โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูนําเที่ยว รุนที่ ๑
ระหวางวันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (อบรม ๒๒ วัน รวม ๑๘๐ ชั่วโมง)
(วิชาบังคับ ๑๘๐ ชั่วโมง)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ระยะเวลาการฝกอบรม ตั้งแตวันที่ ๒๕ มิถุนายน ถึง วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. ภาษาอังกฤษ
* คาธรรมเนียมในการฝกอบรมตลอดหลักสูตร

๓๕,๐๐๐

บาท

คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
๑. มีสัญชาติไทย และมีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ
๒. ผูเขาฝกอบรมจะตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายขึ้นไป หรือเทียบเทา (กรณีผูสมัครจบการศึกษา
จากตางประเทศ ใหแนบสําเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจาก กพ. หรือกระทรวงศึกษาธิการมาดวยในวันที่สมัคร)
๓. ไมมี ลั กษณะต องห ามตามมาตรา ๕๐(๒) แห งพระราชบั ญ ญั ติ ธุร กิจ นํ าเที่ย วและมัคคุเทศก พ.ศ.๒๕๕๑
ดังตอไปนี้
ก) เปนโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดใหโทษ หรือเปนโรคติดตอที่คณะกรรมการกําหนด
ข) เปนผูที่อยูในระหวางถูกเพิกถอนใบอนุญาตการเปนมัคคุเทศกหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว
ค) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือใบอนุญาตการเปนมัคคุเทศก และยังไมพนกําหนด
๕ ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก
ง) เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเปนผูนําเที่ยวมาแลวยังไมถึง ๕ ป นับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก
๔. เปนผูที่มีบุคลิกภาพดีและมีใจรักในงานบริการ
หมายเหตุ คณะกรรมการฯจะดําเนินการตรวจสอบหลักฐานทางการศึกษาของผูสมัครวาตรงตามที่กําหนด
ไวในคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการอบรม ในกรณีที่ผูสมัครยังไมสําเร็จการศึกษาหรืออยูระหวางรอพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษาจบหลักสูตร จะไมพิจารณาใหสมัครหากปรากฏวามีคุณสมบัติไมครบถวน จะตองพนสภาพจากการอบรม
และทางโครงการจัดอบรม จะไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งหากตรวจสอบพบวามีการใชเอกสารเท็จในการสมัคร
เขาอบรมทางโครงการจะดําเนินคดีทางกฎหมายจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

~๑~

หลักฐานที่ใชสมัคร
๑. ใบสมัครพรอมรูปถายสีขนาด ๑ นิ้วครึ่ง 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. หลั กฐานอื่ นๆ (ถ ามี ) เช น ใบเปลี่ ยนชื่ อ หรื อนามสกุ ล เป นต น อย างละ ๒ชุ ด (ลงลายมื อรั บรองสํ าเนาถู กต อง)
พรอมตัวจริง
๖. กรณี จ บการศึกษาจากตางประเทศ ให แนบสํ าเนาใบเทีย บวุฒิ การศึกษาจาก กพ. หรื อจากกระทรวง
ศึกษาธิการ จํานวน ๑ ชุด
หมายเหตุ คณะกรรมการดําเนินงานจะสงหลักฐานของผูเขารับการอบรมใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบ
หากผลการตรวจสอบเอกสารไมถูกตอง จะถือวาขาดคุณสมบัติในการเขารับการอบรม ตองพนสภาพจากการเปน
ผูเขาอบรม และหากพบวาเปนการปลอมแปลงเอกสารจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และไมสามารถเรียกรอง
คาใชจายใดๆ คืนได
สถานที่รับสมัคร ผานเว็บไซต หรือสมัครดวยตนเองที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร ๓
ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ๑๗๒ ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทรศัพท ๐๒-๘๙๐๒๒๙๕ ในวันทีไ่ ดรับการอนุมัติจากกรมการทองเที่ยว – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
วันสอบคัดเลือก วันอาทิตยที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ เปนตนไป
สถานที่สอบคัดเลือก หองประชุมปราชญกัลยาณ อาคาร ๓ ชั้น ๕
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันจันทรที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
สถานที่ประกาศผลสอบคัดเลือก
1. บริเวณบอรดประชาสัมพันธ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร ๓ ชั้น ๒
2. เว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ http://manage.dru.ac.th/guide
และ www.facebook.com/guidedru

~๒~

สถานที่ฝกอบรม
หองประชุม ๕๐ ป อาคาร ๑ ชั้น ๑๕
วันทีส่ อบทฤษฎี และสอบภาคปฏิบัติ วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
อังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

สอบขอเขียน ภาคความรูทางวิชาการ (อัตนัยและปรนัย)

สอบประมวลผลความรูภาคภาษาตางประเทศ (คําศัพทเฉพาะหัวหนาทัวร)
สอบประมวลความรูปากปลา

สถานที่สอบทฤษฎี หองประชุม ๕๐ ป อาคาร ๑ ชั้น ๑๕
สถานที่สอบภาคปฏิบัติ หองนพมาศ
เกณฑสําเร็จการฝกอบรมและรับประกาศนียบัตร
การพิจารณาผลสอบเพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับประกาศนียบัตร มีหลักเกณฑ ดังนี้
๑. ตองผานการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ และกรมการทองเที่ยว
๒. ผูเขารับการอบรมทุกคนจะตองมีเวลาในการเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
ระยะเวลาการอบรมทั้งหมด
๓. ผูเขารับการอบรมจะตองไปศึกษานอกสถานทีค่ รบทุกรายการตามรายละเอียดในกําหนดการ
๔. ตองผานการสอบวัดผลในภาคทฤษฎีไมต่ํากวา ๗๐% ของคะแนนเต็ม และ ในภาคปฏิบัติไมต่ํากวา
๗๕% ของคะแนนเต็ม
๕. ผูสอบผานทั้ง ๓ ภาค คือ ภาคความรูทางวิชาการ ภาคความรูภาษาตางประเทศ และภาคปฏิบัติจะ
ไดรับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนําไปขอรับใบอนุญาตเปนผูนําเที่ยวจากกรมการทองเที่ยว
๖. ผูที่สอบภาคความรูทางวิชาการ และ/หรือภาคความรูภาษาตางประเทศ ไมผานจะมีสิทธิ์สอบแกตัวได
เพียง ๑ ครั้ง (โดยตองชําระคาธรรมเนียมการสอบแกตัววิชาละ ๕๐๐.-บาท) หากสอบแกตัวไมผาน
หมดสิทธิ์รับใบประกาศนียบัตร
๗. ผูเขารับการอบรมที่ไมไดรับประกาศนียบัตรไมวากรณีใดๆ ถาประสงคจะเขาอบรมใหม จะตองสมัคร
และผานการสอบคัดเลือกใหมเหมือนผูสมัครรายอื่น

~๓~

