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โครงการอบรมหลกัสูตรมัคคุเทศก์ทัว่ไป (ต่างประเทศ) รุ่นที ่2 
กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 

ร่วมกบั 
ส านักงานท่องเที่ยวและกฬีาจังหวดัสงขลา 

ส านักงานทะเบียนธุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้เขต 1  
ศูนย์พฒันาทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมบริการและการท่องเทีย่ว 

โปรแกรมวชิาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.   หลกัการและเหตุผล    
  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยเป็นอุตสาหกรรมท่ีจดัอยู่ในล าดบัตน้ ๆ  ของ
ประเทศท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบันานาชาติ  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดย 
ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550 – 2554) และแผนแม่บทอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว      
แห่งชาติ (พ.ศ.2544-2553) ให้ประเทศไทยมีความพร้อมท่ีจะพฒันาและใชอุ้ตสาหกรรมท่องเท่ียว
เป็นสาขาเศรษฐกิจท่ีส าคญัในการสร้างรายได้ให้กบัประเทศไทย กระจายทัว่ถึงทุกภูมิภาคอย่าง
มัน่คงและย ัง่ยืน ประกอบกบัในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยตอ้งรับมือการเขตการคา้เสรีในกลุ่ม
ประเทศอาเซ่ียน ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาและฝึกอบรมผูป้ระกอบการทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อุตสาหกรรมน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ “มคัคุเทศก”์ ใหมี้ขีดความสามารถสูงในการบริการ เนน้คุณภาพ
มีความรู้ในวิชาชีพอย่างถูกต้อง เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมให้เพียงพอกับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวของภาคใตแ้ละของประเทศไทย และเพื่อส่งเสริมอาชีพมคัคุเทศก์และธุรกิจ
การท่องเท่ียวใหย้ ัง่ยนืตลอดไป 
 
2.   วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อสนองนโยบายดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของรัฐและส่งเสริมอาชีพดา้นการ
ท่องเท่ียวใหย้ ัง่ยนืตลอดไป 

2. เพื่อผลิตมคัคุเทศกท่ี์มีคุณภาพ  มีความรู้  ความสามารถ และมีคุณธรรม   เพียงพอกบัการ
ขยายตวัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
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3.   ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 

1.  ผศ. ดร.ไพโรจน์ ดว้งวเิศษ  ประธานคณะอ านวยการ 
 อธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

        คณบดีคณะวทิยาการจดัการ   มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
3.  นายสุธรรม เดชดี    คณะกรรมการอ านวยการ 

ผูอ้  านวยการท่องเท่ียวและกีฬา  จงัหวดัสงขลา 
  4.  ดร.แสนศกัด์ิ ศิริพานิช    คณะกรรมการอ านวยการ 
   รองอธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
   5.  นางสาววณีา  ลาภจตุรภุช   คณะกรรมการอ านวยการ 
   นายทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศกส์าขาภาคใต ้เขต 1 
  6.   นายป้องศกัด์ิ ทองเน้ือแข็ง    คณะกรรมการอ านวยการและ
   ประธานโปรแกรมวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  เลขานุการ 
   คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
 
4. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
             

 จ  านวน 45 วนั (รวม 218 ชัว่โมง)  ระหวา่งวนัท่ี  1 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2555 
 
5. การรับสมัคร 
 
             ส่งใบสมคัร  ศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพธุรกิจโรงแรมสงขลาพาเลซ  มหาวทิยาลยัราชภฏั
สงขลา  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000  รับสมคัรตั้งแต่บดัน้ีถึงวนัท่ี 19 เมษายน 
2555  โทรศพัท ์074-442030,087-7967725 
(สามารถโหลดใบสมคัรไดท่ี้ www.skru.ac.th) 
 
6. สถานทีฝึ่กอบรม 
             มหาวทิยาลยัลยัราชภฏัสงขลา 
 
7. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
             (1)  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าข้ึนไปและ
ตอ้ง ฟัง พดู อ่าน เขียน  ภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
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             (2)   ตอ้งมีสัญชาติไทย อายไุม่ต  ่ากวา่ 18 ปี 
             (3)   ไม่มีลกัษณะหา้มตามมาตรา 50 (2) แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์
พ.ศ.2551 ดงัต่อไปน้ี 
                          (ก)  เป็นโรคพิษสุราเร้ือรังหรือติดยาเสพติดใหโ้ทษหรือเป็นโรคติดต่อท่ี
คณะกรรมการก าหนด 
                          (ข)   เป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกห์รือใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจน าเท่ียว 
                  (ค)  เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวหรือใบอนุญาตเป็นมคัคุเมศก ์ 
และยงัไม่พน้ก าหนด 5 ปี นบัถึงวนัยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์ 
                            (ง)เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นผูน้ าเท่ียวมาแลว้ยงัไม่ถึง 5 ปี นบัถึงวนัยืน่ค  าขอรับ
ใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์ 
              (4)   มีบุคลิกภาพดีและเป็นผูมี้ใจรักในงานบริการ 
              (5)   กรณีหลกัสูตรการฝึกอบรมวชิามคัคุเทศกท์ัว่ไปน าเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวชาวไทย
และชาวต่างประเทศ ตอ้งมีความรู้ ความสามารถทางการส่ือสาร โดยเฉพาะภาษาองักฤษ 
 
8. การตรวจสอบหลกัฐานการศึกษา 
 
 -   มหาวทิยาลยัจะตรวจสอบหลกัฐานเอกสารการศึกษาของผูส้มคัรวา่ตรงตามท่ีก าหนดไว้
ในคุณสมบติัของผูมี้สิทธิเขา้รับการอบรม ในกรณีท่ียงัไม่ส าเร็จการศึกษาหรืออยูใ่นระหว่างรอผล
การอนุมติัจบหลกัสูตร จะไม่พิจารณาใหส้มคัร 
 -   ส าหรับผูท่ี้ใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศมาสมคัร ผูท่ี้สมคัรจะตอ้งด าเนินการยื่นขอ
เทียบวุฒิกบักระทรวงศึกษาธิการหรือทบวงมหาวิทยาลยัแลว้แต่กรณี และน าหลกัฐานมาแสดงต่อ
สถาบนั ระหว่างรอผลการเทียบวุฒิน้ี ผูส้มคัรสามารถเขา้รับการอบรมได้ แต่หากผลปรากฏว่า
กระทรวงศึกษาธิการหรือทบวงมหาวิทยาลยัไม่เทียบวุฒิการศึกษาให้ ผูเ้ขา้รับการอบรมจะตอ้งพน้
จากการอบรม โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าธรรมเนียมการอบรมคืนจากมหาวิทยาลยัท่ีจดัอบรมหรือ
หากประสงคจ์ะอบรมต่อไปก็จะไม่มีสิทธิรับประกาศนียบตัรจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
หมายเหตุ    มหาวทิยาลยัจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัร หากพบว่าไม่ถูกต้อง   
หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร ผู ้สมัครจะต้องพ้นจากการอบรมโดยไม่มีสิทธิ  เ รียกร้อง
ค่าธรรมเนียมการอบรมคืนจากสถาบนั พร้อมทั้งจะมีการด าเนินการ ตามกฎหมายจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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9. ระเบียบการฝึกอบรม  
       (1) ผูเ้ขา้อบรมมีเวลาในการเขา้อบรมไม่นอ้ยกวา่ 80% ของจ านวนเวลาในการเข้ารับการอบรม 
       (2) ผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งท าขอ้สอบวดัผลไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 70% ของคะแนนรวมในการสอบ
ประมวลความรู้ 
        (3) ผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งสอบภาคปฏิบติั  ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 75% ของคะแนนรวมในการ
สอบภาคปฏิบติั 
        (4) ผูเ้ขา้อบรมตอ้งแต่งกายเรียบร้อย ไม่ อนุญาตให้นุ่งกางเกงยนี และเส้ือยดืคอกลม ทั้งหญิง-
ชาย เขา้อบรม 
        (5) ผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งฟังการบรรยายก่อนเวลา เร่ิมบรรยาย 5 นาที หากเขา้สายจะถือวา่ขาดการ
ฟังการบรรยายในชัง่โมงนั้นๆ 
 
10.  หลกัฐานทีใ่ช้ในการสมัคร 
 
        (1) รูปถ่ายสีหรือขาวด า ขนาด 1 น้ิว จ  านวน 3 ใบ 
        (2) ส าเนาหลกัฐานการศึกษาพร้อมตวัจริง (เซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
        (3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมตวัจริง (เซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
        (4) ส าเนาทะเบียนบา้นพร้อมตวัจริง (เซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
 
11. การสอบคัดเลอืกและเกณฑ์การสอบผ่าน 
 
           ผูมี้สิทธิเขา้รับการอบรมนอกจากจะมีคุณสมบติัตามท่ีระบุไวใ้นระเบียบการแลว้จะตอ้ง            
       ผา่นการสอบคดัเลือกทั้งขอ้เขียนและสัมภาษณ์ดงัน้ี 

-     การสอบขอ้เขียนเป็นการทดสอบความรู้ทัว่ไป ความรู้พื้นฐานดา้นการท่องเท่ียว และ
ความรู้ดา้นภาษา  

-      สัมภาษณ์จะพิจารณาความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศ บุคลิกภาพ    และ
ทศันคติท่ีมีต่ออาชีพมคัคุเทศกข์องผูเ้ขา้สอบ  

- ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
- ในกระบวนการสอบ มีผูแ้ทนจากสมาคมธุรกิจท่องเท่ียวและผูแ้ทนจากสมาคม

มคัคุเทศกเ์ขา้ร่วมสอบสัมภาษณ์ดว้ย 
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12. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 
             ค่าธรรมเนียมการอบรม 16,500 บาท ช าระในวนัรายงานตวัโดยยงัไม่รวมค่าเดินทางศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี 5 เส้นทาง    
 
13. วนัทีป่ระกาศรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบข้อเขียน 
 
             วนัท่ี 20 เมษายน 2555 เวลา 09.30 น.  ณ.  ศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพธุรกิจโรงแรม
สงขลาพาเลซ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา หรือ สามารถดูรายช่ือไดท้าง www.skru.ac.th 
             
14.  วนัทีส่อบข้อเขียน 
              วนัท่ี 25 เมษายน 2555 เวลา 09.30 – 11.30 น.   ณ.  หอ้งเรียน 1121- 1124  ศูนยฝึ์ก
ประสบการณ์วชิาชีพธุรกิจโรงแรมสงขลาพาเลซ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
  
15. วนัทีป่ระกาศรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียน 
 
              วนัท่ี 26 เมษายน 2555 เวลา 09.30 น.  ณ ศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพธุรกิจโรงแรมสงขลา
พาเลซ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
 
  16. วนัทีส่อบสัมภาษณ์ 
 
             วนัท่ี 26 เมษายน 2555  เวลา 13.30 -17.00 น.   ณ. คณะวทิยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราช
ภฏัสงขลา 
 
  17.  วนัทีป่ระกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม 
             วนัท่ี 27 เมษายน 2555  เวลา 08.30 -15.30 น.  ณ ศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพธุรกิจ
โรงแรมสงขลาพาเลซ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
 
18. วนัช าระค่าลงทะเบียน 
 ในวนัรายงานตวั วนัท่ี 27 เมษายน 2555  
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 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลกัสูตรวชิา มัคคุเทศก์   ทัว่ไป  รุ่นที ่2 
ภาษาต่างประเทศ (  )  องักฤษ  ( ) จีน ( ) มลายู 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 
วนัที ่  1  พฤษภาคม -  15 มิถุนายน  2555 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………….. นามสกุล ……………………….... 
1. เช้ือชาติ ………………………………….. สัญชาติ …………………………………... 

ศาสนา…………………. 
2. สถานท่ีเกิด บา้นเลขท่ี ………………. ต าบล ………………….. อ าเภอ/เขต................. 

……………………จงัหวดั ……………………………………………………………. 
3. ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี 

…………………………………………………………………………………………. 
โทรศพัท ์………………………. โทรสาร ……………………………………….…… 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี…………………………………………………………………….… 

4. ช่ือบิดา ……………………………………. เช้ือชาติ………………..………………… 
สัญชาติ………………………………………………………………………….……… 
ศาสนา ……………………………….. อาชีพ ………………………………………...           
ช่ือมารดา …………………………………. เช้ือชาติ………………สัญชาติ…………. 
ศาสนา ……………………………….. อาชีพ ………………………………………... 

      การศึกษา              ปริญญาตรี           ปริญญาโท   อ่ืนๆ ระบุ ………………………….. 
5.   มีความรู้.ความสามารถพิเศษ คือ …………………………….…………………………. 
6.   โรคประจ าตวั ..................…………………………………………………………….… 
7.   อาชีพปัจจุบนั.............................................................................ต  าแหน่ง......................... 
       สถานท่ีท างาน......................................................โทรศพัท ์/ โทรสาร............................ 
8.   อาชีพปัจจุบนั ……...…………………………………………………………………… 

ต าแหน่ง ……………………………………………………………………………….. 
สถานท่ีท างาน …………………………………………………………………………. 

      โทรศพัท ์……………………………………………….. โทรสาร ……………………. 
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ขา้พเจา้ขอสมคัรสอบคดัเลือกเขา้รับการอบรมหลกัสูตรมคัคุเทศกฯ์  ซ่ึงคณะวทิยาการจดัการ  
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา   จดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี  1 พฤษภาคม  - 15  มิถุนายน   2555 
ขา้พเจา้ไดย้ืน่หลกัฐานการสมคัรเขา้การอบรม   ดงัน้ี 
    รูปถ่าย  สี  ขนาด 1 น้ิว  จ  านวน 2  ใบ 
   ส าเนาหลกัฐานการศึกษา  (  เซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง ) 
   ส าเนาบตัรประชาชน    ( เซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง ) 
    ส าเนาทะเบียนบา้น  ( เซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
   หลกัฐานอ่ืนๆ ( ระบุ ).............................................. 
 
ขา้พเจา้ขอรับรอง  ขอ้ความท่ีกล่าวขา้งตน้นั้นเป็นความจริงทุกประการ  และไดย้ืน่หลกัฐานการ
สมคัรสอบคดัเลือกตามท่ีก าหนดในระเบียบการเรียบร้อยแลว้ 
     ลงช่ือ.......................................................ผูส้มคัร 
                      (......................................................) 
     ลงช่ือ.......................................................ผูรั้บสมคัร 
                     (......................................................) 
 หมายเหตุ   
        หากตรวจสอบพบวา่เอกสารหลกัฐานท่ีสมคัรไม่ถูกตอ้ง  จะตดัสิทธ์ิไม่ใหเ้ขา้รับการฝึกอบรม
ในคร้ังน้ี และจะไม่คืนค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  รวมทั้งจะด าเนินการตามกฎหมายหากพบวา่มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร 
............................................................................................................................................................. 
 
บตัรประจ าตวัสอบ 
ช่ือ  ( นาย / นาง/ นางสาว)............................................................ 
เขา้รับการอบรมหลกัสูตรมคัคุเทศกท์ัว่ไป ( ต่างประเทศ ) รุ่นท่ี 2 
สอบขอ้เขียน : วนัท่ี  25  เมษายน  2555  เวลา  09.30-10.30น.   
สอบสัมภาษณ์ : วนัท่ี  26  เมษายน  2555  เวลา  13.30-17.00 น. 
ณ  ศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพธุรกิจ  โรงแรมสงขลาพาเลซ   
มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา 
 
( หลกัฐานน้ีใชส้อบ  สอบสัมภาษณ์และรายงานตวัเขา้อบรม)                                  
        .................................. 
         ลายมือช่ือ 


