัดฝึกอบรมฯ  และทั้งนี้หากมีการ
ด าเนินโครงการฝึกอบรมไปได้ระยะเวลาหนึ่งหากผู้เข้ารับการอบรมจะขอออกกลางคันหรือไม่เข้าร่วมอบรมอีก
ต่อไป ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามแต่ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ระหว่างการฝึกอบรมที่ผู้เข้าอบรมช าระไป
แล้วนั้นไม่สามารถเรียกคืนได้ 
 
๑๑.  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 
๒) มีสัญชาติไทย 
๓) ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
๔) ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการก าหนด 
๕) ต้องฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศที่เปิดฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี 
๖) มีบุคลิกภาพดีและเป็นผู้มีใจรักในงานบริการ 

 
๑๒.  หลักฐานที่ใช้สมัคร 

๑) ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน ๔ เดือน                   
เป็นรูปสี จ านวน ๓ รูป (เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปทุกใบ) 

๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๓ ชุด(ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง)  
๓) ส าเนาหลักฐานการศึกษา ต้องใช้วุฒิที่ระบุการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญา จ านวน ๓ ชุด(ลง

ลายมือรับรองส าเนาถูกต้อง)  
๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๓ ชุด(ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง)  
๕) หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่นใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล เป็นต้น อย่างละ ๓  ชุด(ลงลายมือชื่อรับรอง

ส าเนาถูกต้อง)  
๖) กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปให้แนบส าเนาใบผ่านการเทียบวุฒิ

การศึกษาจากกระทรวงอุดมศึกษาฯ(อว.) และหากจบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ให้แนบส าเนาใบ
ผ่านการเทียบวุฒิการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) มาด้วย โดยทั้งนี้ผู้สมัครต้องติดต่อ
สถานศึกษาเพ่ือน าหนังสือรับรองการจบการศึกษามายืนยันด้วยตนเอง 
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หมายเหตุ :  ระหว่างการฝึกอบรมฯ เอกสารที่ใช้ในการสมัครจะได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากปรากฏพบว่าคุณสมบัติ เอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ผู้เข้าอบรมจะต้องพ้น
สภาพจากการเป็นผู้เข้าอบรม และทางโครงการจัดอบรม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายใดๆให้  และหากตรวจสอบ
พบว่ามีการใช้เอกสารปลอมในการสมัครทางโครงการฯ จะมีการด าเนินคดีทางกฎหมาย   
 
๑๓. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล(การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ามาฝึกอบรม) 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล โดยข้อสอบข้อเขียนจะออกข้อสอบโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาแต่งตั้งขึ้น ทั้งนี้ให้มีผู้แทนจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว และผู้แทนจากสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพฯ 
มาร่วมในขั้นตอนของการสอบสัมภาษณ์ด้วย  โดยมีหลักเกณฑ์การสอบข้อเขียนครอบคลุมในเรื่อง 

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง สถานการณ์ท่องเที่ยวไทย 
 - ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย  
 - ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย 
 - ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย และความเป็นไทยทั้งหลาย 
 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท าหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
 - สถานการณ์สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของไทย 
 - วิชาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนกลาง(สมัครภาษาใดให้ใช้ภาษานั้นในการสอบ) 
  ในการประเมินผลการสอบข้อเขียนนั้นผู้เข้าสอบต้องมาเข้าสอบท าข้อสอบให้ครบทุกส่วนคะแนนการสอบ
ไม่ควรต่ ากว่าร้อยละ 60 หรือมีคะแนนที่สามารถจะพัฒนาต่อเนื่องให้ดีขึ้นได้ 

ส่วนการสอบสัมภาษณ์ครอบคลุมเรื่อง 
- การแนะน าตนเอง การใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน 
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานในวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
- บุคลิกภาพ ทัศนคติต่อวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
- ความสามารถในการสื่อสารทางภาษา(สมัครภาษาใดให้สัมภาษณ์ภาษณ์นั้น) 
ในการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์นั้นผู้เข้าสอบต้องมาสอบสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง และมีคะแนนการสอบ

ไม่ควรต่ ากว่าร้อยละ 70 หรือมีคะแนนที่คณะกรรมการพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าสามารถที่จะจะพัฒนาต่อเนื่อง
ให้ดีขึ้นได้ 

 
๑๔. การวัดผลการฝึกอบรม เกณฑ์ตัดสินว่า “ผ่าน” ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องมีเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอด
หลักสูตรทั้งหมด 

(๒) ต้องสอบผ่านภาคทฤษฎี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
(๓) ต้องสอบผ่านภาคปฏิบัติ ไม่ต่ ากว่ าร้อยละ ๗๕ 
(๔) ต้องผ่านการศึกษานอกสถานที่ ในโมดูล ๕ ครบทั้ง ๕ เส้นทาง 

เกณฑ์ตัดสินว่า “ไม่ผ่าน” คือ ต่ ากว่าเกณฑ์ “ผ่าน” ที่ก าหนดข้างต้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ท่ัวไป 

 
การรับรองผลการฝึกอบรม 

ผู้ส าเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป ต้องผ่านการประเมินผลการฝึกอบรมในเกณฑ์ 
“ผ่าน” จึงจะได้รับวุฒิบัตรว่าผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีจัดการ
ฝึกอบรม ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว เพ่ือน าไปประกอบการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป สถาบันการศึกษา
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ระดับอุดมศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดการฝึกอบรมจะต้องส่งรายชื่อผู้ส าเร็จการฝึกอบรม พร้อมเอกสาร
หลักฐาน ให้กรมการท่องเที่ยวตรวจสอบทุกครั้ง และให้สถาบันการศึกษาออกวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
เพ่ือการก ากับควบคุมมาตรฐานการฝึกอบรม ป้องกันการปลอมแปลงวุฒิบัตร โดยแบบวุฒิบัตร ให้เป็นไปตามแบบ
ที่กรมการท่องเที่ยวก าหนด 

 
๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ใช้ประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒) คณาจารย์ของสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการได้ให้บริการวิชาการความรู้แก่ผู้
เข้ารับการอบรม และได้แลกเปลี่ยนทักษะความรู้ในวิชาชีพมัคคุเทศก์ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 ๓) นักศึกษาในสาขาวิชาฯ ที่เป็นทีมงานช่วยงานอบรม ได้เพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์ในวิชาชีพ
มัคคุเทศก์ ได้ฝึกทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม 
 ๔) ผู้เข้าอบรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับในคุณภาพประสิทธิภาพการด าเนินโครงการอบรมฯ 
 ๕) มหาวิทยาลัยฯ ได้แสดงบทบาทในการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชน เป็นแหล่งบริการวิชาการชุมชนที่
ตอบสนองนโยบายจากภาครัฐด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 

ข้อปฏิบัติระหว่างการฝึกอบรม 
 เพ่ือให้การอบรมในโครงการนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการด าเนินงานจึงขอให้ผู้เข้ารับการ
อบรมทุกคนปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 ๑. ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าเรียนตรงเวลาอย่างเคร่งครัด และสามารถเข้าห้องสายได้ไม่เกิน 30 นาที 
ในแต่ละรอบที่อบรม หากเกินกว่านั้นจะถือว่าขาดการอบรม ๑ ครั้ง แต่ต้องไม่สายเป็นนิจ  
 ๒. ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเซ็นต์ชื่อก่อนการเข้าชั้นเรียนและเซ็นต์ชื่อเมื่อสิ้นสุดการเรียนทุกครั้งในแต่ละ
วัน แต่ละรอบ หากเป็นการอบรมในมหาวิทยาลัยฯ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ต้องเซ็นต์ชื่อมา-กลับ 1 ครั้ง  หากเป็น 
เสาร์อาทิตย์ต้องเซ็นต์ชื่อมา-กลับ ๒ ครั้ง 
 ๓. ในกรณีจ าเป็น เช่น เจ็บป่วยหรือมีกิจธุระส าคัญ ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ ผู้อบรมต้องส่งใบลา
เป็นลายลักษณ์อักษรถึงประธานโครงการล่วงหน้า หรือส่งในวันแรกหลังจากกลับมา 
 ๔. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถขาดการอบรมได้ไม่เกิน ๒๐% ของเวลาเรียนทั้งหมด หากขาดเกินกว่านั้น
โดยไม่มีเหตุผลอันควร จะหมดสิทธิ์สอบ หากเป็นการลากิจส่วนตัวต้องใช้ใบลาจากทางโครงการเท่านั้น  
 ๕. บัตรประจ าตัวผู้เข้ารับการอบรม  
     ๕.๑ ผู้เข้ารับการอบรมต้องติดบัตรประจ าตัวตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่ หาก
สูญหายต้องช าระค่าท าบัตรใหม่ ๑๐๐ บาท 
     ๕.๒ ไม่อนุญาตให้ลุกเข้าออกระหว่างการอบรม ยกเว้นช่วงเวลาที่วิทยากรให้พักเบรค หรือได้ขอ
อนุญาตจากอาจารย์ผู้ควบคุมประจ าวันนั้นๆ เป็นกรณีๆ ไป  
 ๖. ไมอ่นุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าห้องอบรม เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีไป 
 ๗. พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จะถูกตักเตือน ภาคทัณฑ์และปรับให้พ้นสภาพความเป็นผู้เข้าอบรม ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากคณะกรรมการด าเนินงานฯ โดยพฤติกรรมที่ต้องละเว้นของผู้เข้าอบรมมีดังนี้ 
     ๗.๑  มีพฤติกรรมเซ็นต์ชื่อแทนกัน ไม่ตั้งใจเรียน รบกวนผู้อ่ืน ประพฤติตนไม่เรียบร้อย แต่งกายไม่
สุภาพ ทั้งในห้องบรรยายและการศึกษานอกสถานที่  
     ๗.๒  ไม่ติดบัตรประจ าตัว  
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    ๗.๓  ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด รวมถึงโน๊ตบุ๊ก Ipad ฯลฯ ในระหว่างการเข้ารับการอบรม โดยไม่
เกรงใจวิทยากรและเพ่ือนเข้าร่วมอบรม 
     ๗.๔ ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการอบรมฯ อย่างเคร่งครัด ในระหว่างการศึกษาอบรมทั้ง
ภายในและนอกสถานที ่
     ๗.๕ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อการเป็นว่าที่มัคคุเทศก์ที่ดี เช่น ไม่ตรงต่อเวลา ไม่มีน้ าใจ ไม่เรียนรู้และ
คิดท่ีจะท างานบริการ ไม่ตั้งใจศึกษา ฯลฯ 
     ๗.๖  ไม่ปฏิบัติตามค าแนะน า หรือค าตักเตือนโดยชอบของกรรมการด าเนินงานฯ คณาจารย์ วิทยากร
ที่เก่ียวข้องในการอบรม  
 ๘. หากผู้เข้ารับการอบรมไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดข้างต้นจะถูกตักเตือน ภาคทัณฑ์ และปรับให้พ้นสภาพ
การเป็นผู้เข้าอบรม และทางผู้เข้าอบรมจะไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมใดๆ คืนได้  
 
ข้อปฏิบัติในการออกทัศนศึกษานอกสถานที่ 
 ๑. ผู้เข้ารับการอบรมต้องออกทัศนศึกษาตามก าหนดไว้ในระเบียบการ  ทุกเส้นทางห้ามขาด  หากขาดจะ
ไม่มีสิทธิ์สอบไม่ว่ากรณีใด 
 ๒. ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านต้องปฏิบัติตามแผนงาน และก าหนดการทัศนศึกษาอย่างเคร่งครัด  
 ๓. การออกเดินทางทัศนศึกษานอกสถานที่ จะออกเดินทางตรงเวลาตามที่ก าหนดไว้ หากมาสายจะไม่รอ
ไม่ว่ากรณีใด 
 ๔. การแต่งกายต้องสุภาพ (ตามข้อก าหนดที่จะแจ้งก่อนเดินทางทุกครั้ง) 
 ๕. ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านต้องให้เกียรติแก่สถานที่  วิทยากรผู้บรรยาย โดยไม่พูดคุย ส่งเสียงดังมี
พฤติกรรมไม่สนใจ ใส่ใจขณะฟังบรรยาย 
 ๖. ไม่อนุญาตให้พาบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการอบรมร่วมเดินทางไปด้วย 
 ๗. ไม่พกพาอาวุธอันตราย ดื่มสุรา เสพสิ่งเสพติด และเล่นการพนันในระหว่างการทัศนศึกษาจะถือเป็น
ความผิดร้ายแรง  คณะกรรมการด าเนินงานอบรมจะตัดสิทธิ์ในการสอบทันที 
 ๘. ถ้ามีโรคประจ าตัวหรือมีข้อจ ากัดในเรื่องการรับประทานอาหารกรุณาแจ้งล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่
โครงการก่อนการเดินทาง 
 ๙. หากมีข้อสงสัยหรือมีเหตุขัดข้องประการใด  กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่หรือผู้ประสานงาน 
         ๑๐. ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสาร ในระหว่างที่มีการบรรยายทั้งบนรถหรือในแหล่งท่องเที่ยว  
หมายเหตุ   เรื่องการแต่งกาย ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 ชาย  เสื้อสุภาพมีคอปก  กางเกงสเล๊ค ขายาว รองเท้าสุภาพ 
 หญิง เสื้อสุภาพ ต้องสวมกระโปรง (ยกเว้นการทัศนศึกษานอกสถานที่) 
 ทั้งชายหญิง ไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อยืดคอกลม เสื้อผ้าที่ไม่สุภาพ รองเท้าแตะ กางเกงยีนส์ เสื้อผ้าสีฉูดฉาด 
ฉีกขาด การแต่งกายในการออกภาคสนามให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการด าเนินงานก าหนดในแต่ละครั้ง 
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๑๖. โครงสร้างหลักสูตร (รายละเอียดวิชา จ านวนชั่วโมง วิทยากร) 
รายวิชา จ านวน รายช่ือวิทยากร 

โมดูล ๑ ภาคความรู้ทางวิชาการทั่วไป ๗ วิชา  จ านวน  ๒๑ ชั่วโมง  
๑.๑ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ
  

๓ ชั่วโมง ชื่ออาจารย ์ผู้แทนจากกรมการท่องเที่ยว  
คุณวุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
ประสบการท างาน/การสอน/การบรรยาย 

๑.๒ ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ๓ ชั่วโมง ชื่ออาจารย์ อ.พรสมิทธิ์  ฉายสมิทธิกุล 
คุณวุฒิการศึกษา - วท.ม. สาขาภูมิศาสตร์ 
ต าแหน่ งปัจจุบัน  - หั วหน้ าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภู มิ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
- อาจารย์วิทยากรสอนด้านภูมิศาสตร์ และการส ารวจเพ่ือการท า
แผนที่ 
ประสบการท างาน/การสอน/การบรรยาย 
- วิทยากรบรรยายแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป
(ต่างประเทศ) รุ่นที่ ๓-๑๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
หัวข้อที่บรรยายได้แก่ ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 
- คณะกรรมการตรวจสอบและติดตั้งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) ให้กับ กระทรวงศึกษาธิการ 
- กรรมการวิชาการตรวจต าราของส านักพิมพ์เอกชนในรายวิชา
ภูมิศาสตร์และภูมิ สารสนเทศ ให้กับกระทรวงการศึกษาธิการ 
- คณะกรรมการร่วมเขียนหลักสูตรให้กับนักศึกษาของกองทัพบก
ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑.๓ โบราณคดีไทยเพ่ือการท่องเที่ยว ๓ ชั่วโมง ชื่ออาจารย์ ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวฒุิ  สุขสวัสดิ์ 
คุณวุฒิการศึกษา - ศศ.บ. (โบราณคด)ี เกียรตินิยม, 
- ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์) 
- Diplome d’Etudes Approfondies en Etudes Indiennes 
(Histoire et  Archeologie) (Mention Tres Bien), 
Universite de Paris III (Sorbonne – Nouvelle) 
- Doctorat de Recycle en Etudes Indiennes (Histoire et 
Archeologie),  (Mention Tres Bien), Universite de Paris 
III (Sorbonne – Nouvelle) 
- ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ (ศิลปวัฒนธรรม) การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย 
ต าแหน่งปัจจุบัน - ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐/ รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสยาม 
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รายวิชา จ านวน รายช่ือวิทยากร 
โมดูล ๑ ภาคความรู้ทางวิชาการทั่วไป ๗ วิชา  จ านวน  ๒๑ ชั่วโมง  
  ประสบการท างาน/การสอน/การบรรยาย 

- ผู้ถวายค าบรรยายเกี่ยวกับโบราณวัตถุ  โบราณสถาน แด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และสมเด็จ
พระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ 
- ผู้ถวายค าบรรยายเกี่ยวกับสถานที่ส าคัญของชาติแด่พระ
ราชวงศ์ ระดับมกุฎราชกุมาร ของประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป 
และพระราชธิดาของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งประเทศญี่ปุ่น 
- ผู้บรรยายน าชมสถานที่ส าคัญของชาติ แด่ประมุขของประเทศ
ต่างๆ ระดับประธานาธิบดีที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่าง
เป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ 
- ผู้บรรยายน าชมสถานที่ส าคัญของชาติ แด่ผู้น าของประเทศ
ต่างๆ ระดับนายกรัฐมนตรี เป็นต้น 
- ผู้น าชมทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี แด่องคมนตรี 
- ผู้บรรยายน าชมสถานที่ส าคัญของชาติ แด่รัฐมนตรีในคณะ
รัฐบาล 
- ผู้น าชมโบราณวัตถุสถานแด่นายกราชบัณฑิตยสถาน 
- ผู้บรรยายน าชมสถานที่ส าคัญ แด่คณะทูตชาวต่างประเทศ
ประจ าประเทศไทย 
- ผู้บรรยายน าชมสถานที่ส าคัญของชาติ แก่ชาวต่างชาติที่เดิน
ทางเข้ามารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ าทุก
ปี 
- อาจารย์และวิทยากรพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 
จุฬ าลงกรณ์ มห าวิท ยาลั ย , มหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์ , 
มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสาน
มิ ต ร ), มห าวิท ยาลั ยบู รพ า , มห าวิท ยาลั ย รามค าแห ง , 
มหาวิทยาลัย  สุ โขทั ยธรรมาธิราช , มหาวิทยาลัยสยาม , 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย รั ง สิ ต , ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ , 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร
เกษม, มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์, สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนาถ 
- รองคณบดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ผู้บรรยายเกี่ยวกับสถานที่ส าคัญแก่นักเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าประจ าทุกปี 

 
 
 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๑๐ 
 

รายวิชา จ านวน รายช่ือวิทยากร 
โมดูล ๑ ภาคความรู้ทางวิชาการทั่วไป ๗ วิชา  จ านวน  ๒๑ ชั่วโมง  
  - วิทยากรพิเศษของศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (สปา

ฟา) ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้       
(ซีมีโอ) 
- ได้รับรางวัลดีเด่นในการเขียนหนังสือ เรื่องปราสาทเขาพระ
วิหาร : ศาสนบรรพตที่โดดเด่นที่สุดในภาคพ้ืนเอเชียอาคเนย์ 
จากกระทรวงศึกษาธิการ 
- กรรมการช าระประวัติศาสตร์ ส านักนายกรัฐมนตรี 
- กรรมการผู้ประเมินนักวิจัยดีเด่นของสภาวิจัยแห่งชาติ 
- ก ร ร ม ก า ร ผู้ ป ร ะ เมิ น ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง
ทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ 
- ที่ปรึกษาการปรับปรุงค าบรรยายทางวิชาการของพระที่นั่ง
วิมานเมฆ ส านักพระราชวัง 
- วิทยากรพิเศษวิทยาลัยในวังชาย ส านักพระราชวัง 
- วิทยากรในโครงการแลกเปลี่ ยนนิสิต - นักศึกษา คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัย
เบอร์มิงแฮม (University of Birmingham) ประเทศสหราช
อาณาจักร 
- ผู้ เขียนต าราร่วมวิชา “ไทยศึกษา” สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช 
- วิทยากรพิเศษของศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี 
และค่ายทองฑีฆายุ จังหวัดนครปฐม 
- วิทยากรของชมรมพุทธธรรม คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล ม.มหิดล 
- กรรมการโครงการพัฒนาตน คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล ม.มหิดล 
- ได้รับรางวัลปาฐกถาสุด แสงวิเชียร จากคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริ
ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
- กรรมการสมาคมโบราณคดีแห่งประเทศไทย 
- กรรมการสมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- วิทยากรพิเศษของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยใน
พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
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รายวิชา จ านวน รายช่ือวิทยากร 
โมดูล ๑ ภาคความรู้ทางวิชาการทั่วไป ๗ วิชา  จ านวน  ๒๑ ชั่วโมง  
  - มัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์ของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

และ ม.มหิดล 
- วิทยากรโครงการอบรมอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ ส านักโบราณคดี 
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ 
- วิทยากรพิ เศษของส านั กงาน เลขาธิการวุฒิ สภา สภ า
ผู้แทนราษฎร 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทางวิชาการของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- อาจารย์พิเศษของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล ม.มหิดล 
- วิทยากรพิเศษของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
- วิทยากรพิ เศษของโรงพยาบาล เจริญ กรุ งป ระชารักษ์ 
กรุงเทพมหานคร 
- ผู้น าชมโบราณวัตถุสถานแด่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
- วิ ท ย าก ร ให้ แ ก่ เจ้ าห น้ าที่ ศู น ย์ ข้ อ มู ล ก า รท่ อ ง เที่ ย ว
กรุงเทพมหานคร 
- เลขานุการคณะกรรมการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
- องค์ปาฐก ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- ผู้บรรยายเรื่องกระบวนพยุหยาตราชลมารคแก่ประชาชน จัด
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
- กรรมการพิจารณาโบราณวัตถุเพ่ือจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติของกรมศิลปากร 
- วิทยากรพิเศษในระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- วิทยากรถวายค าบรรยายแด่พระภิกษุสงฆ์ทั่วราชอาณาจักร จัด
โดยมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
-วิทยากรบรรยายให้แก่ชมรมท่องเที่ยวของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 
- วิ ท ย ากรบ รรย าย ให้ ค วาม รู้ แ ก่ เจ้ าห น้ าที่ ป ระจ าขอ ง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากร 
- วิทยากรพิเศษให้แก่โรงเรียนจิตรลดา 
- วิทยากรให้แก่พิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด 
กระทรวงกลาโหม 
- วิทยากรในการสัมมนาทางวิชาการ จัดโดยสถาบันราชภัฏ
กาญจนบุรี 
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รายวิชา จ านวน รายช่ือวิทยากร 
โมดูล ๑ ภาคความรู้ทางวิชาการทั่วไป ๗ วิชา  จ านวน  ๒๑ ชั่วโมง  
  - กรรมการจัดการอบรมมัคคุเทศก์ของคณะโบราณคดี และของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- กรรมการจัดนิทรรศการทางวิชาการของคณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษานักศึกษาคณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- กรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส 
- ศิษย์เก่าเกียรติยศของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- นักศึกษาเก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
- บรรณาธิการของวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
- บรรณาธิการของหนังสือท่องอารยธรรม 
- กองบรรณาธิการของวารสารเมืองโบราณ 
- ที่ปรึกษาของหนังสือหลายเล่มของส านักพิมพ์ริเวอร์บุคส์ 
- ที่ปรึกษาในการจัดนิทรรศการประจ าปีของพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ กรมศิลปากร 
- ผู้ได้รับการสัมภาษณ์ประวัติและผลงานลงในนิตยสาร Hi-
Class, นิตยสาร Life & Décor และนิตยสารอ่ืน ๆ อีกหลายเล่ม 
- ผู้ เขียนบทความและหนังสือของส านักพิมพ์เมืองโบราณ 
ส านักพิมพ์ศิลปวัฒนธรรม ส านักพิมพ์ริเวอร์บุคส์ ฯลฯ 
- ที่ปรึกษาของละครทางโทรทัศน์  เรื่อง “กษัตริยา” และ
ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เรื่อง “ทวิภพ” 
- ผู้ด าเนินรายการ (พิธีกร), ผู้เฉลยค าตอบและเป็นที่ปรึกษา
รายการและเขียนบท เรื่ องราวทางด้ านศิ ลปวัฒ นธรรม 
โบราณวัตถุสถาน ทางสถานีโทรทัศน์หลายช่อง เช่น รายการ 
“รอยไทย” และ “จดหมายเหตุกรุงศรี” เป็นต้น 
- สอนรายวิชาด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศ
ไทย, ศึกษานอกสถานที่ ฯลฯ 
- ผู้บรรยายแก่ผู้เข้ารับการอบรมมัคคุเทศก์เกือบทุกสถาบันที่จัด
ให้มีการอบรมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ
กรมการท่องเที่ยว หัวข้อที่บรรยายได้แก่ประวัติศาสตร์ศิลปะ
และโบราณคดีในประเทศไทย ประวัติศาสตร์ไทยเพ่ือการ
ท่องเที่ยว  
- ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี  
ม.ศิลปากร 
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รายวิชา จ านวน รายช่ือวิทยากร 
โมดูล ๑ ภาคความรู้ทางวิชาการทั่วไป ๗ วิชา  จ านวน  ๒๑ ชั่วโมง  
๑.๔ วัฒนธรรม เทศกาล และ  
งานประเพณีไทย 

๓ ชั่วโมง ชื่ออาจารย์ รศ.ชนัญ  วงษ์วิภาค 
คุณวุฒิการศึกษา - มานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
- MA. Anthropology ANU(Australian National University) 
ต าแหน่งปัจจุบัน - รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประสบการท างาน/การสอน/การบรรยาย  
- สอนรายวิชา การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-Tourism), การ
พั ฒ น าก ารท่ อ ง เที่ ย ว แ บ บ ยั่ งยื น (Sustainable Tourism 
Development), สังคมวัฒนธรรมไทย , ภูมิปัญญาไทย ฯลฯ , 
Design in Thai Arts and Culture., Packaging Design.,                      
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์, สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 
- วิท ยากรโครงการฝึ กอบรมหลั กสู ต รมั คคุ เทศก์ ทั่ ว ไป 
(ต่างประเทศ) รุ่นที่  ๘-๑๕  บรรยาย วิชาเทศกาลและงาน
ประเพณีไทย 

๑.๕ ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยและ
การอนุรักษ์ 

๓ ชั่วโมง ชื่ออาจารย์ น.สพ.สมชัย  วิเศษมงคลชัย 
คุณ วุฒิ การศึกษา  - วิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต   จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
- สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
ต าแหน่งปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัทเปิดโลกการ
ท่องเทีย่ว   
- กรรมการบริษัท บริษัทภูมิปัญญาไทยกาญจนบุรี จ ากัด B.SC. , 
D.V.M. 
- กรรมการหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี 
- ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี 
- วิทยากรบรรยายประจ า ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- กรรมการศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) 
- กรรมการสภา สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา 
ประสบการท างาน/การสอน/การบรรยาย 
- นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการผจญภัย  
- ผู้อ านวยการโครงการเสือช่วยโลก  
- กรรมการมูลนิธิ และผู้ดูแลเสือ แต่งตั้งโดยกรมอุทยานสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช 
- วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการส่งเสริมภาคี
เครือข่ายการท างานด้านการท่องเที่ยว และการศึกษาการจัดการ 
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รายวิชา จ านวน รายช่ือวิทยากร 
โมดูล ๑ ภาคความรู้ทางวิชาการทั่วไป ๗ วิชา  จ านวน  ๒๑ ชั่วโมง  
  ทุนทางสังคมอย่างบูรณาการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน จัดโดยกองการท่องเที่ยวส านักวัฒนธรรมกีฬาและการ
ท่องเที่ยว 
- คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการโรงแรม หอการค้าไทย 
- คณะกรรมการอ านวยการส่งเสริมกิจกรรมปีท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
นานาชาติ (๒๕๔๕) 
- คณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
- คณะท างานพิเศษเฉพาะด้าน โครงการอุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาติสิรินธร 
- กรรมการงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยความร่วมมือระหว่างสภา
สถาบันราชภัฎกับส านักงานสนับสนุนเงินทุนวิจัย ในประเด็น
“การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุนชน” 
- มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือ
เชิงนิเวศ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การพัฒนาอย่างยั่งยืน  แนว
ทางการพัฒนาจิตเพ่ือการมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขในทุกมิติ  
ธรรมชาติบ าบัดกับการพัฒนาจิต  การบูรณาการความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
- กรรมการบริหาร วุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.กาญจนบุรี 
- วิทยากรบรรยายแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป
(ต่างประเทศ) รุ่นที่ ๓-๑๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
และอีกหลายมหาวิทยาลัย ที่จัดให้มีการอบรมร่วมกับการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรมการท่องเที่ยว หัวข้อที่
บรรยายได้แก่  มรดกและภูมิปัญญาไทย , การจัดการธุรกิจการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน , การคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการเพ่ือการ
ท่องเที่ยว,  ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินรางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่น ของ ททท. 
ปี ๒๕๕๘  
- สัตวแพทย์ดูแลสัตว์ภายในวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน วัด
เสือ จ.กาญจนบุร ี
- รองประธานมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๑๕ 
 

รายวิชา จ านวน รายช่ือวิทยากร 
โมดูล ๑ ภาคความรู้ทางวิชาการทั่วไป ๗ วิชา  จ านวน  ๒๑ ชั่วโมง  
๑.๖ หลักการและการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน    
 

๓ ชั่วโมง ชื่ออาจารย์ ประวัติ ** น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย  
**(ดูข้อมูลก่อนหน้า) 

๑.๗ ธุรกิจและองค์กรที่เก่ียวข้องกับงาน
มัคคุเทศก์   
  

๓ ชั่วโมง ชื่ออาจารย์ อ.สุรวัช  อัครวรมาศ 
คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
ต าแหน่งปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ดลัคเอกซ์เพรส 
จ ากัด, บริษัท เค.ที.เค. ทัวร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จ ากัด 
ประสบการท างาน/การสอน/การบรรยาย 
- ผู้ริเริ่มท าทัวร์คุณภาพเต็มรูปแบบจากประเทศจีน ตั้งแต่ปี  

พ.ศ.๒๕๔๖ ภายใต้ชื่อ 暹 罗风情 
- ผู้ริเริ่มน าคู่รักชาวจีนมาจัดพิธีมงคลสมรสหมู่ในไทย  
- หัวหน้าคณะนักเรียนไทยโครงการเยาวชนทัศนศึกษาไต้หวัน 
- กรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
พ.ศ.๒๕๕๑ 
- กรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑(แก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๙) 
- อุปนายกสมาคมธุรกิจไทยท่องเที่ยว ATTA  
- ที่ปรึกษาสมาคม TTAA  
- ที่ปรึกษาสมาคมท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ 
- ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ADT 
- ประธานคณะท างานพิจารณามาตราราคาขั้นต่ าตามมาตรา ๓๑
ของ พรบ.ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ๒๕๕๑ 
- กรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
- กรรมการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
- อดีตนายกสมาคมการค้า เอสเอ็มอี ไทย 
- อาจารย์พิเศษ ตามสถาบัน และองค์กรต่างๆ 
- ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว  
- เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๑๖ 
 

รายวิชา จ านวน รายช่ือวิทยากร 
โมดูล  ๒ ความรู้ทางวิชาการเฉพาะภูมิภาค รวม  ๗ วิชา จ านวน ๑๐๘ ชั่วโมง 
๒.๑ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น  
(เหนือ อีสาน กลาง ใต้ )             

๑๒ ชั่วโมง 
(ภูมิภาคละ 
๓ ชั่วโมง) 

ชื่ออาจารย์ ประวัติ อ.พรสมิทธ์ิ  ฉายสมิทธิกุล  
**(ดูข้อมูลก่อนหน้า) 

๒.๒ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ
วรรณกรรมท้องถิ่น (เหนือ อีสาน กลาง 
ใต้ )                

๒๔ ชั่วโมง 

(ภูมิภาคละ 
๖ ชั่วโมง) 

ชื่ออาจารย์ ประวัติ ศ.ดร. ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสด์ิ  
**(ดูข้อมูลก่อนหน้า) 

๒.๓ ทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่น   
(เหนือ อีสาน กลาง ใต้ )             
     

๒๔ ชั่วโมง 

(ภูมิภาคละ 
๖ ชั่วโมง) 

ชื่ออาจารย์ อ.สุระชาติ  สวนทรัพย์ 
คุณวุฒิการศึกษา - ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยราชมงคล รัตนโกสินทร์  
- ประกาศนียบัตรมัคคุ เทศก์  จากภาควิชาประวัติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
- ประกาศนียบัตรงานอาคันตุกะสากลโรงแรม  
Union International  Concierge Organization  
- ป ระกาศนี ยบั ตรงานต้ อนรับส่ วนหน้ าใน โรงแรม  The 
Swissotel Group 
ต าแหน่งปัจจุบัน - มัคคุเทศก์อาวุโสและอาจารย์วิทยากรพิเศษ
ของมหาวิทยาลัยต่างๆ 
ประสบการท างาน/การสอน/การบรรยาย 
- อาจารย์และวิทยากรพิเศษ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น , 
มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต , มหาวิทยาลัย
บู รพา , มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิ โรฒ  (ประสานมิตร) , 
มหาวิทยาลัยสยาม, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกล
กังวล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ,มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
- ผู้ จัดการฝ่ายการดูแล และประสานงาน Duty Manager 
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ  
- หัวหน้างานฝ่ายอาคันตุกะสากลโรงแรม Chief  Concierge 
โรงแรม Swissotel กรุงเทพ  
- มัคคุเทศก์อาชีพ ๒ ช่วงนับรวมกัน ๒๗ ปี 
- ผู้จัดการฝ่ายงานทัวร์บริษัท See World Travel จ ากัด 
- ผู้บรรยายแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป 

 
 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๑๗ 
 

รายวิชา จ านวน รายช่ือวิทยากร 
โมดูล  ๒ ความรู้ทางวิชาการเฉพาะภูมิภาค รวม  ๗ วิชา จ านวน ๑๐๘ ชั่วโมง 
  (ต่างประเทศ) รุ่นที่ ๓-๑๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

และอีกหลายมหาวิทยาลัย ที่จัดให้มีการอบรมร่วมกับการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรมการท่องเที่ยว หัวข้อที่
บรรยายได้แก่ การพากย์ทัวร์ของมัคคุเทศก์ และการฝึกปฏิบัติ
พูดภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

๒.๔ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น    
(เหนือ อีสาน กลาง ใต้ )            
 

  ๑๒ ชัว่โมง 
(ภูมิภาคละ 
๓ ชั่วโมง) 

ชื่ออาจารย์ วงค์ฉัตร  ฉัตรกุล ณ อยุธยา 
คุณวุฒิการศึกษา - อาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างคิลป กรมคิลปากร  
- ปริญญาบัณทิต สาขาวิชาประติมากรรมสากล วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเพาะช่าง 
ต าแหน่งปัจจุบัน - นักวิชาการช่างศิลป ๖ ส่วนสงวนรักษา กลุ่ม
อนุรักษ์โบราณสถาน ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ กรมศิลปากร/ข้าราชการบ านาญ 
ประสบการท างาน/การสอน/การบรรยาย 
- รับราชการกองโบราณคดี กรมศิลปากร ตั้งแต่ปี ๒๕๒๐ 

๒.๕ กลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนท้องถิ่น   
(เหนือ อีสาน กลาง ใต้ )            
   

๑๒ ชั่วโมง 
(ภูมิภาคละ 
๓ ชั่วโมง) 

ชื่ออาจารย ์ สร้อยนภา  พันธุ์คง 
คุณวุฒิการศึกษา  - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการ
ท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
- รัฐศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าแหน่งปัจจุบัน  - อุปนายกสมาคมมัคคุ เทศก์อาชีพแห่ง
ประเทศไทย 
- เลขาธิการสถาบันพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานมัคคุเทศก์
ไทย (ITTI) 
- วิทยากรผู้ฝึกสอนด้านเทคนิคการน าเที่ ยวของสมาพันธ์
มัคคุเทศก์โลก WFTGA Hand on Training Course of World 
Federation of Tourist Guide Association: WFTGA 
- วิทยากรผู้ฝึกสอนเทรนเนอร์ระดับประเทศของ WFTGA : 
National Trainer for   Training the Trainers on behalf of 
WFTGA 
- วิทยากรผู้ฝึกสอนการวางแผนการสื่อความหมายในแหล่งมรดก
โ ล ก  Trainer for an Advance Interpretive planning 
Project for Cultural World Heritage site: ASEAN Japan 
Center 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๑๘ 
 

รายวิชา จ านวน รายช่ือวิทยากร 
โมดูล  ๒ ความรู้ทางวิชาการเฉพาะภูมิภาค รวม  ๗ วิชา จ านวน ๑๐๘ ชั่วโมง 
  - วิทยากรพิเศษในหลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ท้ังหลักสูตร

มัคคเุทศก์ทั่วไปและมัคคุเทศก์ เฉพาะในหลายหัวข้อ 
ประสบการท างาน/การสอน/การบรรยาย 
-  พ.ศ. ๒๕๒๑ มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษที่บริษัทสยามอินเตอร์
คอนดิเนนหัล แอนด์ ทรานสปอร์ต 
- พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้เข้ารับการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รุ่นที่ ๑๓  
- พ.ศ. ๒๕๓๑ บริษัท ดีทแฮล์ม แทรเวล (ประเทศไทย) จ ากัด 
ในฐานะมัคคุเทศก์ภาษาฝรั่งเศส  
- พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ในการให้ความรู้ค้น
การท่องเที่ยวและประวัติศาสตร์ศิลป เป็นภาษาฝรั่งเศส แก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
- พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมในโครงการพัฒนา
ศักยภาพธุรกิจน าเที่ยว  มัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยวรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ให้กับมัคคุเทศก์รายใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติโดยการสนับสนุนจาก ส านักทะเบียนธุรกิจน าเที่ยว
และมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา 
- พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับแต่งตั้งให้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  มัคคุเทศก์
ช านาญการ ที่ปรึกษาสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยท า
ให้ต้องท าหน้าที่วิทยากรบรรยาย ให้กับมัคคุเทศก์ทั้งที่ เป็น
สมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคม  
- พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับประกาศนียบัตร Train the trainers ใน
โครงการฝึกอบรม TOT (Training  the trainers) โดยความ
ร่วมมือของกรมการท่องเที่ยวและสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่ง
ประเทศไทย 
- พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับประกาศนียบัตร Train the trainers ใน
โค รงก ารฝึ ก อบ รม  TOT (Training the trainers) อั น เป็ น
โครงการความร่วมมือขององค์ การยู เนส โก้  อพท . และ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นผู้จัดการโครงการเสริมศักยภาพความรู้
ภาคสนามและวิทยากรในหลาย   โครงการ 
- พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับคัดเลือกให้เป็นมัคคุเทศก์ดีเด่น ได้รับรางวัล
กินรีประจ า พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดโดย ททท. 
 

 
 
 
 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๑๙ 
 

 
 

รายวิชา จ านวน รายช่ือวิทยากร 
โมดูล  ๒ ความรู้ทางวิชาการเฉพาะภูมิภาค รวม  ๗ วิชา จ านวน ๑๐๘ ชั่วโมง 
  - พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรมัคคุเทศก์สากล 

โครงการ Training the   Trainers  ของ World Federation 
of Tourist Guide Associations (WFTGA) Yerevan. 
Armenia. 
- พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับใบอนุญาตให้เป็น "National Trainer" on 
behalf of World Federation of Tourist Guide 
Associations (WFTGA) 
- พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นผู้จัดการและวิทยากรโครงการฝึกอบรม ๑๕
โครงการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้กับมัคคุเทศก์ รุ่นปฏิบัติงาน 
ในโครงการการพัฒนาศักยภาพความรู้และเทคนิคการปฏิบัติงาน
เพ่ือยกระดับการท างานมัคคุเทศก์ไทยสู่ระดับสากล 
- พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ได้รับเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ 
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่ง ประเทศไทย (Professional Guide 
Association of Thailand: PGAT) 
- พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับเชิญเป็น 1 ในผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการจัดท า
คู่ มื อมั คคุ เทศก์  (Tourist guide hand out) ของกรมการ
ท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 

๒.๖ สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก
ท้องถิ่น (เหนือ อีสาน กลาง ใต้ )                     
     

๑๒ ชั่วโมง 
(ภูมิภาคละ 
๓ ชั่วโมง) 

ชื่ออาจารย์ ประวัติ รศ.ชนัญ  วงษ์วิภาค ** 
(ดูข้อมูลก่อนหน้า) 

๒.๗ รูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะท้องถิ่น  
(เหนือ อีสาน กลาง ใต้ )             
    

๑๒ ชั่วโมง 
(ภูมิภาคละ 
๓ ชั่วโมง) 

ชื่ออาจารย์ ประวัติ น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย ** 
(ดูข้อมูลก่อนหน้า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๒๐ 
 

รายวิชา จ านวน รายช่ือวิทยากร 
โมดูล  ๓ ความรู้และทักษะเฉพาะอาชีพ รวม ๑๒ วิชา จ านวน  ๔๒ ชั่วโมง 
๓.๑ บทบาทหน้าที่ มารยาท และ
จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์   
    

๓ ชั่วโมง 
 

ชื่ออาจารย ์ ไชยยงค์  เจริญเมือง  
คุณวุฒิการศึกษา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- วุฒิบัตรมัคคุเทศก์อาชีพ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- วุฒิบัตร นักบริการระดับสูงจาก NIDA 
- นักบริหารอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (Aseanta - 
Singapore)  
- วุฒิ บั ตรการพูดจาก TOAST MASTER  INTERNATIONAL 
CLUB  U.S.A 
ต าแหน่งปัจจุบัน - มัคคุเทศก์อาวุโส 
- ผู้จัดการบริษัท C.Y. Tour จ ากัด 
- ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการทัวร์ในประเทศ/Inbound/Outbound  
Tour 
- ผู้จัดการบริษัท สุพีเรียทัวร์  อเมริกันเอ็กซ์เพรส ทราเวล 
เซอร์วิส จ ากัด 
ประสบการท างาน/การสอน/การบรรยาย 
- อดีตนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย 
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภานิติ
บัญญัติ แห่งชาติ 
- อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ วิชาการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ของ ททท. 
- ครูผู้สอน-นักฝึกอบรมวิชาธุรกิจท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์ทั่ว
ประเทศของ ททท./ สรท. 
- ผู้บรรยายแก่ผู้ เข้ารับการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป
(ต่างประเทศ) รุ่นที่ ๓-๑๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
และอีกหลายมหาวิทยาลัย ที่จัดให้มีการอบรมร่วมกับการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  และกรมการท่องเที่ยว หัวข้อที่
บรรยายได้แก่ บทบาท หน้าที่ จรรยาบรรณและวิธีปฏิบัติของ
มัคคุเทศก์ท่ัวไป, วาทศิลป์(การฝึกพูดในที่ชุมชน) ฯลฯ 

๓.๒ วธิีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ 
    
   

๓ ชั่วโมง 
 

ชื่ออาจารย์ อรรณพ  เลาะเด  
คุ ณ วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า  - Chetupon Commercial College. 
Marketing 
- Tourism knowledge at Suan Sunandha  
ต าแหน่งปัจจุบัน - Work as Tour Leader and Tour Guide 
Both Inbound and Outbound. Countries I have been 
visit Australia. America. Belgium Canada Cambodia 
China Denmark German Chez Jordan Egypt Slovenia 
Slovakia Hungary Croatia Bosnia and Hesekovina  

 
 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๒๑ 
 

รายวิชา จ านวน รายช่ือวิทยากร 
โมดูล  ๓ ความรู้และทักษะเฉพาะอาชีพ รวม ๑๒ วิชา จ านวน  ๔๒ ชั่วโมง 
  Greece Turkey. Finland. Sweden. Norway. Astonia. 

Latvia. Lituenia  Germany Austria. Swiss. Italy. France. 
Etc 
ประสบการท างาน/การสอน/การบรรยาย 
- Start to work as a Tour Guide Since 1993 .  Not just 
only Tour Guide for Thai and English. Also be a Tour 
Leader has been bring Thai People around the world. 
Also do for leader of game activities  
- ๑๙๘๙-๑๙๙๓ Work as Hotel Staff till Executive 
Assistance Manager at Chinatown Hotel 
- ๑๙๙๓-๑๙๙๕  Work as Marketing Manager at Dai 
Nippon Tour 
- ๑๙๙๕-๑๙๙๗ Work as Marketing Manager. at 
Yuwakanit Tour 
- ๑๙๙๗-๑๙๙๘ Work as Marketing Manager at Dallas 
Tour 
- ๑๙๙๘-๑๙๙๙ Work as Marketing & Operation Manager 
at Dallas Tour 
- ๑๙๙๙-๒๐๐๐ Work as Marketing Manager at Sunworld 
Tour Australia 
- ๒๐๐๐-๒๐๐๒  Work as General Manager at Nara 
International 
- ๒๐๐๒-๒๐๐๖ Work as General Manager at Paradise 
Holiday 

๓.๓ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
    
   

 ๓ ชั่วโมง 
 

ชื่ออาจารย ์ผู้แทนจากกรมการท่องเที่ยว  
คุณวุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
ประสบการท างาน/การสอน/การบรรยาย 

๓.๔ จิตวิทยาการบริการ มนุษยสัมพันธ์ 
และการดูแลนักท่องเที่ยว  
 

  ๓ ชั่วโมง 
 

ชื่ออาจารย์ ธนวัฒน์  ทองเพ่ิม  
คุณวุฒิการศึกษา - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ต าแหน่งปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการบริษัทหนุ่มสาวทัวร์ 
จ ากัด 
- กรรมการบริหารโรงแรมในเครือ SENERETA 
- อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน. หรือ 
ADT) 
- ผู้ช่วยผู้จัดการและกรรมการบริษัทหนุ่มสาวทัวร์ 

 
 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๒๒ 
 

รายวิชา จ านวน รายช่ือวิทยากร 
โมดูล  ๓ ความรู้และทักษะเฉพาะอาชีพ รวม ๑๒ วิชา จ านวน  ๔๒ ชั่วโมง 
  - อาจารย์พิเศษบรรยายเกี่ยวกับวิชาด้านการท่องเที่ยว-การบริการให้กับ

มหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ประสบการท างาน/การสอน/การบรรยาย 
- ผู้อ านวยการทัวร์ภายในประเทศ บริษัทหนุ่มสาวทัวร์ จ ากัด 
- วิทยากรพิเศษบรรยายเกี่ยวกับวิชาด้านการท่องเที่ยว -การบริการ ที่
เชี่ยวชาญ ได้แก่ วิชาจิตวิทยาบริการโดยมีประสบการณ์การท างาน
ให้บริการเป็นมัคคุเทศก์น าเที่ยจากการน าเที่ยวในประเทศและน าทัวร์ไป
ต่างประเทศ กว่า ๗๕ ประเทศ เป็นระยะเวลากว่า ๓๐ ปี มีความรู้และ
สามารถยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากงานน าเที่ยว ประสบการณ์การแก้ไข
ปัญหาในการให้บริการ  
- มัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์น าเที่ยว FAM Trip ให้กับการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, สมาคม ATTA, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ , 
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการผจญภัย และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
-เป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป
(ต่างประเทศ) รุ่นที่ ๓-๑๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอีก
หลายมหาวิทยาลัย ที่จัดให้มีการอบรมร่วมกับกรมการท่องเที่ยว หัวข้อที่
บรรยายได้แก่ จิตวิทยาบริการ 

๓.๕ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  

๓ ชั่วโมง 
 

ชื่ออาจารย์ ประวัติ สุรวัช  อัครวรมาศ** 
(ดูข้อมูลก่อนหน้า) 

๓.๖ การให้ความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว   
  

๖ ชั่วโมง 
 

ชื่ออาจารย์ พ.ต.ท.สืบศักดิ์  ผันสืบ  
คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี จากวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารจัดการทั่วไป และคณะ
รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สัมฤทธิบัตร วิชากฎหมาย ๓ ตัว 
จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ต าแหน่งปัจจุบัน - เลขาธิการสมาคมฟุตวอลเล่ย์และประธานเทคนิคกีฬา
ฟุตวอลเล่ย์ สมาคมฟุตวอลเล่ย์แห่งประเทศไทย และคณะท างานด้าน
ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
- พ.ศ. ๒๕๕๙ สารวัตร สถานีต ารวจท่องเที่ยว ๘ (กาญจนบุรี) กองก ากับ
การ ๒ กองบังคับ การต ารวจท่องเที่ยว ควบคุมดูแลพ้ืนที่ ๔ จังหวัด 
ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม 
ประสบการท างาน/การสอน/การบรรยาย 
- เคยร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ๗ ครั้ง มีผลงานดังนี้ ๒ เหรียญทอง 
ซี เกมส์  ๑ ๙๙ ๗  (ครั้ งที่  ๑๙ ) ที่ จ าการ์ต า ป ระ เทศ อิน โดนี เซี ย ,                     
๒ เหรียญทอง ซีเกมส์ ๑๙๙๙ (ครั้งที่ ๒๐) ที่บันดาร์เซอรีเบอกาวัน 
ประเทศ  

 
 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๒๓ 
 

 

รายวิชา จ านวน รายช่ือวิทยากร 
โมดูล  ๓ ความรู้และทักษะเฉพาะอาชีพ รวม ๑๒ วิชา จ านวน  ๔๒ ชั่วโมง 
   บรูไน , ๒ เหรียญทอง ซีเกมส์ ๒๐๐๑ (ครั้งที่  ๒๑) ที่กัวลาลัมเปอร์ 

ประเทศมาเลเซีย, ๒ เหรียญทอง ซีเกมส์ ๒๐๐๓ (ครั้งที่ ๒๒) ที่ฮานอย
และนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม, ๑ เหรียญเงิน ซีเกมส์ ๒๐๐๕ (ครั้ง
ที่ ๒๓) ที่มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์, ๒ เหรียญทอง ซีเกมส์ ๒๐๐๗ (ครั้ง
ที่ ๒๔) ที่นครราชสีมา ประเทศไทย, ๒ เหรียญทอง ซีเกมส์ ๒๐๐๙ (ครั้ง
ที่ ๒๕) ที่เวียงจันทน์ ประเทศลาว และร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 
๔ ครั้ง มีผลงานดังนี้ ๒ เหรียญทอง เอเชียนเกมส์ ๑๙๙๘ (ครั้งที่ ๑๓) ที่
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, ๒ เหรียญทอง เอเชียนเกมส์ ๒๐๐๒ (ครั้ง
ที่ ๑๔) ที่ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้, ๒ เหรียญทอง เอเชียนเกมส์ ๒๐๐๖ 
(ครั้งที่๑๕) ที่โดฮา ประเทศกาตาร์, ๑ เหรียญทอง เอเชียนเกมส์ ๒๐๑๐ 
(ครั้งที่ ๑๖) ที่กวางโจว ประเทศจีน 
- พ.ศ. ๒๕๕๐ ประดับยศเป็นร้อยต ารวจตรี (ร.ต.ต.) สังกัดกองก ากับการ
สายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ หรือ ต ารวจ 
๑๙๑ (บช.น.)  
- พ.ศ. ๒๕๕๘ สารวัตร งานป้องกันและปราบปราม สน.พหลโยธิน   

๓.๗ การปฐมพยาบาล
นักท่องเที่ยว    
   

๓ ชั่วโมง 
 

ชื่ออาจารย์ พ.ต.หญิง ศริยา  ยงกุล    
คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บันทิต วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบกมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๒๔ 
- หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๓ 
- หลักสูตรการช่วยชีวิตชั้นสูง พ.ศ.๒๕๕๓ 
- หลักสูตร ครู ก. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๔ 
- หลักสูตรผู้บริหารงานการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๗ 
ต าแหน่งปัจจุบัน - ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน รพ.พระมงกุฎเกล้า 
๒๕๕๓-ปัจจุบัน 
ประสบการท างาน/การสอน/การบรรยาย 
- ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.พระมงกุฎเกล้า ๒๕๔๔-๒๕๕๔ 
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน EMS Rally ระดับประเทศ ๒ ฐาน ปี พ.ศ.
๒๕๕๖ 
- วิทยากรบรรยายหัวข้อการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
มัคคุเทศก์ทั่วไป  (ต่างประเทศ) รุ่นที่  ๑๑-๑๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๒๔ 
 

รายวิชา จ านวน รายช่ือวิทยากร 
โมดูล  ๓ ความรู้และทักษะเฉพาะอาชีพ รวม ๑๒ วิชา จ านวน  ๔๒ ชั่วโมง 
๓.๘ การดูแลนักท่องเที่ยว
สูงอายุและลักษณะพิเศษ  
   
   

 ๓ ชั่วโมง 
 

ชื่ออาจารย์ ประวัติ น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย ** 
(ดูข้อมูลก่อนหน้า) 

๓.๙ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การท่องเที่ยว   
  

  ๓ ชั่วโมง 
 

ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.อมฤตา  ฤทธิภักดี 
คุ ณ วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า  - 2010-2017 Kingmongkut’s Institute of 
Technology Ladkrabang, Bangkok Doctor of Philosophy 
(Information Technology)  
- ๒๐๐๑-๒๐๐๔  Walailak University, Bangkok Campus Master 
Degree of Sciences (Management Information Technology) 
- ๑๙๙๕-๑๙๙๙ Rajabhat Institute Chankasem Bangkok 
Bachelor’s degree of Science (Computer Science) 
ต าแหน่งปัจจุบัน - อาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ประสบการท างาน/การสอน/การบรรยาย 
- ๒๐๐๔ Present  Phranakhon Rajabhat University (PNRU) 
- ๒๐๐๔-๒๐๐๔  Rajamangala Institute of Technology Bangkok  
- ๑๙๙๘-๒๐๐๒ Rajabhat Institute Chankasem Bangkok 

๓.๑๐ ทักษะการสื่อสารและ
บุคลิกภาพส าหรับมัคคุเทศก์  

๖  ชั่วโมง 
 

ชื่ออาจารย์ ประวัติ อ.สร้อยนภา  พันธุ์คง  ** 
(ดูข้อมูลก่อนหน้า) 

๓.๑๑ การพัฒนาตนเองและ
ทักษะวิชาชีพมัคคุเทศก์  
   
 

๓ ชั่วโมง 
 

ชื่ออาจารย์ อ.สุดาพร  แก้ววิเชียร 
คุณวุฒิการศึกษา – ปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ 
ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส บ.หนุ่มสาวทัวร์ 
ประสบการท างาน/การสอน/การบรรยาย 
- มัคคุเทศก์ของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์ จ ากัด ปี พ.ศ.๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน 
- มัคคุเทศก์พ่ีเลี้ยงออกภาคปฏิบัติ ม.ราชภัฏนครินทร์,สวนดุสิต,สวนสุนัน
ทา,ราชภัฏลพบุรีตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน 
- วิทยากรบรรยาย การเตรียมตัวก่อนออกฝึกงานบริษัทท่องเที่ยวและ
โรงแรมที่มหาวิทยาลัยราชกัฏสวนสุนันทา 
- เป็นวิทยากรบรรยาย การเป็นมัคคุ เทศก็ที่นักท่องเที่ยวต้องการ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ปี พ.ศ.๒๕๔๕ 
- อาจารย์สอน หลักการมัคคุเทศก์ วิทยาลัยดุสิตธานี ปี พ.ศ.๒๕๔๖ 
- มัคคุเทศก็พ่ีเลี้ยง หลักสูตรการเป็นเจ้าบ้านที่ให้กับนักท่องเที่ยว  
จ.บุรีรัมย์ ปี พศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน 
- มัคคุเทศก็พ่ีเลี้ยงในประเทศ และต่งประเทศของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์
จ ากัด ปี พ.ศ.๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน 

 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๒๕ 
 

รายวิชา จ านวน รายช่ือวิทยากร 
โมดูล  ๓ ความรู้และทักษะเฉพาะอาชีพ รวม ๑๒ วิชา จ านวน  ๔๒ ชั่วโมง 
   
 

๓ ชั่วโมง 
 

- มัคคุเทศก์น าเที่ยว สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ATTA ปี พ.ศ.๒๕๓๓ 
จนถึงปัจจุบัน 
- วิทยากรบรรยายเรื่อง การบริการนักท่องเที่ยวที่ดี  ให้กับต ารวจ
ท่องเที่ยวปีพ.ศ. ๒๕๕๕ 
- เป็นวิทยากรมัคคุเทศก์ต่างประเทศ เรื่อง พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ศิลปะ
การพูดส าหรับมัคคุเทศก์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีพ.ศ.๒๕๕๗-
๒๕๕๘ 
- วิทยากรบรรยาย เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของมั คคุ เทศก์ ที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี ๒๕๕๕, ปี ๒๕๖๐ 
- กรรมการประเมิน โครงการ "ทัศศึกษา วิถีชุมขน วิถีไทย ชุมชนไทยวิถี
ไทย" จ านวน ๑๓ แห่ง 
- วิทยากรบรรยาย เรื่อง มัคคุเทศก์ที่นักท่องเที่ยวต้องการ ให้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ปี  พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
 

๓.๑๒ การสื่อความหมายและ
เสริมสร้างประสบการณ์การ
ท่องเที่ยว  
    

๓ ชั่วโมง 
 

ชื่ออาจารย์ ประวัติ น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย ** 
(ดูข้อมูลก่อนหน้า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๒๖ 
 

 

รายวิชา จ านวน รายช่ือวิทยากร 
โมดูล  ๔ ความรู้ภาษาต่างประเทศ รวม ๔ วิชา จ านวน  ๔๘ ชั่วโมง 
๔.๑ ศัพท์เทคนิคและส านวนใน
งานมัคคุเทศก์ 

๑๒    
ชั่วโมง 

ภาษาอังกฤษ ชื่ออาจารย์ ประวตัิ อ.สุระชาติ  สวนทรัพย์ **(ดูข้อมูลก่อนหน้า) 
ภาษาจีนกลาง ชื่ออาจารย์ อ.วันชัย  สันติลวีวรรณ 
คุณวุฒิการศึกษา - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิศวะการก่อสร้าง 
ต าแหน่งปัจจุบัน - ผู้จัดการทัวร์จีน บ.หนุ่มสาวทัวร์ จ ากัด 
ประสบการท างาน/การสอน/การบรรยาย 
-  ผู้จัดการ Inbound, Outbound  บริษัทแอร์ดรากอน 
-  อาจารย์พิเศษสอนภาษาจีนมากกว่า ๓๐ ปี 
-  ผู้จัดการฝ่ายทัวร์จีน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
-  มัคคุเทศก์ต้นแบบในโครงการอบรมมมัคคุเทศก์ท่ัวไป(ต่างประเทศ) มร.
สวนสุนันทา 
-  เป็นผู้บรรยายแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป
(ต่างประเทศ) รุ่นที่ ๓-๑๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา  และอีก
หลายมหาวิทยาลัย ที่จัดให้มีการอบรมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย และกรมการท่องเที่ยว หัวข้อที่บรรยายได้แก่ การพากย์ทัวร์ของ
มัคคุเทศก์ และการฝึกปฏิบัติพูดภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีนกลาง) 
      

๔.๒ การสนทนาและการ
สื่อสารกับนักท่องเที่ยว  

๑๒     
ชั่วโมง 

ภาษาอังกฤษ ชื่ออาจารย์ ประวตัิ อ.สุระชาติ  สวนทรัพย์ **(ดูข้อมูลก่อนหน้า) 
ภาษาจีนกลาง ชื่ออาจารย์ อ.วันชัย  สันติลวีวรรณ **(ดูข้อมูลกอ่นหน้า) 
 

๔.๓ การบรรยายและน าชม
สถานที่ท่องเที่ยว 

๑๒     
ชั่วโมง 

ภาษาอังกฤษ ชื่ออาจารย์ ประวตัิ อ.สุระชาติ  สวนทรัพย์ **(ขอ้มูลก่อนหน้า) 
ภาษาจีนกลาง ชื่ออาจารย์ อ.กฤตภาส  แซ่ต๋วง 
คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค าแหง คณะมนุษย์
ศาสตร์ เอกภาษาจีน 
- หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา รุ่นที่ ๖ 
ต าแหน่งปัจจุบัน – มัคคุเทศก-์ล่ามอิสระ 
ประสบการท างาน/การสอน/การบรรยาย 
- ล่ามจีน ไทย ประจ าโรงงาน ประเทศไต้หวัน ๕ ปี 
- ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บ.จัดหางานเกริกส์ไทย เอนเตอร์ไพร์ซ ๑๐ ปี 
- มัคคุเทศก์อิสระ ๙ ปี 
- วิทยากรบรรยายในโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รุ่นที่ ๙-๑๔ 
 

๔.๔ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า               
 

๑๒     
ชั่วโมง 

ภาษาอังกฤษ ชื่ออาจารย์ ประวตัิ อ.สุระชาติ  สวนทรัพย์ **(ขอ้มูลก่อนหน้า) 
ภาษาจีนกลาง ชื่ออาจารย์ อ.วนัชัย  สันติลวีวรรณ **(ข้อมูลก่อนหน้า) 

 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๒๗ 
 

 
 
 

โมดูล  ๕ การศึกษานอกสถานที่ ไม่น้อยกว่า ๕ เส้นทาง 
โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เลือกศึกษานอกสถานที่ ๕ เส้นทาง (เดินทาง ๗ ครั้ง) ดังนี้ 

เส้นทาง หมายเหตุ 
๕ .๑  เส้ น ท าง พ ระบรมมหาราชวั งและวั ดส าคั ญ ใน
กรุงเทพมหานครพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณ
ราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราช
วรมหาวิหาร วัดบวรนิเวศวรวิหาร วัดไตรมิตรวิทยาราม
วรวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร แบ่ง เป็น 
- ทัศนศึกษา (ครั้งที่ ๒) : พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 
- ทัศนศึกษา (ครั้งที่ ๓) : วัดส าคัญในกรุงเทพฯ วัดพระเชตุ
พนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราช
วรมหาวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดไตร
มิตรวิทยารามวรวิหาร 
- ทัศนศึกษา (ครั้งที่ ๔) : วัดส าคัญในกรุงเทพฯ วัดบวรนิเวศ
วรวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร วัดราช
บพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วัดราชนัดดาราวรวิหาร   

หมายเลขบัตรประจ าตัวมัคคุเทศก์  
มัคคุเทศก์ต้นแบบภาคสนาม สับเปล่ียนหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ 
๑. อ.ไชยยงค์  เจริญเมือง      License No. ๑๑-๖๔๙๕๖ 
๒. อ.สุระชาติ สวนทรัพย์       License No. ๑๑-๖๐๓๗๕ 
๓. อ.กฤตภาส  แซ่ต๋วง      License No. ๑๑-๔๗๒๘๒ 
๔. อ.สุรเชษฐ์  จตุปาริสุทธิศีล License No. ๑๑-๐๙๗๕๕ 
๕. อ.ทิวัตถ์  ศรีมงคล      License No. ๑๑-๑๒๐๑๘ 

************* 
วิทยากรภาคสนาม 

๑. ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวสัดิ์ 
๒. อ.สุระชาติ สวนทรัพย ์
 

๕.๒ ภาคกลาง เส้นทางที่ ๑ ทัศนศึกษา (ครั้งที่ ๕) : จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี  
๕.๓ ภาคเหนือ เส้นทางที่ ๑ ทัศนศึกษา (ครั้งที่ ๖) : จังหวัด
ล าปาง ล าพูน เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา อ่างทอง และ
สิงห์บุรี 
๕.๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางที่ ๓  ทัศนศึกษา (ครั้ง
ที่ ๑) : จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ
อุบลราชธานี  
๕.๕ ภาคใต้ เส้นทางที่ ๑ (ครั้งที่ ๗) : จังหวัดชุมพร ระนอง สุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง 

 
 

หมายเหตุ การเดินทางเก็บเส้นทางที่ทางโครงการจัดขึ้นนี้ จัดตามข้อก าหนดในหลักสูตรกลางของ
กรมการท่องเที่ยว แต่อาจมีการยืดหยุ่นในการเดินทาง บางเส้นทางอาจจัดแยก หรือจัดรวมการเดินทางกับอีก
เส้นทางหนึ่งเพ่ือให้เป็นการเดินทางที่ต่อเนื่องและคล่องตัวในการจัดการเดินทาง และเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นใน
การศึกษาภาคสนาม เช่น น าเส้นทางภาคกลางบางส่วนได้แก่ จ.อ่างทอง และสิงห์บุรีไปผนวกรวมกับเส้นทาง
ภาคเหนือ ดังรายละเอียดแนบในโปรแกรมการเดินทางศึกษานอกสถานที่ท้ายเล่ม 
 
 
 
 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๒๘ 
 

 

        ๑๗.  ตารางก าหนดการโครงการอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ระหว่างวันที ่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 ์

 
 
 
 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๒๙ 
 

 

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 และวรรณกรรมท้องถิ่น 

(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(มัคคุเทศก์ต้นแบบ) 

อา.20 ก.ย. 63 08.00-17.00 
ทัศนศึกษา (4) : วัดส าคัญๆ ในกรุงเทพฯ วัดบวรนิเวศนวรวิหาร-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 และวรรณกรรมท้องถ่ิน 

(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 
ความรู้ภาษาตา่งประเทศ(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 

 
 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๓๐ 
 

 
 

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 
 
 
 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๓๑ 
 

 
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 ศริยา  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๓๒ 
 

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 เส้นทางท่ี 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๓๓ 
 

 
 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 
    
วันจันทร์ที ่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 
 
 
 
 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๓๔ 
 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๓๕ 
 

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 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๓๖ 
 

 
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 แตง่ตัวสุภาพ ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกางเกงสามส่วน ห้ามสวมเสื้อ
ยืดคอกลม ห้ามปล่อยชายเสื้อ ห้ามสวมรองเท้าแตะและควรใส่รองเท้าคัทชูหรือรัด
ส้นเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๓๗ 
 

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 แต่งตัวตามสบาย (สุภาพ) ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกางเกงสามส่วน 
ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลม ห้ามปล่อยชายเสื้อ ห้ามสวมรองเท้าแตะและควรใส่
รองเท้าคัทชูหรือรัดส้นเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๓๘ 
 

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 
 

 
 
 
 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๓๙ 
 

 
ก าหนดการทัศนศึกษา ครั้งท่ี 6 

จังหวัดล าปาง – ล าพูน – เชียงใหม่ – เชียงราย – พะเยา – สิงห์บุรี – อ่างทอง(5 วัน 4 คืน) 
วันเสาร์ที่ 3 –วันพุธที ่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 
วันจันทร์ที ่5 ตุลาคม 2563 
          07.00 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
          07.30 น. ออกเดินทางไปจังหวัดเชียงราย  
          12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน(ร้านราชบุรี / เพชรบุรี) ตามอัธยาศัยในจังหวัดเชียงราย  
   บริเวณหอนาฬิกาใกล้โรงแรมแสนภู  จากนั้นศึกษาวัดพระแก้ว 
          13.30 น. เดินทางไปอ 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  
   มัคคเุทศก์  
          22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๔๐ 
 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๔๑ 
 

 
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  
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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. เดนิทางไปกรุงเทพมหานคร 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 
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ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป 

รุ่นที่ 1  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 
สมัครอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป ภาษา  อังกฤษ     จีนกลาง   
 

สมัครล าดับที่........................ วันที่สมัคร....................เดือน.......................................พ.ศ. ....................................... 
 

1. ชื่อ(นาย / นาง / นางสาว).....................................นามสกุล................................................................................. 
    Name(Mr. / Mrs. / Miss)...................................Surname …………………………………………………………..……..… 
    วัน/ เดือน / ปีเกิด(พ.ศ.) .................................... ชื่อเล่น ....................................................................................  
2. เชื้อชาติ.................................สัญชาติ....................ศาสนา......................................................................................  
3. สถานที่เกิดหรือภูมิล าเนาเดิมบ้านเลขที่ ..............  อาคาร/หมู่บ้าน ................................. ซอย ..........................  

ถนน ...................................  แขวง / ต าบล ....................................... เขต / อ าเภอ........................................... 
จังหวัด ................................ .รหัสไปรษณีย์ ................................................................................. ....................... 

4. ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี ................. อาคาร/หมู่บ้าน ............................ซอย ........................ ถนน ........................  
แขวง / ต าบล ............................. เขต / อ าเภอ .......................... จังหวัด .................... รหัสไปรษณีย์ ..............  

5. โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................... โทรศัพท์บ้าน .................................. ID Line ………………….…….…….. 
    อีเมลล์ .................................................................................................................................................................. 
6. ชื่อ - นามสกุลบิดา......................................................... สัญชาติ .......................... เชื้อชาติ ................................ 
    ศาสนา ......................................... อาชีพ ............................................................................................................. 
7. ชื่อ - นามสกุลมารดา .................................................... สัญชาติ .......................... เชื้อชาติ................................. 
    ศาสนา .......................................... อาชีพ ........................................................................................ .................... 
8. การศึกษาของผู้สมัคร(ให้  ในช่องวุฒิการศึกษาที่น ามาสมัคร)         

ปริญญาตรี สถาบัน ......................................      ปริญญาโท สถาบัน ......................................................                       
อนุปริญญา สถาบัน ......................................     อ่ืนๆ ระบุ............................ สถาบัน ............................ 

9. ความรู้ความสามารถพิเศษ คือ............................................................ ................................................................... 
10. งานอดิเรก........................................................................................................................ ...................................... 
11. โรคประจ าตัว ...............................................  ข้อจ ากัดด้านการทานอาหาร ........................................................ 
12. อาชีพปัจจุบัน.................................................. ต าแหน่ง .......................................................................................       

สถานที่ท างาน .......................................................โทรศัพท์/โทรสาร .................................................. ................ 
13. งาน / อาชีพที่เคยท า (ระบุต าแหน่ง สถานที่ท างาน ระยะเวลา หากเคยท างานมาหลายที ่โปรดระบุงานที่ส าคัญ

มา 2 แห่ง) 
    13.1 ต าแหน่ง....................................ชื่อหน่วยงาน...............................................ระยะเวลาท างาน..................... 
    13.2 ต าแหน่ง....................................ชื่อหน่วยงาน...............................................ระยะเวลาท างาน..................... 
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14. บุคคลที่ท่านสามารถน ามาอ้างอิงตรวจสอบความเป็นตัวตนของท่าน หรือติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 
    ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว).............................................. นามสกุล...................................................................... 
    เกีย่วข้องเป็น .................................. กับผู้สมัคร  ที่อยู่บ้านเลขท่ี ...................... หมู่บ้าน...................................... 

ซอย......................................... ถนน ............................................. แขวง / ต าบล ............................................... 
เขต / อ าเภอ............................จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ .................... โทรศัพท์ ..................... 

15. ข้าพเจ้าได้ยื่นหลักฐานการสมัครสอบเข้ารับการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 (โปรดกาเครื่องหมาย หน้า 
ข้อความในเอกสารที่ท่านได้เตรียมมาสมัคร) 

 

     ข้าพเจ้าได้ยื่นหลักฐานการสมัครเข้ารับการอบรม ดังนี้ 
 รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 ใบ  
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 3 ชุด (ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง)  
          ส าเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด (ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง)  
 ส าเนาหลักฐานการศึกษา 3 ชุด (ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง)  
 หลักฐานอื่นๆ (ระบุ)................................................................................................................... 
 

16. เหตุผลในการขอเข้ารับการอบรม (โปรดกาเครื่องหมายถูก   หน้าข้อความที่ตรงกับตัวท่านเพียง 1 ข้อที่
เป็นเหตุผลส าคัญที่สุด) 

เพ่ือประกอบอาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพหลัก           เพ่ือประกอบอาชีพมัคคุเทศก์เป็นงานเสริม 
เพ่ือเตรียมเปิดกิจการบริษัทน าเที่ยว                     เพ่ือศึกษาหาความรู้พิเศษ เพ่ิมเติม 
อ่ืนๆ (ตอบข้อนี้โปรดระบุ) เพ่ือ ............................................................................. .......................................          

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ และได้ยื่นหลักฐานการสมัคร
ตามท่ีก าหนดเรียบร้อยแล้ว 
 
                                                                     

                                                        ลงชื่อ ................................................................. ผู้สมัคร 
                                                     (...................................................................) 

                                                     วันที่ ......... เดือน............................พ.ศ. ............... 
 
 

                                                       ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับสมัคร 
                                                 (.................................................................) 

                                                     วันที่ ......... เดือน ..............................พ.ศ. ............... 
 
 
หมายเหตุ 
 ทางมหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการโครงการอบรมฯ จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากพบว่าไม่
ถูกต้อง / ข้อมูลสมัครไม่ครบถ้วนตรงตามคุณสมบัติของผู้ที่เป็นมัคคุเทศก์ ทางโครงการจะไม่สามารถออกวุฒิบัตรให้ได้ หรือหากมี
การปลอมแปลงเอกสาร ผู้สมัครจะต้องพ้นจากการอบรม โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าธรรมเนียมการอบรมใดๆ คืนจากมหาวิทยาลัยฯ 
พร้อมท้ังจะมีการด าเนินการตามกฎหมาย 


