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โครงการฝกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศกทั่วไป (ตางประเทศ) รุนที ่ ๓ 

ระหวางวันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ (อบรม ๕๙ วัน รวม ๒๒๗ ชั่วโมง) 

(วิชาบังคับ ๒๑๘ + เสริมหลักสูตร ๙ ชั่วโมง) 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

ระยะเวลาการฝกอบรม   ตั้งแตวันที่ ๒๕ มิถุนายน ถึง วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๑. ภาษาจีน 

 ๒. ภาษาอังกฤษ  

 

 * คาธรรมเนียมในการฝกอบรมตลอดหลักสูตร   ๓๘,๐๐๐   บาท 

  

คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม 

๑. มีสัญชาติไทย และมีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ 

๒. ผูเขาฝกอบรมจะตองสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาขึ้นไป (กรณีผูสมัครจบการศึกษาจาก

ตางประเทศ ใหแนบสําเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจาก กพ. หรือกระทรวงศึกษาธิการมาดวยในวันที่สมัคร) 

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

ดังตอไปนี ้

ก) เปนโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดใหโทษ หรือเปนโรคติดตอที่คณะกรรมการกําหนด 

ข) เปนผูที่อยูในระหวางถูกเพิกถอนใบอนุญาตการเปนมัคคุเทศกหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

ค) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือใบอนุญาตการเปนมัคคุเทศก และยังไมพนกําหนด 

๕ ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก 

ง) เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเปนผูนําเที่ยวมาแลวยังไมถึง ๕ ป นับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก 

๔. เปนผูที่มีบุคลิกภาพดีและมีใจรักในงานบริการ  

๕. ตองสามารถพูด อาน เขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี (ในกรณีผูสมัครเขาฝกอบรมมัคคุเทศก

ภาษาจีน จําเปนตองมีพ้ืนฐานในการพูด อาน เขียนอยูในเกณฑดี) 

หมายเหตุ  คณะกรรมการฯจะดําเนินการตรวจสอบหลักฐานทางการศึกษาของผูสมัครวาตรงตามที่กําหนดไว

ในคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการอบรม ในกรณีที่ผูสมัครยังไมสําเร็จการศึกษาหรืออยูระหวางรอพิจารณาอนุมัติผล

การศึกษาจบหลักสูตร จะไมพิจารณาใหสมัครหากปรากฏวามีคุณสมบัติไมครบถวน จะตองพนสภาพจากการอบรม 

และทางโครงการจัดอบรม จะไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งหากตรวจสอบพบวามีการใชเอกสารเท็จในการสมัคร

เขาอบรมทางโครงการจะดําเนินคดีทางกฎหมายจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

หลักฐานที่ใชสมัคร 

 ๑. ใบสมัครพรอมรูปถายสีขนาด ๑ นิ้วครึ่ง หนาตรง ไมสวมหมวก หรือแวนตาดํา ถายไวไมเกิน ๓ เดือน 

  จํานวน ๑ รูป  
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  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 ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล เปนตน อยางละ ๒ ชุด (ลงลายมือรับรองสําเนาถูกตอง)  

พรอมตัวจริง 

๖. กรณีจบการศึกษาจากตางประเทศ ใหแนบสําเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจาก กพ. หรือจากกระทรวง      

ศึกษาธิการ จํานวน ๑ ชุด 

หมายเหตุ  คณะกรรมการดําเนินงานจะสงหลักฐานของผูเขารับการอบรมใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบ 

หากผลการตรวจสอบเอกสารไมถูกตอง จะถือวาขาดคุณสมบัติในการเขารับการอบรม ตองพนสภาพจากการเปน ผู

เขาอบรม และหากพบวาเปนการปลอมแปลงเอกสารจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และไมสามารถเรียกรอง 

คาใชจายใดๆ คืนได 

 

สถานที่รับสมัคร ผานเว็บไซต หรือสมัครดวยตนเองที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร ๓ ชั้น 

๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ๑๗๒ ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  

โทรศัพท ๐๒-๘๙๐-๒๒๙๕ ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

วันสอบคัดเลือก วันอาทิตยที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ เปนตนไป 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันจันทรที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  

1. บริเวณบอรดประชาสัมพันธ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร ๓ ชั้น ๒  

2. เว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ http://manage.dru.ac.th/guide  

และ www.facebook.com/guidedru 

 

สถานที่ฝกอบรม  หองนพมาศอาคาร ๓ ชั้น ๕, หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘, 

หองประชุมศรีเจริญ อาคาร ๓ ชั้น ๕ 

วันที่สอบทฤษฎี  วันพธุที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันที่สอบภาคปฏิบัติ   วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

วันพธุที่ ๒๘ สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

สอบขอเขียน ภาคความรูทางวิชาการ (อัตนัย) (ปรนัยและบรรยายสไลด) 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

สอบประมวลผลความรูภาคภาษาตางประเทศ 

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

 

http://manage.dru.ac.th/guide
http://www.facebook.com/guidedru
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สถานที่สอบทฤษฎี หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘ 

สถานที่สอบภาคปฏิบัติ แบงเปน ๓ สวน ณ หองนพมาศ โดยแบงเปนรายละเอียด ดังนี้ 

๑. สอบบรรยายภาษาตางประเทศจากภาพสถานที่สําคัญ ความรูทางประวัติศาสตร เรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา

นอกสถานที่ ๗ เสนทาง 

๒. สอบบรรยายภาษาตางประเทศจากภาพสไลด พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

๓. การใหคําแนะนําทางดานวิถีชีวิต วัฒนธรรม และการใชชีวิตประจําวัน 

 

เกณฑสําเร็จการฝกอบรมและรับประกาศนียบัตร 

 การพิจารณาผลสอบเพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดรับประกาศนียบัตร มีหลักเกณฑ ดังนี้ 

  ๑. ตองผานการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ และกรมการทองเที่ยว 

๒. ผู เขารับการอบรมทุกคนจะตองมี เวลาในการเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐                  

ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด 

๓. ผูเขารับการอบรมจะตองไปศึกษานอกสถานทีค่รบทุกรายการตามรายละเอียดในกําหนดการ 

๔. ตองผานการสอบวัดผลในภาคทฤษฎีไมต่ํากวา ๗๐% ของคะแนนเต็ม  และในภาคปฏิบัติไมต่ํากวา 

๗๕% ของคะแนนเต็ม 

   ๕. ผูสอบผานทั้ง ๓ ภาค คือ ภาคความรูทางวิชาการ ภาคความรูภาษาตางประเทศ และภาคปฏิบัติจะ

ไดรับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนําไปขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกทั่วไปจากกรมการ

ทองเที่ยว  

   ๖. ผูที่สอบภาคความรูทางวิชาการ และ/หรือภาคความรูภาษาตางประเทศ ไมผานจะมีสิทธิ์สอบแกตัว

ไดเพียง ๑ ครั้ง (โดยตองชําระคาธรรมเนียมการสอบแกตัววิชาละ ๕๐๐.-บาท) หากสอบแกตัวไมผาน 

หมดสิทธิ์รับใบประกาศนียบัตร 

   ๗. ผูเขารับการอบรมที่ไมไดรับประกาศนียบัตรไมวากรณีใดๆ ถาประสงคจะเขาอบรมใหม จะตอง

สมัครและผานการสอบคัดเลือกใหมเหมือนผูสมัครรายอื่น 
 


	เกณฑ์สำเร็จการฝึกอบรมและรับประกาศนียบัตร



