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โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศกท่ัวไป (ตางประเทศ) รุนท่ี  ๒ 

ระหวางวันท่ี ๓ กรกฏาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ (อบรม ๕๒ วัน รวม ๒๒๘ ชั่วโมง) 

(วิชาบังคับ ๒๑๙ + เสริมหลักสูตร ๙ ชั่วโมง) 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ

แรงงาน  เพื่อยกระดับการแขงขันในระดับภูมิภาค  อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการของไทย ถือวาเปนสวน

สําคัญดานหน่ึงที่สรางรายไดใหกับประเทศเปนอยางมาก  ประเทศไทยมีเปาหมายสําคัญในดานการพัฒนา

อุตสาหกรรมทองเที่ยวโดยการประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวจากทุกภูมิภาคของโลกเดินทางเขามายังสถานที่

ทองเที่ยวตางๆ ทั้งที่เปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ความทรงคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตประเพณีและ

วัฒนธรรมทองถ่ินที่สําคัญ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเปนอัตลักษณของสังคมและวัฒนธรรมไทยที่มีความ

แตกตางกันไปในแตละภูมิภาค ซึ่งสงผลใหเกิดรายไดเขาสูประเทศจํานวนมาก  นอกจากน้ีแลว ยังเปนการกระจาย

รายไดใหสูทองถ่ินอันเกิดมาจากการทองเที่ยว ซึ่งสิ่งเหลาน้ีแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการทองเที่ ยวที่ทําให

หนวยงานภาครัฐ ใหความสนใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและสรางรายไดใหกับประเทศ

ตอไป หนวยงานภาครัฐจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองปรับกลยุทธ รูปแบบการประชาสัมพันธ การใหความรูแก

นักทองเที่ยวที่กระตุนใหนักทองเที่ยวมีความตองการในการทองเที่ยวที่หลากหลายอันจะเกิดรูปแบบธุรกิจการบริการ

ในรูปแบบใหม เพื่อที่จะสงเสริมใหมีจํานวนของนักทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึน                        

ผูประกอบวิชาชีพมัคคุเทศกจึงมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงที่จะเปนทูตทางการทองเที่ยวในการประชาสัมพันธ

ภาพลักษณ สถานที่สําคัญตางๆ ในประเทศไทย เผยแพรถึงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยใหปรากฏสูสายตา

ชาวตางชาติ  ซึ่งอยางไรก็ตามในปจจุบันแมวาจะมีมัคคุเทศกจํานวนมาก แตก็ยังไมเพียงพอตอการรองรับจํานวน

นักทองเที่ยว การพัฒนาและสงเสริมใหมีจํานวนของมัคคุเทศกรุนใหมที่มีประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณ มีทัศนคติที่ดี

ตอการปฏิบัติตนเปนมัคคุเทศกจึงเปนสิ่งที่ควรสรางและสงเสริมมัคคุเทศกรุนใหมใหเพิ่มจํานวนมากข้ึน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาที่เกิดข้ึนและมีความ

ประสงคที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการและการทองเที่ยวของไทยจึงไดรับความรวมมือกับ

กรมการทองเที่ยว คณะวิทยากรผูทรงคุณวุฒิในการจัดโครงการอบรมมัคคุเทศกทั่วไป (ตางประเทศ) รุนที่ ๒ โดยจะ

ไดดําเนินการเปดอบรมในหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อใหบรรลุดังวัตถุประสงคตามเปาหมายและผลจาก

การทําโครงการน้ันทําใหเกิดความสําเร็จตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยสืบไป 
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๒.วัตถุประสงค 

๑. เพื่อเพิ่มจํานวนมัคคุเทศกทั่วไป (ตางประเทศ) ที่มีคุณสมบัติตรงตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและ

มัคคุเทศก พุทธศักราช๒๕๕๑ ที่มีความรู ความสามารถ มีประสิทธิภาพ และคุณภาพพรอมตอการเปนทูตทาง

วัฒนธรรม  ที่จะเผยแพรศิลปวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวสําคัญของชาติไทยใหปรากฏสูชาวโลก 

๒. เพื่อสงเสริมภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการของไทยใหมีการพัฒนาดานบุคลากรการทองเทีย่วที่

มีศักยภาพพรอมในการตอนรับนักทองเที่ยวในไทยและตางชาติ 

๓. เพื่อผลิตมัคคุเทศกภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพราะถือวาเปนกลุมภาษาหลักที่สําคัญที่ใชในการสื่อสารกับ

นักทองเที่ยวตางชาติจากทั่วโลก 

๔. เพื่อผลิตมัคคุเทศกสาขาภาษาจีน ซึ่งยังเปนสาขาที่ขาดแคลนอยู และเพื่อรองรับกับการเขามาของ

นักทองเที่ยวชาวจีน ไตหวัน มาเลเซีย และนักทองเที่ยวชาติตางๆ ที่ใชภาษาจีนในการสื่อสารที่มีจํานวนเพิ่มข้ึนอยาง

ตอเน่ือง 

 

๓. ระยะเวลาการฝกอบรม   ต้ังแตวันที ่๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๔. จํานวนผูเขาอบรม  ๘๐ คน 

 ๔.๑ ผูสนใจอบรมภาษาจีน 

 ๔.๒ ผูสนใจอบรมภาษาอังกฤษ  

 ๔.๓ ผูสนใจอบรมภาษาอินโดนีเซีย  

 

๕. คาธรรมเนียมการฝกอบรม 

 *คาธรรมเนียมในการฝกอบรมตลอดหลักสูตร   ๓๘,๐๐๐   บาท 

*  คาธรรมเนียมการฝกอบรมตลอดหลักสูตรน้ี รวมคาตอบแทนวิทยากร คาเอกสารประกอบการฝกอบรมบางสวนใช

ประกอบกิจกรรมทัศนศึกษาตามเสนทางบังคับกรมการทองเที่ยว ๕ เสนทาง คาสาธารณูปโภคสถานที่ฝกอบรม  

คาใชจายในการศึกษานอกสถานที่ตามเสนทางบังคับของกรมการทองเที่ยว ๕ เสนทาง ไดแก คายานพาหนะเดินทาง 

คาหองพัก คาอาหาร (บางมื้อ) คาเขาชมสถานที่ คาตอบแทนวิทยากรและมัคคุเทศกตนแบบ คาประกันอุบัติเหตุใน

การทัศนศึกษานอกสถานที่  

 ทั้งน้ี  หากมีผูสมัคร และ/หรือมีผูสอบผานคัดเลือกไมครบตามจํานวนที่ประกาศรับ คณะกรรมการบริหารโครงการ

พิจารณาแลวเห็นวาไมสามารถดําเนินการอบรมได ทางคณะกรรมการบริหารโครงการขอสงวนสิทธ์ิงดจัดสอบ และ/

หรืองดจัดการฝกอบรมฯ นอกจากน้ี หากมีการดําเนินโครงการฝกอบรมไประยะเวลาหน่ึง ผูเขารับการอบรมจะขอ

ออกจากการอบรมกลางคัน หรือขอไมเขารวมโครงการตอเน่ือง คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ระหวางการ

ฝกอบรมที่ผูเขารับการอบรมไดชําระคาใชจายไปแลวน้ัน ผูเขาอบรมจะไมสามารถเรียกคืนเงินได 
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๖. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม 

๑. มีสัญชาติไทย และมีอายุไมตํ่ากวา ๑๘ ปบริบูรณ 

๒. ผูเขาฝกอบรมจะตองสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาข้ึนไป (กรณีผูสมัครจบการศึกษาจาก

ตางประเทศ ใหแนบสําเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจาก กพ. หรือกระทรวงศึกษาธิการมาดวยในวันที่สมัคร) 

๓. ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕๐(๒) แหงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ .ศ.๒๕๕๑ 

ดังตอไปน้ี 

ก) เปนโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดใหโทษ หรือเปนโรคติดตอที่คณะกรรมการกําหนด 

ข) เปนผูที่อยูในระหวางถูกเพิกถอนใบอนุญาตการเปนมัคคุเทศกหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

ค) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือใบอนุญาตการเปนมัคคุเทศก และยังไมพนกําหนด 

๕ ป นับถึงวันที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก 

ง) เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเปนผูนําเที่ยวมาแลวยังไมถึง ๕ ป นับถึงวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก 

๔. เปนผูที่มีบุคลิกภาพดีและมีใจรักในงานบริการ  

๕. ตองสามารถพูด อาน เขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี (ในกรณีผูสมัครเขาฝกอบรมมัคคุเทศก

ภาษาจีน,อินโดนีเซีย จําเปนตองมีพื้นฐานในการพูด อาน เขียนอยูในเกณฑดี) 

หมายเหตุ  คณะกรรมการฯจะดําเนินการตรวจสอบหลักฐานทางการศึกษาของผูสมัครวาตรงตามที่กําหนดไว

ในคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการอบรม ในกรณีที่ผูสมัครยังไมสําเร็จการศึกษาหรืออยูระหวางรอพิจารณาอนุมัติผล

การศึกษาจบหลักสูตร จะไมพิจารณาใหสมัครหากปรากฏวามีคุณสมบัติไมครบถวน จะตองพนสภาพจากการอบรม 

และทางโครงการจัดอบรม จะไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งหากตรวจสอบพบวามีการใชเอกสารเท็จในการสมัคร

เขาอบรมทางโครงการจะดําเนินคดีทางกฎหมายจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

๗. หลักฐานท่ีใชสมัคร 

 ๑. ใบสมัครพรอมรูปถายสีขนาด ๑ น้ิวครึ่ง หนาตรง ไมสวมหมวก หรือแวนตาดํา ถายไวไมเกิน ๓ เดือน 

  จํานวน ๑ รูป  

  ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๒ ชุด พรอมตัวจริง (ลงลายมือรับรองสําเนาถูกตอง) 

๓. สําเนาหลักฐานการศึกษา จํานวน ๒ ชุด พรอมตัวจริง (ลงลายมือรับรองสําเนาถูกตอง) 

๔. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๒ ชุด พรอมตัวจริง (ลงลายมือรับรองสําเนาถูกตอง) 

๕. หลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนช่ือ หรือนามสกุล เปนตน อยางละ ๒ ชุด (ลงลายมือรับรองสําเนาถูกตอง)  

พรอมตัวจริง 

๖. กรณีจบการศึกษาจากตางประเทศ ใหแนบสําเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจาก กพ. หรือจากกระทรวง      

ศึกษาธิการ จํานวน ๑ ชุด 

หมายเหตุ  คณะกรรมการดําเนินงานจะสงหลักฐานของผูเขารับการอบรมใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบ 

หากผลการตรวจสอบเอกสารไมถูกตอง จะถือวาขาดคุณสมบัติในการเขารับการอบรม ตองพนสภาพจากการเปน ผู



 

~ ๔ ~ 
 

เขาอบรม และหากพบวาเปนการปลอมแปลงเอกสารจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และไมสามารถเรียกรอง 

คาใชจายใดๆ คืนได 

 

๘. วันท่ีรับสมัคร / คัดเลือก / ประกาศผลการคัดเลือก 

       ระยะเวลาการรับสมัคร ต้ังแตวันที่ไดรับการอนุมัติจากกรมการทองเที่ยว – วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ 

     สถานท่ีรับสมัคร ผานเว็บไซต หรือสมัครดวยตนเองที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร ๓ 

ช้ัน ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ๑๗๒ ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  

โทรศัพท ๐๒-๘๙๐-๒๒๙๕ ภายในวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ 

     รับสมัครในวันและเวลาราชการ ต้ังแตเวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือโทรศัพทนัดหมายลวงหนา หมายเลข

โทรศัพท ๐๒ – ๘๙๐ – ๒๒๙๕ - , ๐๙๐ – ๕๖๐ – ๗๘๔๒ , ๐๘๑ – ๘๑๐ – ๕๕๐๐    

     วันสอบคัดเลือก วันอาทิตยที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ เปนตนไป 

      ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันอังคารที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ บริเวณบอรดประชาสัมพันธ คณะวิทยาการ

จัดการอาคาร ๓ ช้ัน ๒ และทางเว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ http://manage.dru.ac.th/guide และเฟซบุก

โครงการ อบรมหลักสูตรมัคคุเทศกทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี www.facebook.com/guidedru 

 ชําระเงินจํานวน ๓๘,๐๐๐ บาท ภายในวันท่ี ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ 

 

๙. สถานท่ีรับสมัคร       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

     สถานท่ีสอบคัดเลือก   หองประชุมนพมาศ อาคาร ๓ ช้ัน ๕ 

     สถานท่ีประกาศผลสอบคัดเลือก ๑. บอรดประชาสัมพันธคณะวิทยาการจัดการ อาคาร ๓ ช้ัน ๒ 

                                        ๒. เว็บไซตคณะวิทยาการจัดการและเฟซบุกโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก 

 

๑๐. สถานท่ีฝกอบรม  หองนพมาศอาคาร ๓ ช้ัน ๕, หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ ช้ัน ๘, 

หองประชุมศรีเจริญ อาคาร ๓ ช้ัน ๕ 

 

๑๑. วันท่ีสอบทฤษฎี วันอังคารที่ ๗  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

     วันท่ีสอบภาคปฏิบัติ  วันพุธที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

พฤหัสบดี ท่ี  ๓๐  สิ งหาคม 

๒๕๖๑ 

๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

สอบขอเขียน ภาคความรูทางวิชาการ (อัตนัย) (ปรนัยและบรรยายสไลด) 

ศุกรท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

สอบประมวลผลความรูภาคภาษาตางประเทศ 

สอบประมวลความรู บรรยายภาพสไลด (๒๕ ภาพ) (ไทย-อังกฤษ) (ไทย-จีน)

(ไทย-อินโดนีเซีย) 

http://manage.dru.ac.th/guide
http://www.facebook.com/guidedru
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๑๒. สถานท่ีสอบทฤษฎี หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ ช้ัน ๘ 

      สถานท่ีสอบภาคปฏิบัติ แบงเปน ๓ สวน ณ หองนพมาศ โดยแบงเปนรายละเอียด ดังน้ี 

๑. สอบบรรยายภาษาตางประเทศจากภาพสถานที่สําคัญ ความรูทางประวัติศาสตร เรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา

นอกสถานที่ ๗ เสนทาง 

๒. สอบบรรยายภาษาตางประเทศจากภาพสไลด พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

๓. การใหคําแนะนําทางดานวิถีชีวิต วัฒนธรรม และการใชชีวิตประจําวัน 

 

๑๓. เกณฑสําเร็จการฝกอบรมและรับประกาศนียบัตร 

 การพิจารณาผลสอบเพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับประกาศนียบัตร มีหลักเกณฑ ดังน้ี 

  ๑๕.๑     ตองผานการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ และกรมการทองเที่ยว 

๑๕.๒    ผูเขารับการอบรมทุกคนจะตองมีเวลาในการเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐                  

ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด 

๑๕.๓    ผูเขารับการอบรมจะตองไปศึกษานอกสถานที่ครบทุกรายการตามรายละเอียดใน

กําหนดการ 

๑๕.๔  ตองผานการสอบวัดผลในภาคทฤษฎีไมตํ่ากวา ๗๐% ของคะแนนเต็ม  และในภาคปฏิบัติไมตํ่า

กวา ๗๕% ของคะแนนเต็ม 

   ๑๕.๕     ผูสอบผานทั้ง ๓ ภาค คือ ภาคความรูทางวิชาการ ภาคความรูภาษาตางประเทศ และ

ภาคปฏิบัติจะไดรับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนําไปขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกทั่วไป

จากกรมการทองเที่ยว  

   ๑๕.๖    ผูที่สอบภาคความรูทางวิชาการ และ/หรือภาคความรูภาษาตางประเทศ ไมผานจะมีสิทธ์ิสอบ

แกตัวไดเพียง ๑ ครั้ง (โดยตองชําระคาธรรมเนียมการสอบแกตัววิชาละ ๕๐๐.-บาท) หากสอบแกตัวไม

ผาน หมดสิทธิ์รับใบประกาศนียบัตร 

   ๑๕.๗    ผูเขารับการอบรมที่ไมไดรับประกาศนียบัตรไมวากรณีใดๆ ถาประสงคจะเขาอบรมใหม 

จะตองสมัครและผานการสอบคัดเลือกใหมเหมือนผูสมัครรายอื่น 

 

๑๔. การวัดผลการฝกอบรม 

      การสอบวัดผล 

      การสอบวัดผลการอบรม จะแบงออกเปน ๓ ภาคดังตอไปน้ี 

๑. ภาคความรูทางวิชาการ  

การสอบขอเขียนแบบปรนัย และอัตนัย ประกอบดวย วิชาความรูพื้นฐานและการประมวลผลความรู

เฉพาะอาชีพ  

๒. ภาคความรูภาษาตางประเทศ (ตามภาษาท่ีผูเขารับการอบรมไดเลือก) 

 การสอบขอเขียนแบบปรนัย และอัตนัย ประกอบดวยความรูพื้นฐานดานการทองเที่ยวและการใชภาษา 
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๓. ภาคปฏิบัตินําชมสถานท่ีสําคัญ /แนะนําแหลงทองเท่ียว การใชชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมและ 

ความเปนไทย 

การสอบบรรยายภาษาตางประเทศ เกี่ยวกับการศึกษานอกสถานที่ทั้ง ๕ เสนทางและวิถีชีวิต อาหาร 

มารยาท วัฒนธรรม เอกลักษณ และการเปนผูนําเที่ยวในการแนะนําขอมูลตางๆใหกับนักทองเที่ยว 

ผลการสอบวัดผล ผูเขารับการอบรมจะตองไดรับการประเมินโดยคะแนนรวมในภาคทฤษฎี                

ไมตํ่ากวารอยละ ๗๐ และภาคปฏิบัติไมตํ่ากวารอยละ ๗๕ ถือวา “ผาน” และตํ่ากวาเกณฑคะแนนน้ี  

“ไมผาน” 

 

๑๕. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑. ผูเขารับการอบรมสามารถผานการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และนําความรูที่ไดรับจาก

วิทยากรไปใชในการประกอบวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนกลไกที่สําคัญในการพัฒนาและสรางภาพลักษณที่

ดีงามใหกับอุตสาหกรรมการบริการและการทองเที่ยวของไทย 

 ๒. เกิดมัคคุเทศกอาชีพ(ตางประเทศ) ภาษาจีน และภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ และมีจรรยาบรรณที่เหมาะสม

ตอการปฏิบัติหนาที่เปนมัคคุเทศกเพิ่มมากข้ึน 

๓. สงเสริมใหตลาดการทองเที่ยวมีคุณภาพมากข้ึนดวยมัคคุเทศกที่ผานการอบรมหลักสูตร 


