รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
จัดโดย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
1. หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งให้ความสาคัญกับ การวาง
รากฐานและแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ ทั้งด้านคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการสร้างความสมดุล ของการพัฒนาทั้งในมิติ
ของพื้น ที่ เวลา กิจ กรรม รู ปแบบ และกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อการสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ ชุมชน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมหลักที่นารายได้เข้าสู่ประเทศในอันดับต้นๆ นับได้ว่ามีส่วนช่วยเสริมสร้างความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิ จและสัง คมของประเทศ อีกทั้งยังเป็นกากระจาย รายได้สู่ท้องถิ่น ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล ดังปรากฏในแผนการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด นอกจากนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ยังเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของประเทศให้เป็นที่รู้จักแก่นานาประเทศทั่วโลก
มัคคุเทศก์เป็นอาชีพที่มีบทบาทและความสาคัญอย่างยิ่งในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประวัติ
ความเป็นมา วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศไทย ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่ างประเทศ แต่ในปั จ จุ บั น ธุร กิ จ การท่องเที่ย วของประเทศยั งประสบกั บปัญ หาส าคัญ คื อขาดแคลน
มัคคุเทศก์อาชีพที่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศที่ขาดแคลน สามารถให้บริการอย่าง
มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวอันเป็นกลไกสาคัญที่จะพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวอย่างถูกต้องในระยะยาวต่อไป
สถาบันการพลศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีการจัดการเรียนการสอนในสาขา
วิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 – 2564) จึงได้มีการจัดอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไปโดยมีกลุ่ มเป้าหมายคือ
บุคคลทั่วไปที่สนใจประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในภาษาที่ขาดแคลน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี
และภาษาบาฮาซา เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทั้งในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ได้รับใบอนุญาตนาเที่ยวมัคคุเทศก์ทั่วไปสามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ทั่วไปและ
ผู้นาเที่ยว ทั้งในไทยและต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพ เป็นกาลังสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เพื่อสร้างรายได้และชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ทุกภาคส่วนต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2.2กเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ผ่านการฝึกอบรมครบถ้วนตามหลักสูตร สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
ได้รับใบอนุญาตและสามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ โดยสามารถนาเที่ยวได้ทั่วประเทศ
3.กผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้มัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้ผ่านการฝึกอบรมครบถ้วนตามหลักสูตร สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดได้รับ
ใบอนุญาตและสามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ โดยสามารถนาเที่ยวได้ทั่วประเทศ
4. ระยะเวลาการฝึกอบรม (237 ชั่วโมง)
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2561
5. จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จานวน 80 คน ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน/ภาษาบาฮาซา
6. ค่าสมัคร
ฟรีค่าใช้จ่าย
7. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป และต้องฟัง พูด
อ่าน เขียน ภาษาไทย ได้เป็นอย่างดี
2. อายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีสัญชาติไทย
3. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50(2) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกาหนด
(ข) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว
(ค) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวหรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์และยังไม่พ้น
กาหนด 5 ปี นับถึงวันยื่นคาขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
(ง) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวหรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
(จ) เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นผู้นาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ต้องมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
4. มีบุคลิกภาพดีและเป็นผู้มีใจรักในงานบริการ
5. กรณี ห ลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมวิ ช ามั ค คุ เ ทศก์ ทั่ ว ไปน าเที่ ย วให้ แ ก่ นั ก ท่ องเที่ ย วชาวไทย และชาว
ต่างประเทศต้องมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาที่ได้รับการอบรมได้เป็นอย่างดี

8. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. รูปถ่ายด้านหน้าตรง ขาวดา หรือสี ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร
จานวน 3 รูป
2. ใบแสดงคุณวุฒิตัวจริงพร้อมสาเนา (หากเป็นคุณวุฒิจากต่างประเทศให้ผู้สมัครเทียบวุฒิจาก
กระทรวงศึกษาธิการให้เรียบร้อยก่อนสมัคร)
จานวน 2 ชุด
3. บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสาเนาลงนามรับรอง
จานวน 2 ชุด
4. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนาลงนามรับรอง
จานวน 2 ชุด
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) พร้อมสาเนาลงนามรับรอง จานวน 2 ชุด
6. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทุกรายการพร้อมสาเนา)
จานวน 2 ชุด
9.กรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 3 – 20 เมษายน 2561
10. วันที่คัดเลือก/ประกาศผลการคัดเลือก
สอบคัดเลือกสอบข้อเขียน
วันที่ 21 เมษายน 2561
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
สอบคัดเลือกสอบสัมภาษณ์
วันที่ 21 เมษายน 2561
เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
ชั้น 6 ห้อง 962 – 967
11.กสถานทีร่ ับสมัคร/คัดเลือก/ประกาศผลการคัดเลือก
สมัครด้วยตนเอง : ณ ห้องสานักงานคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
สมัครผ่านE-mail : แนบใบสมัคร พร้อมทั้งส่งหลักฐาน มาที่ liberal_arts_yala@hotmail.com
( ติดต่อผู้ประสานงาน 091-9805142 , 089-4652704 ,083-1942652 )
ประกาศผลสอบคัดเลือก
วันที่ 21 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
12.กสถานที่ฝึกอบรม
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
13. ระยะเวลาในการฝึกอบรม
เริ่ม วันที่ 27 เมษายน – 26 สิงหาคม 2561 (ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์)
วันศุกร์ เวลา 18.00 น. – 21.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.30 น. – 21.00 น.

วันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
14. วันที่สอบทฤษฎี/และสอบปฏิบัติ
สอบทฤษฎี
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
สอบปฏิบัติ
วันที่ 25 สิงหาคม 2561
ประกาศผลสอบ วันที่ 25 สิงหาคม 2561

เวลา 18.00 น. - 21.00 น.
เวลา 08.30 - 13.30 น.
เวลา ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

15.กสถานที่สอบทฤษฎี/และสอบปฏิบัติ
ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 6
ห้อง 962 – 967
16.กหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล (การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์)
การสอบข้อเขียน
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสถานการณ์ท่องเที่ยวใน
ปัจจุบัน
2. ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย
3.กความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
4.กความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย และความเป็นไทยทั้งหลาย
5.กความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทาหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
6.กสถานการณ์สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของไทย
7.กวิชาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน/ภาษาบาฮาซา
การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน/ภาษาบาฮาซา)
1.กการแนะนาตนเอง การใช้ภาษาในชีวิตประจาวัน
2.กความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานในวิชามัคคุเทศก์
3.กบุคลิกภาพ ทัศนคติต่อวิชาชีพมัคคุเทศก์
4.กความสามารถในการสื่อสารทางภาษา
5. การมีจิตอนุรักษ์
ทั้งนี้ การสอบสัมภาษณ์จะมีผู้แทนจากสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย และผู้แทนจาก
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นกรรมการคุมสอบดังกล่าว
17.กการวัดผลการฝึกอบรม
ใช้เกณฑ์ตัดสินว่า ผ่าน/ไม่ผ่าน สาหรับเกณฑ์ “ผ่าน” ผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านภาคทฤษฎีไม่ต่า
กว่าร้อยละ 70 และภาคปฏิบัติไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 และ “ไม่ผ่าน” คือต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด

18. ตารางการฝึกอบรม
วัน/เดือน/ปี
27 เม.ย. 2561

28 เม.ย. 2561

29 เม.ย. 2561

4 พ.ค. 2561

เวลา
หัวข้อการฝึกอบรม
วิทยากร
17.30 น. – 18.00 น. กล่าวรายงานปฐมนิเทศ
กล่าวเปิดงานปฐมนิเทศ โดย คณะกรรมการดาเนินงานฝึกอบรมของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
18.00 น.– 21.00 น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก (3)
นางสาวซูซัน หามะ
08.30 น. – 11.30 น. แนวทางการพัฒนามัคคุเทศก์ (3)
นางสร้อยนภา พันธุ์คง
13.00 น. – 16.00 น. กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั่วไป (3)
กรมการท่องเที่ยว
16.30 น. – 20.30 น. การท่องเที่ยวและนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล (3)
กรมการท่องเที่ยว
08.30 น. – 11.30 น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานบริการของสายการบินและธนาคาร (3) นางสาวดาลีซะห์ ดะยี
12.30 น. – 15.30 น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานบริการของสายการบินและธนาคาร (3)
18.00 น. – 21.00 น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้บริการในธุรกิจการจัดประชุม
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดนิทรรศการ (MICE) (3)
08.30 น. – 12.00 น. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ (3.5)
13.00 น. – 18.30 น. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ (5.5)
19.00 น. – 21.00 น. หลักการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (2)
08.30 น. – 12.30 น. หลักการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (4)
13.30 น. – 16.30 น. พิธีการเข้าออกราชอาณาจักรและพิธีการทางศุลกากร (3)

นางสาวนนทิชา เจษฎาเมธีวี

18.00 น. – 21.00 น.
08.30 น. – 12.00 น.
13.00 น. – 19.00 น.
19.00 น. – 21.00 น.
08.30 น. - 12.30 น.
13.30 น. – 16.30 น.

การคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยว (3)
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (3)
จิตวิทยาการบริการและมนุษยสัมพันธ์ (6)
นาฏศิลป์และดนตรีไทย (2)
นาฏศิลป์และดนตรีไทย (4)
การเตรียมและเลือกกิจกรรมนันทนาการสาหรับการนาเที่ยว (3)

นางสาวซูซัน หามะ
พยาบาลวิชาชีพสวรรยา วัฒนพยา
นางสาวกัญญานาถ สุวรรณชาตรี
นางนิพาพร ชุมนุมมณี
นางนิพาพร ชุมนุมมณี
นายกิติศักดิ์ ชัยนาม

20 พ.ค. 2561

18.00 น. – 21.00 น.
08.30 น. – 19.00 น.
19.00 น. – 21.00 น.
08.30 น. – 16.00 น.

ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย (3)
ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย (9)
บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและวิธีปฏิบัติของมัคคุเทศก์ทั่วไป (2)
วาทศิลป์ (การฝึกพูดในที่ชุมชน) (6)

นางสาวศุภรัตน์ มฤคี
นางสาวศุภรัตน์ มฤคี
นางศุภาวิณี กิติวินติ
นางสร้อยนภา พันธุ์คง

25 พ.ค. 2561

18.00 น. – 21.00 น. การฝึกพูดภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (3)

5 พ.ค. 2561

6 พ.ค. 2561

11 พ.ค. 2561
12 พ.ค. 2561

13 พ.ค. 2561

18 พ.ค. 2561
19 พ.ค. 2561

การฝึกพูดภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) (3)

ผศ.ดร.ธนกฤตา สุขสมวาจา

ผศ.ดร.ธนกฤตา สุขสมวาจา
นางสาวซูซัน หามะ

นาย ศาศวัต ศรีราม
นายวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
นางสาวเฟื่องศิริ จึงสิรมนตรี
นางสาววรทา รุ่งบานจิต

วัน/เดือน/ปี

26 พ.ค. 2561

เวลา

หัวข้อการฝึกอบรม
การฝึกพูดภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาฮาซา) (3)

08.30 น. – 20.30 น. การฝึกพูดภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (11)
การฝึกพูดภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) (11)
การฝึกพูดภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาฮาซา) (11)

27 พ.ค. 2561

08.30 น. – 15.30 น. การฝึกพูดภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (6)
การฝึกพูดภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) (6)
การฝึกพูดภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาฮาซา) (6)

30 พ.ค. –
4 มิ.ย. 2561

8 มิ.ย. 2561
9 มิ.ย. 2561
10 มิ.ย. 2561
15 มิ.ย. 2561
16 มิ.ย. 2561

วิทยากร
นายปริญญา ยาตี
นางสาวไซนีย์ ตาภู
นาย ศาศวัต ศรีราม
นายวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
นางสาวเฟื่องศิริ จึงสิรมนตรี
นางสาววรทา รุ่งบานจิต
นายปริญญา ยาตี
นางสาวไซนีย์ ตาภู
นาย ศาศวัต ศรีราม
นายวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
นางสาวเฟื่องศิริ จึงสิรมนตรี
นางสาววรทา รุ่งบานจิต
นายปริญญา ยาตี
นางสาวไซนีย์ ตาภู

ทัศนศึกษา (1) เส้นทางที่ ๙ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง
โดย นายศาศวัต ศรีราม (เลขทะเบียน 11-36725 มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาอังกฤษ)
นางสาวเฟื่องศิริ จึงสิรมนตรี (เลขทะเบียน 41-01965 มัคคุเทศก์ตน้ แบบภาษาจีน)
นายปริญญา ยาตี (เลขทะเบียน 11-68129 มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาบาฮาซา)
ผศ.ดร.ธนกฤตา สุขสมวาจา (มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาไทย เลขทะเบียน 11-54507)
ทัศนศึกษา (2) เส้นทางที่ ๑๐ จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี
โดย นายศาศวัต ศรีราม (เลขทะเบียน 11-36725 มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาอังกฤษ)
นางสาวเฟื่องศิริ จึงสิรมนตรี (เลขทะเบียน 41-01965 มัคคุเทศก์ตน้ แบบภาษาจีน)
นายปริญญา ยาตี (เลขทะเบียน 11-68129 มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาบาฮาซา)
ผศ.ดร.ธนกฤตา สุขสมวาจา (มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาไทย เลขทะเบียน 11-54507)
18.00 น. – 21.00 น. ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย (3)
ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา
08.30 น. – 12.00 น. ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย (3)
ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา
13.00 น. – 20.00 น. ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (6)
นางสาวนนทิชา เจษฎาเมธีวี
08.30 น. – 16.00 น. ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สาคัญของไทยและการอนุรักษ์ (6)
ผศ.ดร.ธนกฤตา สุขสมวาจา

17 มิ.ย. 2561

18.00 น. – 21.00 น.
08.30 น. – 12.00 น.
13.00 น. – 20.00 น.
08.30 น. – 16.00 น.

วัฒนธรรมไทย (3)
วัฒนธรรมไทย (3)
สังคมไทย (6)
เทศกาลและงานประเพณีไทย (6)

22 มิ.ย. 2561
23 มิ.ย. 2561
24 มิ.ย. 2561

18.00 น. – 21.00 น. สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปัจจุบัน (3)
08.30 น. – 21.00 น. ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว (12)
08.30 น. – 16.00 น. พุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย (6)

นางสาวศุภรัตน์ มฤคี
นางสาวศุภรัตน์ มฤคี
นางสาวศุภรัตน์ มฤคี
นางสาวเจนตา แก้วไฝ
นางสาวศุภรัตน์ มฤคี
ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา

วัน/เดือน/ปี

เวลา

หัวข้อการฝึกอบรม

29 มิ.ย. 2561
30 มิ.ย. 2561

1 ก.ค. 2561

18.00 น. – 21.00 น.
08.30 น. – 12.00 น.
13.00 น. – 19.00 น.
19.00 น. – 21.00 น.
08.30 น. – 16.00 น.

มรดกและภูมิปัญญาไทย (3)
มรดกและภูมิปัญญาไทย (3)
วรรณคดีไทยเพื่อการท่องเที่ยว (6)
บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและวิธีปฏิบัติ ของมัคคุเทศก์ทั่วไป (2)
อาหาร ขนมและผลไม้ไทย (6)

6 ก.ค. 2561
7 ก.ค. 2561
8 ก.ค. 2561

18.00 น. – 21.00 น. บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและวิธีปฏิบัติของมัคคุเทศก์ทั่วไป (3)
08.30 น. – 21.00 น. บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและวิธีปฏิบัติของมัคคุเทศก์ทั่วไป (11)
08.30 น. – 16.00 น. ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว (6)

นางศุภาวิณี กิติวินติ
นางศุภาวิณี กิติวินติ
พ.ต.ท.ทวยเทพ เดวิด วิบูลศิลป์

13 ก.ค. 2561

18.00 น. – 21.00 น. การฝึกพูดภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (3)

นาย ศาศวัต ศรีราม
นายวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
นางสาวเฟื่องศิริ จึงสิรมนตรี
นางสาววรทา รุ่งบานจิต
นายปริญญา ยาตี
นางสาวไซนีย์ ตาภู
นาย ศาศวัต ศรีราม
นายวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
นางสาวเฟื่องศิริ จึงสิรมนตรี
นางสาววรทา รุ่งบานจิต
นายปริญญา ยาตี
นางสาวไซนีย์ ตาภู
นาย ศาศวัต ศรีราม
นางสาวเฟื่องศิริ จึงสิรมนตรี
นายปริญญา ยาตี

การฝึกพูดภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) (3)
การฝึกพูดภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาฮาซา) (3)
14 ก.ค. 2561

08.30 น. – 20.30 น. การฝึกพูดภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (11)
การฝึกพูดภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) (11)
การฝึกพูดภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาฮาซา) (11)

15 ก.ค. 2561

08.30 น. – 15.30 น. การฝึกพูดภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (6)
การฝึกพูดภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) (6)
การฝึกพูดภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาฮาซา) (6)

20 ก.ค. 2561

18.00 น. – 21.00 น. การฝึกพูดภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (3)
การฝึกพูดภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) (3)
การฝึกพูดภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาฮาซา) (3)

21 ก.ค. 2561

08.30 น. – 20.30 น. การฝึกพูดภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (11)
การฝึกพูดภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) (11)
การฝึกพูดภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาฮาซา) (11)

วิทยากร
นางสาวนนทิชา เจษฎาเมธีวี
นางสาวนนทิชา เจษฎาเมธีวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา วัชรสุขุม
นางศุภาวิณี กิติวินติ
นายสิปนนท์ ชายแก้ว

นาย ศาศวัต ศรีราม
นายวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
นางสาวเฟื่องศิริ จึงสิรมนตรี
นางสาววรทา รุ่งบานจิต
นายปริญญา ยาตี
นางสาวไซนีย์ ตาภู
นาย ศาศวัต ศรีราม
นายวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
นางสาวเฟื่องศิริ จึงสิรมนตรี
นางสาววรทา รุ่งบานจิต
นายปริญญา ยาตี

วัน/เดือน/ปี
22 ก.ค. 2561

เวลา

หัวข้อการฝึกอบรม

08.30 น. – 15.30 น. การฝึกพูดภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (6)
การฝึกพูดภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) (6)
การฝึกพูดภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาฮาซา) (6)

วิทยากร
นางสาวไซนีย์ ตาภู
นาย ศาศวัต ศรีราม
นายวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
นางสาวเฟื่องศิริ จึงสิรมนตรี
นางสาววรทา รุ่งบานจิต
นายปริญญา ยาตี
นางสาวไซนีย์ ตาภู

ทัศนศึกษา (3) : เส้นทางที่ 3 จังหวัดกาแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย
โดย นายศาศวัต ศรีราม (เลขทะเบียน 11-36725 มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาอังกฤษ)
นางสาวเฟื่องศิริ จึงสิรมนตรี (เลขทะเบียน 41-01965 มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาจีน)
นายปริญญา ยาตี (เลขทะเบียน 11-68129 มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาบาฮาซา)
ผศ.ดร.ธนกฤตา สุขสมวาจา (มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาไทย เลขทะเบียน 11-54507)
ทัศนศึกษา (4) : เส้นทางที่ 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อ่างทอง และสิงห์บุรี
27 ก.ค. 2561
โดย นายศาศวัต ศรีราม (เลขทะเบียน 11-36725 มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาอังกฤษ)
–
นางสาวเฟื่องศิริ จึงสิรมนตรี (เลขทะเบียน 41-01965 มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาจีน)
3 ส.ค. 2561
นายปริญญา ยาตี (เลขทะเบียน 11-68129 มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาบาฮาซา)
ผศ.ดร.ธนกฤตา สุขสมวาจา (มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาไทย เลขทะเบียน 11-54507)
ทัศนศึกษา (5) : เส้นทางที่ 1 พระบรมมหาราชวัง และวัดสาคัญในกรุงเทพฯ
โดย นายศาศวัต ศรีราม (เลขทะเบียน 11-36725 มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาอังกฤษ)
นางสาวเฟื่องศิริ จึงสิรมนตรี (เลขทะเบียน 41-01965 มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาจีน)
นายปริญญา ยาตี (เลขทะเบียน 11-68129 มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาบาฮาซา)
ผศ.ดร.ธนกฤตา สุขสมวาจา (มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาไทย เลขทะเบียน 11-54507)
6 – 14 ส.ค. 2561
สารองวัน
15 – 23 ส.ค. 2561
สารองวัน
24 ส.ค. 2561 สอบวัดผลข้อเขียน (สอบทฤษฎี)
เวลา 18.00 น. - 21.00 น.
25 ส.ค. 2561 สอบวัดผลสัมภาษณ์ (สอบปฏิบตั ิ)
เวลา 08.30 น. - 13.30 น.
ประกาศผล (รอบแรก)
เวลา 18.30 น. - 21.30 น.
สอบซ่อมวัดผลข้อเขียน (สอบซ่อมทฤษฎี) เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
26 ส.ค. 2561 สอบซ่อมวัดผลสัมภาษณ์ (สอบซ่อมปฏิบัติ) เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
ประกาศผล (รอบสุดท้าย) เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
หมายเหตุ *** กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
ระหว่างวันที่ 21 เมษายน ถึง วันที่ 26 สิงหาคม 2560
1. ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) ............................................................นามสกุล...................................................
2. หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน...................................................................................................................
3. เชื้อชาติ .............................................สัญชาติ....................................................ศาสนา..................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................. ........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท์......................................................................โทรสาร.............................................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่........................................................E–Mail …………………………………………………………………..
5. ชื่อบิดา .................................................................อาชีพ..................................................................................
ชื่อมารดา ............................................................อาชีพ..................................................................................
6. การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี ปริญญาโท
อื่น ๆ ระบุ..................................................................
7. มีความรู้ความสามารถพิเศษ คือ......................................................................................................................
8. โรคประจาตัว...................................................................................................................................................
9. อาชีพปัจจุบัน.................................................................ตาแหน่ง....................................................................
สถานที่ทางาน…………...........................................................................................................................................
โทรศัพท์......................................................................โทรสาร.............................................................................
ข้าพเจ้าได้ยื่นหลักฐานการสมัครสอบเข้ารับการอบรม ดังนี้
1. รูปถ่ายด้านหน้าตรงขาวดา หรือสี ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันสมัคร จานวน 3 รูป
ใบแสดงคุณวุฒิตัวจริงพร้อมสาเนา
จานวน 2 ชุด
(หากเป็นคุณวุฒิจากต่างประเทศให้ผู้สมัครเทียบวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการให้เรียบร้อยก่อนสมัคร)
บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสาเนาลงนามรับรอง
จานวน 2 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนาลงนามรับรอง
จานวน 2 ชุด
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) พร้อมสาเนาลงนามรับรอง
จานวน 2 ชุด
6. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ต้องการแสดง (ทุกรายการพร้อมสาเนา)
อย่างละ จานวน 2 ชุด
6.1…………………………………………………………………………………………………………………………….
6.2…………………………………………………………………………………………………………………………….
6.3…………………………………………………………………………………………………………………………….

6.4…………………………………………………………………………………………………………………………….
ระบุภาษาที่ต้องการอบรม สามารถระบุได้มากกว่า 2 (ภาษา)
1. ภาษาอังกฤษ

2. ภาษาจีน

3. ภาษาบาฮาซา (ภาษามาลายูกลาง)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ และได้ยื่นหลักฐานการสมัคร
ตามที่กาหนดเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ ......................................................... ผู้สมัคร
(........................................................)
........../........../..........

ลงชื่อ ......................................................... ผู้รับสมัคร
(........................................................)
........../........../..........
หมายเหตุ
หากตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานที่สมัครไม่ถูกต้อง จะตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้
รวมทั้งจะดาเนินการตามกฎหมายหากพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร

