
โครงการอบรม 
หลักสูตรมัคคุเทศกท่ัวไป (ตางประเทศ) รุนท่ี ๖ ภาษาอังกฤษ 

ศูนยพฒันาทนุมนษุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
รวมกับ 

กรมการทองเที่ยว  กระทรวงการทองเทีย่วและกีฬา 
 

 
๑. หลักการและเหตผุล  

เน่ืองจากประเทศไทยกําลังจะกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริม         
การทองเที่ยว ในรูปแบบตางๆ อันจะนํามาซึ่งรายไดใหกับประเทศ ตามเปาหมายที่รัฐบาลไดวางแผนไว ผูประกอบ
วิชาชีพมัคคุเทศกจึงมีบทบาทสําคัญเปนอยางย่ิง ดังน้ัน ผูที่ประกอบการวิชาชีพมัคคุเทศกตองเปนผูที่รูจริงและ    
รูลึกเกี่ยวกับมรดกของชาติ และตองมีภาพลักษณที่ดีในการใหบริการ สมกับเปนมัคคุเทศกมืออาชีพ                                                               

ศูนยพัฒนาทุนมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีพันธกิจในดานการพัฒนาและฝกอบรมใหแกบุคคล
ทั่วไป ไดตระหนักตอภารกิจอันสําคัญน้ี อีกทั้งยังไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีมาตลอดจากกรมการทองเที่ยว 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จึงมีความประสงคขอมีสวนรวมดังกลาว จัดโครงการฝกอบรมมัคคุเทศกทั่วไป 
(ตางประเทศ)  รุนที่ ๖ ภาษาอังกฤษ เพื่อผลิตมัคคุเทศกซึ่งเปนบุคลากรที่สําคัญในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว     
ประเทศตอไป 
 
วัตถุประสงค 

๑) เพื่อเตรียมความพรอมและสงเสรมิการทองเที่ยวของประเทศไทย ในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

๒) เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ  และพัฒนาขีดความสามารถดานมารยาท  จรรยาบรรณ  
ภาษาตางประเทศและเทคนิคตางๆ  ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่มัคคุเทศกที่มปีระสิทธิภาพ         
ใหเหมาะสมกบัการเปนมัคคุเทศกอาชีพ 

๓) เพื่อชวยสนับสนุนใหรัฐบาลมรีายไดตามเปาหมายที่ต้ังไว 
 

๒. ผูรบัผดิชอบโครงการ 
 ศูนยพัฒนาทุนมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รวมกับกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 
  

๓. อาจารยผูสอน / วิทยากร 
โครงสรางหลักสูตรการอบรม รวมท้ังสิ้น  ๓๔๘  ชั่วโมง 

๑. ภาคความรูวิชาการ                           จํานวน  ๑๘๐  ชั่วโมง 

• ๑. วิชาความรูพ้ืนฐาน              จํานวน  ๕๔  ชั่วโมง 
 
๑.๑     การทองเที่ยวและนโยบายสงเสรมิการทองเที่ยวของรัฐบาล จํานวน   ๓   ช่ัวโมง 

วิทยากร : วิทยากรจากกรมการทองเที่ยว 



๑.๒ พฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ   จํานวน   ๖   ช่ัวโมง
 วิทยากร : อาจารยทนันชัย  สิทธิเกษร 
๑.๓ จิตวิทยาการบริการ และมนุษยสัมพันธ        จํานวน   ๖   ช่ัวโมง 

วิทยากร :  ดร.นรินทร   แจมจํารสั  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
๑.๔ วาทศิลป (การพูดในที่ชุมชน)      จํานวน   ๖   ช่ัวโมง 

วิทยากร :  อาจารยไชยยงค  เจริญเมือง 
๑.๕ กฎหมายทีเ่กี่ยวของกบัการทองเที่ยวและมัคคุเทศกทั่วไป  จํานวน   ๓   ช่ัวโมง 

วิทยากร :  วิทยากรจากกรมการทองเที่ยว 
๑.๖ สถานการณเศรษฐกิจ สังคมและการเมอืงในปจจบุัน   จํานวน   ๓   ช่ัวโมง 

วิทยากร :  รศ.ดร.ธํารงค  อุดมไพจิตรกลุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
๑.๗ ภูมิศาสตรการทองเที่ยวไทย       จํานวน   ๖   ช่ัวโมง 

วิทยากร :  ผศ.ชาติชาย รมสนธ์ิ 
๑.๘ ระบบนิเวศ  สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ    จํานวน   ๖   ช่ัวโมง 

วิทยากร :  ผศ.ดร.กิติชัย  รัตนะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
๑.๙ ความปลอดภัยของนักทองเที่ยว     จํานวน   ๙   ช่ัวโมง 

วิทยากร :  พ.ต.ท.ธัชพงศ  สารวนางกรู (กองบังคับการตํารวจทองเที่ยว) 
 และ อาจารยเพลินตา  พิพัฒนสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต         
๑.๑๐  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใหบริการในธุรกจิ   จํานวน   ๓   ช่ัวโมง 
  การจัดการประชุมการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล การจัดนิทรรศการ 
  (MICE : Meeting Incentive, Convention and Exhibition)   

 วิทยากร :  ดร.ชมพูนุช  จิตติถาวร  มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอรด 
๑.๑๑ การคิดวิเคราะหเชิงบูรณาการเพือ่การทองเที่ยว   จํานวน   ๓   ช่ัวโมง 

วิทยากร  :  คุณขจร  วีระใจ รองอธิบดีกรมการทองเที่ยว 
 

• ๒. ภาคความรูเฉพาะอาชีพ      จํานวน  ๑๒๖   ชั่วโมง 
 
๒.๑ บทบาทหนาที ่จรรยาบรรณและวิธีปฏิบัติของมัคคุเทศกทั่วไป  จํานวน   ๑๘   ช่ัวโมง 

วิทยากร :  อาจารยไชยยงค  เจรญิเมือง , อาจารยกันตบัณฑิต  ฉันทศักดา  
และอาจารยเสงี่ยม  เอกโชติ 

๒.๒ ประวัติศาสตรไทยเพือ่การทองเที่ยว    จํานวน   ๑๒   ช่ัวโมง
  วิทยากร :  ศ.ดร.ม.ร.ว.สรุิยวุฒิ สุขสวัสด์ิ 

๒.๓ สังคมไทย       จํานวน   ๖   ช่ัวโมง
  วิทยากร :  ผศ.ดร.ผดุง  พรมมูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

๒.๔ วัฒนธรรมไทย       จํานวน   ๖   ช่ัวโมง 
วิทยากร : ผศ.ดร.ผดุง  พรมมลู  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

๒.๕ พุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย     จํานวน   ๖   ช่ัวโมง 
วิทยากร :  รศ.ดร.สรรเสรญิ  อินทรัตน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

๒.๖ ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย   จํานวน   ๒๔   ช่ัวโมง 
วิทยากร :  ศ.ดร.ม.ร.ว.สรุิยวุฒิ สุขสวัสด์ิ 



๒.๗ วรรณคดีไทย เพื่อการทองเที่ยว     จํานวน    ๖  ช่ัวโมง 
วิทยากร :  อาจารยพรสวรรค  อัมรานนท 

๒.๘ นาฏศิลป และดนตรีไทย       จํานวน   ๖   ช่ัวโมง
  วิทยากร : อาจารยประสาท  ทองอราม และอาจารยวันทนีย  มวงบุญ 

๒.๙ เทศกาลและงานประเพณีไทย     จํานวน   ๖   ช่ัวโมง 
วิทยากร :  ดร.จริานุช  โสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

๒.๑๐ อาหาร และขนมและผลไมไทย     จํานวน   ๖   ช่ัวโมง 
วิทยากร :  ผศ.เอกพล  ออนนอมพันธุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

๒.๑๑    มรดกและภูมิปญญาไทย      จํานวน   ๖   ช่ัวโมง 
 วิทยากร :  ดร.จริานุช  โสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
๒.๑๒    ทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่สําคัญของไทยและการอนุรักษ  จํานวน   ๖   ช่ัวโมง 
 วิทยากร : ผศ.ดร.กิติชัย  รัตนะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
๒.๑๓ หลักการจัดการทองเที่ยวแบบย่ังยืน      จํานวน   ๖   ช่ัวโมง 
 วิทยากร : อาจารยพราวธีมา ศรีระทุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
๒.๑๔ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานบรกิารของสายการบินและธนาคาร จํานวน   ๖   ช่ัวโมง 
 วิทยากร : อาจารยบวรลักษณ   เกื้อสุวรรณ 
๒.๑๕   พิธีการเขาออกราชอาณาจักรและพิธีการทางศุลกากร  จํานวน   ๖   ช่ัวโมง 
 วิทยากร : พ.ต.ท.ดร.พงษนคร   นครสันติภาพ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
 

๒. ภาคความรูภาษาตางประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) จํานวน   ๖๐   ชั่วโมง 
 -  เนนการสนทนาในชีวิตประจําวัน 
 -  การใชภาษาอังกฤษในการพูดในที่ชุมชน  
    -  การใชภาษาในอาชีพมัคคุเทศก (หลักการพากยทัวร)  
    -  มารยาทในการใชภาษาตางๆ การเจรจาตอรอง  
    -  การแกไขปญหาเฉพาะหนา การรบัโทรศัพท   
    -  ทบทวนหลักภาษา ทบทวนการเขียน 

   -  เนนใหมีการฝกพูดในภาษาอังกฤษใหมากที่สุด โดยจะใชเน้ือหาทางวิชาการ ภาคความรูเฉพาะ 
      อาชีพ และความรูเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว 

  วิทยากร :  ศ.ดร.ม.ร.ว.สรุิยวุฒิ  สุขสวัสด์ิ , ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรเดช  ช่ืนประภานุสรณ และ 
  อาจารยทนันชัย  สิทธิเกษร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓. ภาคการศึกษานอกสถานท่ี ๖  เสนทาง           จํานวน   ๑๐๘   ชั่วโมง 
                                    
 เสนทางท่ี ๑ พระบรมมหาราชวัง และวัดสําคัญ ๆ ในกรุงเทพมหานคร 

- พระบรมมหาราชวัง 
- วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
- วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 
- วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 
- วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 
- วัดบวรนิเวศวิหารราชวรมหาวิหาร 
- วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 
- วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร 
- พระที่น่ังวิมานเมฆ 

 

   เสนทางท่ี ๒ จังหวัดลําปาง ลําพูน เชียงใหมและเชียงราย 
จังหวัดลําปาง 
- วัดพระธาตุลําปางหลวง 
จังหวัดลําพูน 
- วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 
จังหวัดเชียงใหม 
- วัดเชียงมั่น 
- วัดพระสงิหวรมหาวิหาร 
- วัดเจดียหลวง 
- วัดเจ็ดยอด 
- วัดสวนดอก 
-    ศูนยหัตถกรรมบอสราง 
จังหวัดเชียงราย 
- สามเหลี่ยมทองคํา 
- เมืองโบราณเชียงแสนและวัดปาสัก 
- วัดพระแกว 
 

  เสนทางท่ี ๓ จังหวัดกําแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัยและกําแพงเพชร 
  จังหวัดกําแพงเพชร 

- อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร 
- วัดพระสี่อริิยาบถ 
- วัดชางรอบ 

    จังหวัดพิษณุโลก 
- วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 

    จังหวัดสุโขทัย 
- อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย 



- อุทยานประวัติศาสตรศรสีัชนาลัย 
- วัดมหาธาตุ 
- วัดศรีสวาย 
- วัดศรีชุม 
- วัดชางลอม 
- วัดเจดียเจ็ดแถว 
- วัดนางพญา 
- วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง 

 
  เสนทางท่ี ๔ จังหวัดบุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ อุบลราชธานีและนครราชสีมา 
  จังหวัดบุรีรัมย 

- อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง 
- ปราสาทเมืองตํ่า 

   จังหวัดศรีสะเกษ 
- ปราสาทสระกําแพงใหญ 
จังหวัดสุรินทร 
- ปราสาทศรีขรภูม ิ
จังหวัดอุบลราชธานี 
- วัดทุงศรีเมือง 
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอุบลราชธานี 
จังหวัดอํานาจเจริญ 
- พระมงคลมิง่เมือง 

  จังหวัดนครราชสีมา 
- อุทยานประวัติศาสตรพมิาย 
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย 

 
  เสนทางท่ี ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อางทองและสิงหบุรี 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- พระราชวังบางปะอิน 
- อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 
- วัดพนัญเชิงวรวิหาร 
- วัดใหญชัยมงคล 
- วัดไชยวัฒนาราม 
- วัดพระศรสีรรเพชญ 
- วิหารพระมงคลบพิตร 
- วัดมหาธาตุ 
- วัดหนาพระเมร ุ
- วัดราชบูรณะ 

 



จังหวัดลพบุรี 
- พระปรางคสามยอด 
- พระบรมราชานุเสาวรียสมเด็จพระนารายณมหาราช 
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ 
- พระนารายณราชนิเวศน 
จังหวัดอางทอง 
- วัดขุนอินทประมูล 
จังหวัดสิงหบุรี 
- อนุสาวรียวีรชนคายบางระจัน 
- อุทยานคายบางระจัน 

 
 เสนทางท่ี ๖ จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม 
   จังหวัดราชบุรี 

- ตลาดนํ้าดําเนินสะดวก 
-    วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 
จังหวัดเพชรบุรี 
- วัดใหญสุวรรณาราม 
- วัดเกาะแกวสุทธาราม 
จังหวัดกาญจนบุรี 
- พิพิธภัณฑอักษะเชลยศึก 
- สะพานขามแมนํ้าแคว 
- สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก 
 
จังหวัดนครปฐม 
- วัดพระปฐมเจดีย 

 
๔. ระยะเวลาการอบรม 

ระหวางวันที่  ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖   
วันเสาร - วันอาทิตย  ระหวางเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
 
รับสมัครวันที่  ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ในวันและเวลาราชการ วันจันทร - ศุกร  ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
 

๕.    จํานวนผูเขารับการฝกอบรม    
  ภาษา อังกฤษ จํานวน  ๘๐  คน  
 

๖. คาใชจายในการฝกอบรม 
คาสมัครสอบคัดเลือก   ๓๐๐ บาท  (สามรอยบาทถวน) 



 คาธรรมเนียมในการฝกอบรม    
๓๙,๐๐๐ บาท (สามหมื่นเกาพันบาทถวน) น้ี รวมทั้งคูมือ คาบัตรประจําตัวผูเขารับการอบรม  
คาวิทยากร คาเอกสารประกอบการอบรม คาทัศนศึกษา ที่พักโรงแรม คาพาหนะ  
และคาอาหารบางมื้อในการศึกษานอกสถานที่ตางจงัหวัด 

 

๗.    คณุสมบตัิของผูมีสิทธิ์สมัครเขาอบรม    
๑) สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาข้ึนไป  
๒) มีสัญชาติไทย และอายุไมตํ่ากวา ๑๘ ปบริบูรณ (นับถึงวันรับสมัคร) 
๓) เปนผูที่มีความรูภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได 
๔) ไมเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือยาเสพติดใหโทษ หรือโรคติดตอรายแรง   
๕) ไมเปนผูวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไร

ความสามารถ 
๖) ไมเคยรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 ๗)   กรณีจบการศึกษาจากตางประเทศ ใหแนบสําเนาใบเทยีบวุฒิการศึกษาจาก กพ. หรือ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

๘. หลักฐานที่ใชในการสมัคร  
๑. รูปถายสี ขนาด ๑ น้ิว ถายไมเกิน ๖ เดือน นับถึงวันทีส่มัคร  จํานวน ๓ รูป 
๒. สําเนาวุฒบิัตรหรือหลักฐานการศึกษา จํานวน ๓ ฉบับ  (ลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง) 
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมตัวจริง  จํานวน ๓ ฉบับ (ลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง) 
๔. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๓ ฉบับ  (ลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง) 
๕. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล จํานวน ๓ ฉบับ (ถามี) (ลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง) 
๖. หนังสือรบัรองจากบริษัทนําเที่ยววาเปนมัคคุเทศกในสงักัด จํานวน ๓ ฉบับ (ถามี) 
๗.     กรณีจบการศึกษาจากตางประเทศ ใหแนบสําเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจาก กพ. หรือ สํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) (ลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง) 
 

9. รับสมัคร ต้ังแตวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ถึง 7 มีนาคม ๒๕๕๖ 
 
๑0. วันที่สอบ คดัเลอืก / ประกาศผลการคดัเลอืก 
 การสอบคัดเลือกและการประกาศผลสอบ 
          ๑. สอบขอเขียน วันเสารท่ี  ๙  มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.   
        ๒. สอบสัมภาษณ วันอาทิตยท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป   
 ๓. ประกาศผลสอบ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖  เปนตนไป ที่เว็บไซต www.hcdsuandusit.com 

 
 
 
 



๑1. สถานที่รับสมัคร / คดัเลอืก / ประกาศผลการคดัเลอืก 
 สามารถย่ืนใบสมัครไดที่ อาคาร ดร.ศิโรจน ผลพันธิน ช้ัน ๒ สํานักงานศูนยพัฒนาทุนมนุษย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต  โทร ๐-๒๒๔๔-๕๔๑๑-๓,๐๘-๙๔๘๑-๘๓๖๑,๐๘-๕๙๕๙-๖๕๒๑ โทรสาร ๐-๒๖๖๘-๙๔๑๑ 
www.hcdsuandusit.com 
 

๑2. สถานที่ฝกอบรม 
อาคาร ดร.ศิโรจน ผลพันธิน ศูนยพัฒนาทุนมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

  

๑3. วันที่สอบทฤษฎี และสอบปฏิบตั ิ
 ๑. สอบขอเขียน  วันเสารที่  ๙  มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
 ๒. สอบสัมภาษณ  วันอาทิตยที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป  

 

๑4. สถานที่สอบทฤษฎี และสอบปฏิบตั ิ
 ๑. สอบขอเขียน ณ  อาคาร ดร.ศิโรจน ผลพันธิน  ศูนยพัฒนาทุนมนุษย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 ๒. สอบสัมภาษณ ณ อาคาร ดร.ศิโรจน ผลพันธิน  ศูนยพัฒนาทุนมนุษย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

๑5. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล(การสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ) 
 หลักเกณฑการใหคะแนน 
 
การสอบขอเขียน  ทั้งหมด ๑๐๐ ขอ  รวมคะแนนเต็มท้ังสิ้น ๕๐ คะแนน 
  
 หมายเหตุ ผูสมัครสอบคัดเลอืกจะตองนําใบเสรจ็รบัเงนิ  บัตรเลขที่สอบ  และบัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรขาราชการ  มาเปนหลกัฐานในการสอบ  มิฉะน้ันจะไมมีสทิธ์ิสอบ  ใหผูสมัครสอบคัดเลือกเตรียมอปุกรณ   
การสอบ คือ  ปากกา  ดินสอดํา 2B และยางลบดินสอ 
        
 วิชาท่ีใชในการสอบคัดเลือกเขารับการอบรม ผูเขาสอบจะตองสอบขอเขียนเกี่ยวกับความรูทั่วไปทาง
วิชาการซึ่งขอสอบภาคภาษาไทยจะเปนแบบปรนัยและภาษาตางประเทศเปนแบบอัตนัย  วิชาที่ใชในการสอบ     
มีดังน้ี 
 

-  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย 
-  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร และประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย 
-  ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และแหลงทองเที่ยวในประเทศไทย 
-  สถานการณสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองไทย 
-  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

  
 
 
 



การสอบสัมภาษณ 
  โดยสอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ โดยคณะกรรมการผูสอบสัมภาษณ จากตัวแทนสมาคมธุรกจิ
ทองเที่ยว ตัวแทนสมาคมมัคคุเทศกอาชีพแหงประเทศไทย ตัวแทนคณาจารยจากมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
- สวนที่หน่ึง คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน พิจารณาจากระดับความสามารถทางภาษา  คือ  
 การใชภาษาสื่อความคิด      
 ความถูกตองของภาษา      
- สวนที่สอง คะแนนเต็ม  ๔๐ คะแนน  พิจารณาจากระดับความสามารถทางดานอื่นๆ  คือ 
 บุคลิกภาพ      
 มนุษยสัมพันธ      
 วาทศิลปและการนําเสนอ      
 ความรูรอบตัว      
 มารยาทและการแตงกาย      
 Service Mind      
 การแกปญหาเฉพาะหนา   
 ความสามารถในการจัดสรรเวลาในการเขาเรียน    

 รวมคะแนนเต็มท้ังสิ้น ๕๐ คะแนน 
 
หมายเหตุ 
 มหาวิทยาลัยฯ จะสงหลักฐานของผูเขารับการอบรมใหกรมการทองเทีย่วตรวจสอบ หากผลการตรวจสอบ
เอกสารไมถูกตอง จะถือวาบุคคลน้ันขาดคุณสมบัติในการเขารับการอบรมตองพนสภาพการเปนผูเขาอบรม และ
หากพบวาเปนการปลอมแปลงเอกสารจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และไมสามารถเรียกรองคาใชจายใดๆ คืน
ได ทั้งน้ีหากเปนวุฒิการศึกษาที่จบมาจากตางประเทศ หรือวุฒิที่ทางโครงการไมสามารถตรวจสอบที่มาได ผูสมัคร
หรือผูเขารับการอบรมตองนําวุฒิไปใหทางหนวยงานที่เกี่ยวของ(กระทรวงศึกษาธิการ) ตรวจสอบและนําผลที่ไดมา 
มอบใหทางโครงการฯดวยตนเอง 
       ทั้งน้ี หากมีผูสมัครและหรือมีผูสมัครผานคัดเลือกไมครบจํานวนที่ไดประกาศรับ ทางคณะกรรมการ
ดําเนินงานพิจารณาแลวเห็นวาไมสามารถดําเนินการฝกอบรมได ทางคณะกรรมการดําเนินงานขอสงวนสิทธ์ิใน
การงดจัดสอบ และหรืองดการจัดฝกอบรม และหากมีการดําเนินโครงการไปไดระยะหน่ึงแลว หากผูเขาอบรมจะ
ขอลาออก หรือไมเขารวมฝกอบรมอีกตอไปดวยเหตุผลใดๆก็ตาม คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆที่ผูเขาอบรมได 
ชําระไปแลวน้ันจะไมสามารถเรียกคืนไดทุกกรณี 
 

๑6. ผลทีค่าดวาจะไดรบั 
ประเทศไทยมีมัคคุเทศก (ตางประเทศ) เปนมาตรฐานสากล ที่มีคุณภาพ มีความรู ความเขาใจที่ถูกตองมี

ขีดความสามารถดาน มารยาท  จรรยาบรรณ  ภาษาตางประเทศและเทคนิคตางๆ ใหแกนักทองเที่ยวรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจทองเที่ยว  เพื่อเกิดการสรางงาน  สรางรายไดสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทยให
เจริญกาวหนา 
 

 


