
 

 

 

 

 

 

โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาคบรรยาย  โดยเริ่มตั้งแต่  วันที่  26 พฤศจิกายน  2554 ถึง 16 มิถุนายน  2555  
วันเสาร ์    เช้า  ระหว่างเวลา  09.00 – 12.00 น. 

    บ่าย ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. 

    เย็น  ระหว่างเวลา 17.00 – 20.00 น. 

วันอาทิตย์  เช้า  ระหว่างเวลา  09.00 – 12.00 น. 

    บ่าย ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. 
 

ภาคการศึกษานอกสถานที่      เสาร์ และ /หรืออาทิตย์ รวมทั้งวันหยุดราชการ  

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม 

 

 

 

 
1. เพื่อผลิตมคัคุเทศก์ท่ีมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง เป็นผู้แทนประเทศไทย 

ในการประชาสัมพันธ์และรักษาภาพพจน์ที่ดีของประเทศไทยท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

2. เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีใจให้บริการแก่นักท่องเท่ียวด้วยความเต็มใจ 

3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น าการท่องเท่ียวท่ีดี มีความรัก ความหวงแหน 

ในทรัพยากรการท่องเท่ียว ทั้งสถานท่ีท่องเท่ียวทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลอดจน 

ช่วยท านุบ ารุงมรดกทางการท่องเท่ียวและสิ่งแวดล้อม 

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศ ในส่วนของบุคลากรให้มี

ความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 

5. เพื่อสนองนโยบายในด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาล 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 

2. มอีายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดการอบรม 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับ อนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยต้องได้รับการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา

ก่อนวันเปิดการอบรม กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้แนบส าเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจาก 

ก.พ. หรือ กระทรวงศึกษาธิการ 

4. ต้องสามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ ในระดับดี 

5. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50(2) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ .ศ.2551

ดังต่อไปนี้ 

- เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อ 

- เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

- เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวหรือใบอนุญาตมัคคุเทศก์ และยังไม่พ้นก าหนด  

  5 ปี นับถึงวันยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 

- เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวหรือใบอนุญาตมัคคุเทศก์ 

- เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยวมาแล้วยังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันยื่นค าขอรับใบอนุญาต 

 เป็นมัคคุเทศก์ 

6. ไม่ เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือคนไร้ความสามารถหรือเสมือนคนไร้

ความสามารถ 

7. ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า 

โดยประมาท หรือความผิดละหุโทษ 

8. มีบุคลิกภาพดีและเป็นผู้มีใจรักในงานบริการ 

9. ต้องผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไปขั้นพื้นฐานเป็นภาษาไทย 

10. ต้องผ่านการทดสอบความรู้ในทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

11. ต้องสอบผ่านการสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

12. ต้องสามารถเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีระยะเวลาในการอบรมภาคบรรยายไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

13. ต้องสาสารถเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามที่ก าหนดทุกครั้ง 

**ส าหรับโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 3 จะเปิดรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่าน้ัน** 
 



 
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน  255 4 

1. มาสมัครด้วยตนเอง ณ  ส านักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันจันทร์ –
ศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น. พร้อมช าระค่าสมัครสอบคัดเลือกเป็น จ านวน  500 บาท  หรือ  

2. ส่งใบสมัค รพร้อมหลักฐานในการสมัครทางอีเมล์ ไปยัง  aa.la.mu@hotmail.com  และ

ช าระค่าสมัครสอบคัดเลือกเป็นจ านวน  500 บาท โดยโอนเงินเข้า  บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทย

พาณิชย์ ชื่อบัญชี โครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสต ร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขท่ีบัญชี   333-214054-0   
สาขามหาวิทยาลัยมหิดล  และส่งแฟกซ์ใบ pay in หรือสลิป เพื่อเป็นหลักฐานการช าระเงินท่ี

หมายเลข 0-2441-4397 (ถึงคุณณัฏฐ์ชญา ) และโปรดเก็บเอกสารหลักฐานใบสมัคร ชุดจ ริงมา
ยื่นให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนสอบ ข้อเขียน (19 พฤศจิกายน  255 4) และรับใบเสร็จรับเงินค่า
สมัครสอบ ในวันที่มา สอบตามที่ก าหนดไว้  ดังนี้  

 
 

 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมนอกจากจะมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ใ นระเบียบการแล้วจะต้องผ่านการสอบ คัดเลือก

ทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ โดยมีผู้แทนจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและผู้แทนจากสมาคมมัคคุเทศก์ มาร่วมในการ

สัมภาษณ์ ณ ห้อง PR 201 ชั้น 2 อาคารพรีคลินิก  คณะวิทยาศาสตร์ มห าวิทยาลัยมหิดล  (พญาไท ) ดังนี ้

 

วัน- เวลา  หัวข้อในการสอบ  หมายเหตุ  
เสารท์ี่ 19 พฤศจิกายน 2554 

เวลา 9.00 -12.00 น. 
สอบข้อเขียน 
1. วิชาความรู้ทั่วไป 
2. วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว 
3. วิชาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 

อาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2554 
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ 
1. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
2. บุคลิกภาพ และทัศนคติที่มีต่ออาชีพ 

 

ผู้สมัครสอบต้องน าใบเสร็จรับเงินและ/หรือบัตรประจ าตัวสอบมาแสดงเป็นหลักฐานในการสอบ มิฉะนั้น 

จะไม่มีสิทธิ์สอบ 
 

 
 

500.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 

 
 



 
 

ประกาศผลผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ผู้สอบผ่านสามารถ

ลงทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมในการอบรมฯได้ต้ังแต่ วันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***ช าระค่าธรรมเนียมในการอบรมฯ โดยโอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์  ชื่อบัญชี  

โครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เลขที่บัญชี 333- 214054- 0   และส่งแฟกซ์ใบ    

pay in หรือสลิป เพื่อเป็นหลักฐานการช าระเงินที่หมายเลข 0-2441-4397 (ถึงคุณณัฏฐ์ชญา ) และน าต้นขั้ว

หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียม มาแสดงเ พื่อรับใบเสร็จรับเงินในวันแรกของการอบรม ฯ 

 

 
การจ่ายค่าธรรมเนียมของโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ ) รุ่นที่ 3 เป็นเงิน  

39,000 บาท (สามหมื่น เก้าพันบาทถ้วน ) คณะศิลปศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน เงินค่าธรรมเนียม      

การอบรม ฯ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น   

ค่าธรรมเนียมการอบรมในหลักสูตรนี้จะครอบคลุมรายการดังต่อไปนี้  

1. เอกสารคู่มืออบรมมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ ) รุ่นที่ 2 1 เล่ม  

2. ค่าพาหนะในการเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ (ต่างจังหวัด )  

3. ค่าอาหารบางมื้อและที่พักในการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ตามรายการที่ก าหนดไว้ 

(ต่างจังหวัด )  

4. ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาการอบรม (ต่างจังหวัด ) 

หลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร  

1. ส าเนาประกาศนียบัตรระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ขึ้นไป จ านวน 1 ชุด  โดยต้องได้รับ 

 การอนุมัติการส าเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดการอบรม กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้แนบ 

 ส าเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจาก ก.พ. หรือกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 1 ชุด หรือส าเนา  

 ระเบียนผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript) จ านวน 1 ชุด  

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรข้าราชการ จ านวน 1 ชุด  

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร  

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด  

5. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี ) เช่นหนังสือเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศ.ดร. ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ อาจารย์ไชยยงค์ เจริญเมือง อาจารย์ทนันชัย สิทธิเกษร อาจารย์บัณฑิต ฉันทศักดา  

คุณขจร วีระใจ พ.ต.ท. ดร.พงษ์นคร นครสันติภาพ คุณจารุเชษฐ์ เรืองสุวรรณ คุณวัชรี ชูรักษา อาจารย์รมย์ฤดี เวสน์ 

ผศ.กัลยาณี กุลชัย อาจารย์สุดาพร ทิมฤกษ์ ผศ.เฉลิมศรี นันทวรรณ รศ.ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ รศ. อัจฉราพรรณ 

จรัสวัฒน์ อาจารย์เนตรา เทวบัญชาชัย รศ.ดร.สมชื่น ฮอนซา จูเนียร์ ดร.กรศิริ บุญประกอบ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผล

กูล อาจารย์ณัฐกาญจน์ นาคนวล อาจารย์ราศิยส วงศ์ศิลปกุล อาจารย์บุญมี  พวงเพ็ชร คุณพันธุ์ศักดิ์ เศรษฐไพศาล 

คุณนาตยา  ธนพลเกียรติ คุณชาติชาย เทพแปง พ.ต.ท.ธัชพงศ์  สารวนางกูร อาจารย์แสงสรรค์ ภูมิสถาน 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับ โครง การอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ ) รุ่นที่ 3 นี้ 

จะเปิดรับเฉพาะ ภาคความรู้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน  

 

 
หลักสูตรการอบรมประกอบด้วย 3 ภาค ดังนี้  

 1. ภาคความรู้ทางวิชาการ    จ านวน   171 ชั่วโมง  

     1.1 วิชาความรู้พื้นฐาน            จ านวน      54   ชั่วโมง  

     1.2 วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพ          จ านวน   117   ชั่วโมง  
 

2. ภาคความรู้ภาษาต่างประเทศ            จ านวน     78   ชั่วโมง  
 

3. ภาคปฏิบัติน าชมสถานที่ส าคัญ          จ านวน   144    ชั่วโมง  
 

                                    รวมทั้งสิ้น  จ านวน  393  ชั่วโมง  
 

โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

0-2441-4140, 0-2441-4401 ถึง 4 ต่อ 142    
(คุณณัฏฐ์ชญา หรือ อ้อม) 

ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร ์ทุกสัปดาห์ ในเวลาราชการ (08:30 – 16:30 น.) 

หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต ์  http://www.la.mahidol.ac.th 
 



 
ภาคบรรยาย  : ณ ตึกชีววิทยา (ตึก B) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท ) ถนนพระรามหก  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ (อยู่ระหว่างกระทรวงต่างประเทศ กับโรงพยาบาลรามาธิบดี ) 

ภาคการศึกษานอกสถานที่ : 

กรุงเทพมหานคร  

พระบรมมหาราชวัง และ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

พระที่น่ังวิมานเมฆ วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร  

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร 

วัดส าคัญในกรุงเทพมหานคร 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร, วัดสุทัศนเทพวราราม  

ราชวรมหาวิหาร, วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดลพบุรี 

 พระราชวังบางปะอิน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ไชยมงคล 

 วัดหน้าพระเมรุ วัดไชยวัฒนาราม วัดพระศรีสรรเพชญ วิหารพระมงคลบพิตร  

จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี และจังหวัดนครราชสีมา 

 อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ประสาทหินเมืองต่ า   

 พิพิธภัณฑสถานพิมาย 

จังหวัดก าแพงเพชร  สุโขทัย  พิษณุโลก  สิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง 

อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร วัดมหาธาตุ วัดพระแก้ว วัดช้างรอบ   

วัดพระสี่อิริยบท อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย วัดมหาธาตุ วัดศรีสวาย  

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย วัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว  

วัดนางพญา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง วัดพระพายหลาว วัดศรีชุม  

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก 

จังหวัดล าปาง  ล าพูน  เชียงใหม่  และจังหวัดเชียงราย 

วัดพระธาตุล าปางหลวง วัดพระธาตุหริภุญไชย วัดเชียงม่ัน วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง วัดสวนดอก นมัสการ 

พระเจ้าเก้าตื้อ วัดพระแก้วเชียงราย เมืองโบราณเชียงแสน วัดป่าสัก  สามเหลี่ยมทองค า  วัดร่องขุ่น  

 

 

  
 
 



ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์...............................................รุ่นท่ี................ 

สถาบันการศึกษา  ........................................................................................... 

ระหว่างวันที่  .......................................................................... 

๑.  ชื่อ  (นาย/ นาง / นางสาว)  ...........................................................นามสกุล................................................. 

๒.  เชื้อชาติ  ....................................  สัญชาติ  ................................................ศาสนา  .................................... 

๓.  ที่อยู่ปัจจุบัน  ............................................................................................................................................... 

      โทรศัพท์ ..................................... โทรสาร ................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ............................... 

๔.  ชื่อบิดา .................................................................................................. อาชีพ .......................................... 

      ชื่อมารดา ............................................................................................... อาชีพ .......................................... 

๕.  การศึกษาสูงสุด     ปริญญาตรี   ปริญญาโท        อ่ืนๆ  ระบุ ............................................. 

๖.  มีความรู้ความสามารถพิเศษ  คือ ................................................................................................................. 

๗.  โรคประจ าตัว ............................................................................................................................................. 

๘.  อาชีพปัจจุบัน ...................................................................................... ต าแหน่ง ....................................... 

      สถานที่ท างาน ............................................................................ โทรศัพท์/โทรสาร.................................. 

ข้าพเจ้าได้ยื่นหลักฐานการสมัครสอบเข้ารับการอบรม  ดังนี้ 

   รูปถ่ายสี  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  ใบ    ส าเนาหลักฐานการศึกษา 

   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     หลักฐานอ่ืน ๆ (ระบุ).......................... 

   ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  และได้ยื่นหลักฐานการสมัครตามที่

ก าหนดเรียบร้อยแล้ว 

       ลงชื่อ .................................................. ผู้สมัคร  

                 (.................................................) 

                ........./........./......... 

ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสมัคร  

                 (.................................................) 

                ........./........./......... 

หมายเหตุ 

  

 

หากตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานที่สมัครไม่ถูกต้อง  จะตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้  และจะไม่

คืนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  รวมทั้งจะด าเนินการตามกฎหมายหากพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร 


