
 
 

     โครงการฝึกอบรม 
                หลกัสูตร มัคคุเทศก์ทัว่ไป (ต่างประเทศ) รุ่นที ่2  
                                  โดย มหาวิทยาลยัพษิณุโลก 
         ร่วมกบั  กรมการท่องเทีย่ว กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 
              

 

1. ช่ือหลกัสูตร 
1.1 ช่ือภาษาไทย หลกัสูตรการฝึกอบรมวชิามคัคุเทศกท์ัว่ไปนาํเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
 ชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

 1.2   ช่ือภาษาองักฤษ General Guide’s Training Course for Thai and Foreign Tourist 
 

2. หลกัการและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
2.1 หลกัการ 

  การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมบริการท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเน่ืองจากเป็น
อุตสาหกรรมหลกัท่ีนาํรายไดเ้ขา้สู่ประเทศในอนัดบัตน้ๆ นบัไดว้า่มีส่วนช่วยเสริมสร้างความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ อีกทั้งยงัเป็นการกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดรั้บการสนับสนุนจากรัฐบาล ดงัปรากฏในแผนการพฒันาประเทศ และแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียว และกีฬา (พ.ศ.2551-2554) นอกจากน้ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวยงัเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ช่ือเสียงของประเทศใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่นานาประเทศทัว่โลก 
  มัคคุเทศก์ เป็นอาชีพท่ีมีบทบาทและความสําคัญอย่างยิ่งในการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ประวติัความเป็นมา 
วฒันธรรม ประเพณีของประเทศไทย ตลอดจนให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ แต่ในปัจจุบนัธุรกิจ
การท่องเท่ียวของประเทศยงัประสบกบัปัญหาสาํคญัคือ ขาดแคลนมคัคุเทศกอ์าชีพท่ีมีใจรักในงานบริการรวมทั้งมีความรู้ความสามารถ 
ความเขา้ใจ อนัเป็นกลไกสาํคญัท่ีจะพฒันาแลส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งถกูตอ้งในระยะยาวต่อไป 

 ศนูยป์ระสานงาน และจดัอบรม มหาวทิยาลยัพิษณุโลกจึงไดร่้วมกบัสาํนกังานทะเบียนธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศกก์ลาง  
กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา จดัหลกัสูตรการอบรมมคัคุเทศก์ทัว่ไปนาํเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  ข้ึน
เพ่ือให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูท่ี้สนใจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดมี้โอกาสพฒันาและเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทั้ งใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั เพ่ือจะไดน้าํไปใชใ้นการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสมตามความตอ้งการของสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 
2.2 วตัถุประสงค์ 
             1. เพ่ือผลิตมัคคุเทศก์ท่ีมีความรู้ความสามารถ อย่างแท้จริง เป็นผูแ้ทนประเทศไทยในการประชาสัมพนัธ์ และรักษา

ภาพพจน์ท่ีดีของประเทศไทยทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
  2. เพ่ือผลิตมคัคุเทศกท่ี์มีคุณธรรม จริยธรรม และมีใจใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวดว้ยความเตม็ใจ 
  3. เพ่ือส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นผูน้าํการท่องเท่ียวท่ีดี มีความรัก ความหวงแหนใน  
   ทรัพยากรการท่องเท่ียว ทั้งสถานท่ีท่องเท่ียวทางดา้นธรรมชาติและวฒันธรรม ตลอดจนช่วย ทาํนุบาํรุงมรดก 
   ทางการท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม 
 
  4. เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศ ในส่วนของบุคลากรใหมี้ ความเขม้แขง็สามารถ 
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   แข่งขนัไดใ้นระดบันานาชาติ 
  5. เพ่ือสนองนโยบายในดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาล 
 
3. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
   ศนูยป์ระสานงาน และจดัอบรม มหาวทิยาลยัพิษณุโลก ร่วมกบั สาํนกังานทะเบียนธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศกก์ลางกรมการ
ท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

 
4. คณะกรรมการดําเนินการอบรม 
 ทีป่รึกษากติติมศักดิ์ 
 1.วา่ท่ีร้อยตรี อานุภาพ  เกสรสุวรรณ์                                                        รองอธิบดีกรมการท่องเท่ียว 
 2. คุณวรรณสิริ โมรากลุ                                           นายทะเบียนธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก ์
 3. คุณไชยงค ์ เจริญเมือง                                          อดีตนายกสมาคมมคัคุเทศกอ์าชีพ 
 4. ศ.ดร. ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ                                            ท่ีปรึกษาสมาคมมคัคุเทศกอ์าชีพ 
 5. คุณกนัตบณัฑิต ฉนัทศกัดา                                        อดีตนายกสมาคมมคัคุเทศกอ์าชีพ 
 คณะกรรมการที่ปรึกษากติติมศักดิ์ ประกอบด้วย 
 1.  อธิการบดีมหาวทิยาลยัพิษณุโลก                           ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 2. ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 
 คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด้วย 
 1. คุณสมศกัด์ิ มงคลเอ้ืออารี                                   ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรการอบรม 
 2. คุณพิสุทธิพธั คลงัทรัพย ์                                                                                                            หวัหนา้หลกัสูตรการอบรม 
 3. คุณสุรพงศ ์แกว้ประสพ                                                            ผูช่้วยหลกัสูตรอบรม 
 4. คุณก่ิงดาว อาจคงหาญ                                กรรมการ 
 5. คุณฐิตาพร นนัทรุจิ                                                       กรรมการและเลขานุการ 
 คณะกรรมการฝ่ายอาํนวยการอบรม และประเมนิผล 

1. ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรการอบรม       ประธาน 
2. หวัหนา้หลกัสูตรการอบรม     กรรมการ 

 3.   ผูช่้วยหวัหนา้หลกัสูตรการอบรม                                              กรรมการและเลขานุการ 
 คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร 

1. ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรการอบรม       ประธาน 
2. หวัหนา้หลกัสูตรการอบรม     กรรมการ 

 3.   ผูช่้วยหวัหนา้หลกัสูตรการอบรม                                              กรรมการและเลขานุการ 
 คณะกรรมการฝ่ายทศันศึกษาและประสานงาน 

1. ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรการอบรม       ประธาน 
 2.   หวัหนา้หลกัสูตรการอบรม      กรรมการ 
 3.   ผูช่้วยหวัหนา้หลกัสูตรการอบรม                                              กรรมการและเลขานุการ 
  
 
 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
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1. ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรการอบรม       ประธาน 
2. เจา้หนา้ท่ีจากสาํนกังานทะเบียนธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศกก์รุงเทพมหานคร   กรรมการ 
3. นายกสมาคมมคัคุเทศกอ์าชีพ หรือผูแ้ทน   กรรมการ 
4. ผูแ้ทนสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียว       กรรมการ 

 5.   หวัหนา้หลกัสูตรการอบรม                                  กรรมการและเลขานุการ 
 
5. รายละเอยีดเกีย่วกบัระยะเวลาการอบรม   

กาํหนดการ วนั  เดอืน  ปี 

รับสมคัร ตั้งแต่วนัทีไ่ด้รับอนุมัตหิลกัสูตร ถึง 1 มนีาคม 2556 
ณ  ศนูยป์ระสานงาน และจดัอบรม มหาวทิยาลยัพิษณุโลก   อาคาร พีเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ปากซอย    
ถ.แจง้วฒันะ 28   ต.บางตลาด  อ.ปากเกลด็ จ.นนทบุรีโทรศพัท ์02-583-3176  
ติดต่อ คุณก่ิงดาว โทร.088-192-5558 / คุณเจมส์ โทร.088-192-5559 
คุณสมศกัด์ิ มงคลเอ้ืออารี โทร. 081-903-6710  และคุณพิสุทธิพธั คลงัทรัพยโ์ทร. 084-926-1002 
ทุกวนัองัคารถึงวนัเสาร์ ระหวา่งเวลา 10.00 – 17.30 น. 
**หากตอ้งการมาสมคัรดว้ยตวัเองกรุณาโทรมานดัหมายก่อนเขา้มาสมคัร 

ประกาศรายช่ือผู้มสิีทธิ
สอบ 

วนัที ่1 มนีาคม  2556  
ณ  ศนูยป์ระสานงาน และจดัอบรม มหาวทิยาลยัพิษณุโลก  จ.นนทบุรี 

การสอบคดัเลอืก ค่าสมคัรสอบ  500  บาท 
สอบข้อเขียนวนัที ่ 2 มนีาคม 2556   
- วิชาความรู้ทัว่ไป  
- วิชาความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว 
- วิชาความรู้และทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ 
สอบสัมภาษณ์วันที ่3 มนีาคม 2556 
- ความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ  
- บุคลิกภาพ และทศันคติท่ีมีต่ออาชีพ 
** ผูส้มคัรสอบตอ้งนาํใบเสร็จรับเงินหรือบตัรประจาํตวัสอบมาแสดงเป็นหลกัฐานในการสอบ 
มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิสอบ 
กรรมการสอบสัมภาษณ์ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากสมาคมมคัคุเทศกอ์าชีพ และสมาคมธุรกิจนาํเท่ียว  
ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร มคัคุเทศกศ์นูยป์ระสานงาน และอบรม มหาวทิยาลยัพิษณุโลก ร่วมในการ
สัมภาษณ์ 

สถานทีส่อบคดัเลอืก ณ  ศนูยป์ระสานงาน และจดัอบรม มหาวทิยาลยัพิษณุโลก จ.นนทบุรี 
ประกาศรายช่ือผู้มสิีทธิ
ลงทะเบียนอบรม 

วนัจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 
ณ ศนูยป์ระสานงาน และจดัอบรม มหาวทิยาลยัพิษณุโลก  จ.นนทบุรี 

ค่าอบรม กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที ่และไม่อนุญาตให้ชําระเป็นเงนิสดกบัเจ้าหน้าทีอ่ย่างเดด็ขาด ผู้อบรม
จะต้องชําระผ่านธนาคารเท่าน้ัน ในช่วงระหว่างวนัที่ 4 มนีาคม – 6 มนีาคม 2556 เท่าน้ัน ทั้งนี้
หากโครงการฯไม่ได้รับเงนิค่าอบรมขั้นตํา่ที่ 40 คน ทางศูนย์ฯอาจขอเลือ่นการเปิดอบรม หรือ
ยกเลกิการอบรมและคนืเงนิให้กบัผู้อบรมทีไ่ด้ชําระเงนิไปก่อนหน้า (โดยไม่คนืค่าสมคัรเพราะทาง
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โครงการฯจําเป็นต้องใช้เงนิดังกล่าวในการจัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) อย่างไรกต็าม ทาง
ศูนย์ฯจะพจิารณาตามความเหมาะสม 

ฝึกอบรม ระหว่างวนัที่ 9 มนีาคม  2556 ถึง 30  มถุินายน 2556 
- วนัจนัทร์-วนัศุกร์ ระหวา่งเวลา 17.30 – 20.30 น.  
- วนัเสาร์                 ระหวา่งเวลา 09.00 – 16.00 น. 

กาํหนดสอบ วนัองัคารที ่27 มถุินายน2556 
สอบประมวลความรู้ภาควชิาการ/พ้ืนฐาน/วชิาชีพ (120 ขอ้) 100 คะแนน 
วนัพุธที่ 28 มถุินายน2556 
สอบประมวลความรู้ภาคภาษาองักฤษ (120 ขอ้)  100 คะแนน  
สอบประมวลความรู้ บรรยายภาพสไลด ์(25 ภาพ)  50  คะแนน 
วนัศุกร์ที ่30  มิถุนายน2556 
สอบประมวลความรู้ปากเปล่าภาษาองักฤษ บรรยายนอกสถานท่ี  50  คะแนน 

6.  สถานทีอ่บรม ศนูยป์ระสานงาน และจดัอบรม มหาวทิยาลยัพิษณุโลก 
  35/8 อาคาร พี เซ็นเตอร์   ชั้น 2  ปากซอย  ถ.แจง้วฒันะ 28   
  ต. บางตราด  อ. ปากเกร็ด  จ. นนทบุรี  11120  โทรศพัท ์02-583-3176 

 
7. จํานวนผู้เข้ารับการอบรม   80  คน 
8. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

1. เป็นผูมี้สัญชาติไทย 
2. มีอายไุม่ตํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ นบัถึงวนัสมคัร 
3. สาํเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าข้ึนไป กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ใหแ้นบสาํเนาใบเทียบวฒิุ 
 การศึกษาจาก ก.พ. หรือ กระทรวงศึกษาธิการ 
4. ตอ้งสามารถพดู อ่าน และเขียนภาษาไทย  ภาษาองักฤษ หรือภาษาจีนไดเ้ป็นอยา่งดี 
5.  ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 50 (2) แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ.2551 ดงัต่อไปน้ี 
 ก)  เป็นโรคพิษสุราเร้ือรัง หรือติดยาเสพติดใหโ้ทษ หรือเป็นโรคติดต่อ 
 ข)  เป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถกูเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกห์รือใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียว 
 ค)  เคยถกูเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวหรือใบอนุญาตมคัคุเทศก ์และยงัไม่พน้กาํหนด 5 ปี นบัถึงวนัยืน่ 
  คาํขอรับใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก ์
 ง) เคยถกูเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวหรือใบอนุญาตมคัคุเทศก ์
 จ) เคยถกูเพิกถอนทะเบียนเป็นผูน้าํเท่ียวมาแลว้ยงัไม่ถึง 5 ปี นบัถึงวนัยืน่คาํขอรับใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก ์
6. ไม่เป็นผูว้กิลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ ความสามารถ 
7.  ไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาท หรือ 
 ความผดิลหุโทษ 
8. มีบุคลิกภาพดีและเป็นผูมี้ใจรักในงานบริการ 
 

9. หลกัฐานที่ใช้ในการสมคัร 
1. สาํเนาใบประกาศนียบตัรระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าข้ึนไป  จาํนวน 3 ชุด  
2. กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ใหแ้นบสาํเนาใบเทียบวฒิุการศึกษาจาก ก.พ. หรือกระทรวงศึกษาธิการ 3 ชุด  
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3. สาํเนาบตัรประชาชน จาํนวน 3 ชุด และสาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 3 ชุด 
4. หลกัฐานอ่ืนๆ (ถา้มี) เช่น สาํเนาใบเปล่ียนช่ือตวั หรือช่ือสกลุ จาํนวน  ชุด 
5. ใบสมคัรพร้อมรูปถ่าย (สีหรือขาวดาํ) ขนาด 1.5 น้ิว หนา้ตรงไม่สวมหมวก หรือใส่แวน่ตาดาํ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
 จาํนวน 6 รูป 
6. ผูส้มคัรตอ้งลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาเอกสารทุกฉบบั และนาํฉบบัจริงมาแสดงดว้ย 
 

 อน่ึงมหาวิทยาลัยฯ  จะส่งสําเนาคุณวุฒิของผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หากผลการตรวจสอบคุณวุฒิไม่ถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในหลักฐาน จะถือว่าบุคคลน้ันขาด
คุณสมบัตใินการเข้ารับการอบรมและหากเป็นการปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิจะต้องถูกดาํเนินคดตีามกฎหมาย  

 
10.  ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม  (กรุณาโทรสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีโครงการฯ และใหเ้ร่ิมชาํระไดเ้ม่ือสอบผา่น) 

 ค่าธรรมเนียมน้ีรวม ค่าวิทยากร เอกสารบางส่วนระหวา่งการฝึกอบรม ค่าสถานท่ีอบรม ค่าพาหนะเดินทางระหวา่งการ
ออกทศันศึกษานอกสถานท่ี ค่าท่ีพกัระหว่างการออกทศันศึกษานอกสถานท่ี ค่าอาหารบางม้ือ ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าประกนั
อุบติัเหตุระหวา่งการออกทศันศึกษานอกสถานท่ี ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าตอบแทนมคัคุเทศกต์น้แบบ  
 ทั้ งน้ีหากมีผูส้มัคร และหรือมีผูส้มคัรผ่านคดัเลือกไม่ครบจาํนวนท่ีไดป้ระกาศรับ ทางคณะกรรมการดาํเนินงาน
พิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่สามารถดาํเนินการฝึกอบรมได ้ทางคณะกรรมการดาํเนินงานขอสงวนสิทธ์ิในการงดจดัสอบ และหรืองด
การจดัฝึกอบรม และหากมีการดาํเนินโครงการไปไดร้ะยะหน่ึงแลว้ หากผูเ้ขา้อบรมจะขอลาออกกลางคนั หรือไม่เขา้ร่วมฝึกอบรม
อีกต่อไปดว้ยเหตุผลใดๆกต็าม ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีผูเ้ขา้อบรมไดช้าํระไปแลว้นั้น จะไม่สามารถเรียกคืนไดทุ้กกรณี 
 และทั้ งน้ีหากมีผูส้มัครเข้ารับการอบรมของหลักสูตรมัคคุเทศก์ภาษาจีนได้ไม่ถึง 15 คน  ทางคณะกรรมการ
ดาํเนินงานขอสงวนสิทธ์ิในการงดการจดัฝึกอบรมหลกัสูตรมคัคุเทศกภ์าษาจีน  เพ่ืออบรมหลกัสูตรมคัคุเทศกภ์าษาองักฤษเพียง
อยา่งเดียว 

  สามารถชาํระค่าธรรมเนียมการอบรมไดต้ั้งแต่วนัประกาศผลสอบเป็นตน้ไป ทุกวนั เวน้วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตั
ฤกษ ์ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 17.30 น. จนถึงวนัศุกร์ท่ี 1 มีนาคม 2556 
 
11. หลกัสูตรการฝึกอบรมหลกัสูตรมคัคุเทศก์ทัว่ไป (ต่างประเทศ)  
 รวมทั้งภาษาองักฤษและภาษาจีน รวม      394 ช่ัวโมง 
 1.  ภาคความรู้ทางวชิาการ  รวม    174   ช่ัวโมง 
         1.1 วชิาความรู้พ้ืนฐานประกอบดว้ยวิชาต่างๆ รวม 11 วชิา            54  ชัว่โมง 
         1.2 วชิาความรู้เฉพาะอาชีพประกอบดว้ยวชิาต่างๆ รวม 15 วชิา   120  ชัว่โมง 
        2.  ภาคความรู้ภาษาต่างประเทศ   รวม    120  ช่ัวโมง  
              2.1 การใชภ้าษาองักฤษในอาชีพมคัคุเทศก ์    60  ชัว่โมง 
  2.3 การใชภ้าษาจีนในอาชีพมคัคุเทศก ์  60  ชัง่โมง 
 3.  ภาคการศึกษานอกสถานที่ 5 เส้นทาง         รวมประมาณ   100  ช่ัวโมง 
    
12. เกณฑ์คะแนนการสอบวดัผล 
 การสอบวดัผลจะแบ่งเป็น 3 ภาค รวมคะแนนทั้งส้ิน 350 คะแนน ดงัน้ี 

1. ภาคความรู้ทาวิชาการ (ทุกวชิาทีเ่รียน) 
  สอบขอ้เขียนแบบ ปรนยั และอตันยั ประกอบดว้ย  
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  1) วิชาความรู้เฉพาะพ้ืนฐาน     50 คะแนน 
  2)วชิาความรู้เฉพาะวชิาชีพ       50 คะแนน 
 2. ภาคความรู้ภาษาต่างประเทศ 
  1) สอบขอ้เขียนแบบ ปรนยั  อตันยั      100 คะแนน 
 3. ภาคปฏิบัติ  
   - ภาพสไลดส์ถานท่ีท่องเท่ียว      50 คะแนน 
   - บรรยายสถานท่ีท่องเท่ียว        100 คะแนน 
 
13. สิทธิในการสอบวดัผล 
 ผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีจะมีสิทธิเขา้สอบวดัผลเพ่ือรับประกาศนียบตัร มีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. ผูเ้ขา้รับการอบรมตอ้งมีเวลาเขา้รับการอบรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของระยะเวลาอบรมทั้งหมด ในภาคความรู้ทาง 
  วชิาการ 

  2. ผูเ้ขา้รับการอบรมตอ้งไปศึกษานอกสถานท่ีครบทุกรายการตามท่ีกาํหนด 
  3. ไดรั้บคะแนนความประพฤติไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 โดยการประเมินจากวทิยากร 
 14. เกณฑ์สําเร็จการฝึกอบรมและรับประกาศนียบัตร 
 การพิจารณาผลสอบเพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดรั้บประกาศนียบตัร มีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. ตอ้งผา่นการตรวจสอบคุณวฒิุการศึกษาจากมหาวิทยาลยัฯ และกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
2. ตอ้งผา่นการสอบวดัผลในภาคทฤษฎีไม่ตํ่ากวา่ 70 % ของคะแนนเตม็ และในภาคปฏิบติัไม่ตํ่ากวา่ 75% คะแนนเตม็ 
3. ผูส้อบผา่นทั้ง 3 ภาค คือ ภาคความรู้ทางวิชาการ ภาคความรู้ภาษาต่างประเทศ และภาคปฏิบติัจะไดรั้บประกาศนียบตัร

จากมหาวทิยาลยัฯ เพ่ือนาํไปขอรับใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกท์ัว่ไปจากสาํนกังานทะเบียนธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก์
กลาง สาํนกังานพฒันาการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

4. ผูท่ี้สอบภาคความรู้ทางวิชาการ และ/หรือภาคความรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ผา่นจะมีสิทธ์ิสอบแกต้วัไดเ้พียง 1 คร้ัง (โดย
ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการสอบแกต้วัวิชาละ 500.-บาท)  

หากสอบแก้ตวัไม่ผ่าน หมดสิทธ์ิรับใบประกาศนียบัตร 
5. ผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีไม่ไดรั้บประกาศนียบตัรไม่วา่กรณีใดๆ ถา้ประสงคจ์ะเขา้อบรมใหม่ จะตอ้งสมคัรและผา่นการ

สอบคดัเลือกใหม่เหมือนผูส้มคัรรายอ่ืน 
15. การพฒันาหลกัสูตร 

  ศูนยป์ระสานงาน และจดัอบรม มหาวิทยาลยัพิษณุโลก จะดาํเนินการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั
สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง โดยมีการประเมินหลกัสูตรทุก 2 ปี และนาํผลการประเมินมาแกไ้ขปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรให้
เหมาะสมต่อไป 

 
16.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มคัคุเทศกท่ี์ผา่นการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทย 
 2. บุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีจิตสาํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรการ 
  ท่องเท่ียวทั้งแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวฒันธรรม 
 3. อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยเกิดศกัยภาพทางดา้นทรัพยากรบุคคลสามารถแข่งขนักบัประเทศต่างๆ  
17. ผู้ทรงคุณวุฒิและวทิยากรบรรยาย 
 1.  ศ.ดร. ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ ศาสตราจารย ์ระดบั 10 ภาควชิาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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 2.  นายทะเบียนธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศกห์รือผูแ้ทน   
 3.  คุณไชยยงค ์เจริญเมือง มคัคุเทศกอ์าชีพ อดีตนายกสมาคมมคัคุเทศกอ์าชีพ 
 4.  คุณรําไพพรรณ แกว้สุริยะ อดีตผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายส่งเสริมสินคา้การท่องเท่ียวฯ (ททท.) 
 5.  คุณยวุดี นิรัตน์ตระกลู   ผูช่้วยผูอ้าํนวยการกองวชิาการ (ททท.) 
 6.  คุณพรหมเมธ นาถมทอง  ผูอ้าํนวยการกองแผนงานการลงทุน (ททท.) 
 7.  ผศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร ศนูยว์รรณคดีศึกษา คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 8.  อาจารยฐิ์ติภา  คูประเสริฐ                    อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 9.  อาจารยสุ์ภาพร บาํรุงวงศ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนกัศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี  
      ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล 
 10. คุณกนัตบณัฑิต ฉนัทศกัดา บริษทั See World Travel จาํกดั 
 11. คุณบวรลกัษณ์ เก้ือสุวรรณ  Sales & Marketing Supervisor, Galileo (Thailand) Co., Ltd. 
 12. พ.ต.ท. ดร.พงษน์คร นครสันติภาพ   รองผูก้าํกบัการ งานอาํนวยการกองบงัคบัการกองตรวจคนเขา้เมือง 
 13. นายจารุเชฏฐ ์เรืองสุวรรณ หวัหนา้งานแหล่งท่องเท่ียวภาคเหนือ กองส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว  
  ฝ่ายส่งเสริมสินคา้การท่องเท่ียว 
 14. คุณชาติชาย  เทพแปง ผูจ้ดัการอาวโุส ส่วนงานบริหารราชการ ฝ่ายบริหารรัฐกิจวสิาหกิจ  
     สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) 
 15. คุณสรธร อุ่นอารมณ์ - Lecturer of Hotel and Tourism Studies, Siam University, Thailand  
 16. คุณกนัตบณัฑิต ฉนัทศกัดา อดีตนายกสมาคมมคัคุเทศกอ์าชีพ,ผูบ้ริหารบริษทั See World Travel จาํกดั 
 17.  คุณทนนัชยั สิทธิเกษร มคัคุเทศกอ์าชีพ  
 18.  คุณเสง่ียม  เอกโชติ  มคัคุเทศกอ์าชีพ 
 19. รศ. ดร. ณรงคช์ยั   ปิฎกรัชต ์ หวัหนา้แขนงวชิา  สาขาวชิาดนตรีวทิยา มหาวทิยาลยัมหิดล 
 20. ผศ. สุดาพร ทิมฤกษ ์ ตาํแหน่งอาจารย ์2 ระดบั 7 ประจาํสาจาวชิาอาหารและโภชนาการ  

    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพฯ 
 21. คุณชิษณุพงศ ์   ฐิตะลกัขณะ มคัคุเทศกอ์าชีพ 
 22. คุณปภากร   วงศศิ์ลปะกลุ ครูวชิาการ  สาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ มหาวทิยาลยัมหิดล  
 23. รศ.อจัฉราพรรณ   จรัสวฒัน์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์และ 
       ผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการสวสัดิการสังคม กระทรวงการพฒันาสังคมและความ 
       มัน่คงของมนุษย ์
 24. ผศ. เฉลิมศรี   นนัทวรรณ หวัหนา้งานการพยาบาลอนามยัชุมชน  ภาควชิาพยาบาลศาสตร์    
       คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาล รามาธิบดี  มหาวทิยาลยัมหิดล 
 25. คุณพนัธ์ศกัด์ิ   เศรษฐไพศาลปัจจุบนั       หวัหนา้บริการการเงินบุคคลและดา้นการลงทุนในตราสารหน้ี และตราสารต่างๆ  
    ของธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาบางลาํพคุูณวฒิุ    
 26.  อาจารยแ์สงสรรค ์ ภมิูสถาน อาจารยป์ระจาํสาขาอุทยาน นนัทนาการและการท่องเท่ียว ภาควิชาอนุรักษวทิยา  
    คณะวนศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์คุณวฒิุ 
 28. นายบุญตรง   เมฆรักเสรี อาจารยส์อนภาษาจีน ท่ีโรงเรียนโยธินบูรณะ  
 
ประวตัิผู้ทรงคุณวุฒิและวทิยากรบรรยาย 
ช่ือ – นามสกลุ ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวสัดิ์ 
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ปัจจุบัน ศาสตราจารย ์ระดบั 10 ภาควชิาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร 
การศึกษา - ศศ.บ.(โบราณคดี) เกียรตินิยม 
 - ศศ.ม.(โบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์) 
 - Diplome d’Etudes Approfondies en Etudes Indiennes (Historie et Archelologie) (Mention Tres Bien),  
    Universite de Paris 111 (Sorbonne-Nouvelle) Paris, FRANCE 
 -  Doctorat de 3ecycle en Etudes Indiennes (Historie et Archeologie), (Mention Tres Bien), Universite de  
  Paris 111 (Sorbonne-Nouvelle) Paris, FRANCE 
 - ประกาศนียบตัรมคัคุเทศก ์(ศิลปวฒันธรรม) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (บตัรสีแดง) เป็นบุคคลแรกของ 
  ประเทศไทย 
ประวตัิการทาํงาน - เป็นผูถ้วายคาํบรรยายเก่ียวกบัโบราณวตัถุ-โบราณสถาน แด่สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
  กมุารี และสมเดจ็พระเจา้พ่ีนางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งภายใน 
  ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 
 - เป็นอาจารยถ์วายคาํบรรยายเก่ียวกบัศิลปะในประเทศไทยและศิลปะประเทศใกลเ้คียงแด่พระเจา้หลานเธอ  
  พระองคเ์จา้สิริวณัณวรี นารีรัตน์ และนาํเสดจ็ทอดพระเนตรโบราณวตัถุ-โบราณสถานทั้งใน 
  กรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั 
 - เป็นผูถ้วายคาํบรรยายเก่ียวกบัสถานท่ีสาํคญัของชาติแด่พระราชวงศ ์ระดบัมกฎุราชกมุาร ของประเทศต่างๆ  
  ในทวปียโุรป และพระราชธิดาของ สมเดจ็พระจกัรพรรดิแห่งประเทศญ่ีปุ่น 
 - เป็นผูบ้รรยายนาํชมสถานท่ีสาํคญัของชาติ แด่ประมุขประเทศต่างๆ ระดบัประธานาธิบดี ท่ีเดินทางมาเยอืน 
  ประเทศไทยอยา่งเป็นทางการในฐานะพระราชอาคนัตุกะของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
 - เป็นผูบ้รรยายนาํชมสถานท่ีสาํคญัของชาติ แด่ผูน้าํของประเทศต่างๆ ระดบันายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีท่ี 
  เดินทางมาเยอืนประเทศไทยในฐานะอาคนัตุกะของรัฐบาล 
 - เป็นผูน้าํชมทางดา้นประวติัศาสตร์ – โบราณคดี แด่องคมนตรี 
 - เป็นผูบ้รรยายนาํชมสถานท่ีสาํคญัของชาติแด่นายกรัฐมนตรีในคณะรัฐบาล 
 - เป็นผูบ้รรยายนาํชมสถานท่ีสาํคญัของชาติแด่รองนายกรัฐมนตรีในคณะรัฐบาล 
 - เป็นผูบ้รรยายนาํชมสถานท่ีสาํคญัของชาติแด่รัฐมนตรีในคณะรัฐบาล 
 - เป็นผูบ้รรยายนาํชมสถานท่ีสาํคญัของชาติแด่ราชเลขาธิการ 
 - เป็นผูบ้รรยายนาํชมโบราณวตัถุสถานแด่นายกราชบณัฑิตยสถาน 
 - เป็นผูบ้รรยายนาํชมโบราณวตัถุสถานท่ีสาํคญัของชาติแด่เอกอคัรราชทูตของประเทศต่างๆ ท่ีประจาํอยูท่ี่ 
  ประเทศไทย 
 - เป็นผูบ้รรยายนาํชมสถานท่ีสาํคญัของชาติแก่แพทยแ์ละนกัสาธารณสุข ชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มารับ 
  พระราชทานรางวลัสมเดจ็เจา้ฟ้ามหิดล จากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เป็นประจาํทุกปี 

 - เป็นผูไ้ดรั้บทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐฝร่ังเศสเพ่ือไปศึกษา (ประวติัศาสตร์โบราณคดี) ณ  
  มหาวทิยาลยัซอร์บอนน์ กรุงปารีน สาธารณรัฐผร่ังเศส (สาํเร็จการศึกษาปริญญาเอก เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
 - เป็นอาจารยแ์ละวทิยากรพิเศษ ระดบัปริญญาตรีและปริญาโทของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
  มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดบ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ (ประสานมิตร)  
  มหาวทิยาลยัสยาม มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มหาวทิยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ 

 - รองคณบดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 - เป็นผูบ้รรยายเก่ียวกบัสถานท่ีสาํคญัแก่นกัเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
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 - เป็นวทิยากรพิเศษของศนูยภ์มิูภาคโบราณคดีและวจิิตรศิลป์ (สปาฟา) ในองคก์ารรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย 
  ตะวนัออกเฉียงใต ้(ซีมีโอ) 
 - ไดรั้บรางวลัดีเด่นในการเขียนหนงัสือ เร่ืองปราสาทเขาพระวหิาร : ศาสนบรรพตท่ีโดดเด่นท่ีสุดในภาคพ้ืน 
  เอเชียอาคเนย ์จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 - เป็นกรรมการชาํระประวติัศาสตร์ สาํนกันายกรัฐมนตรี 
 - เป็นกรรมการผูป้ระเมินนกัวจิยัดีเด่นของสภาวจิยัแห่งชาติ 
 - เป็นกรรมการผูป้ระเมินตาํแหน่งทางวิชาการของทบวงมหาวทิยาลยัและกระทรวงศึกษาธิการ 
 - เป็นท่ีปรึกษาการปรับปรุงคาํบรรยายทางวิชาการของพระท่ีนัง่วมิานเมฆสาํนกัพระราชวงั 
 - เป็นวทิยากรพิเศษวทิยาลยัในวงัชาย สาํนกัพระราชวงั 
 - เป็นวทิยากรในโครงการแลกเปล่ียนนิสิต-นกัศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กบั 
  มหาวทิยาลยัเบอร์มิงแฮม (University of Birmingham) ประเทศสหราชอาณาจกัร 
 - เป็นวทิยากรบรรยายทั้งภาคทฤษฎีแก่ผูเ้ขา้รับการอบรมมคัคุเทศกใ์นมหาวทิยาลยัศิลปากร 
  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
  มหาวทิยาลยับูรพา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มหาวทิยาลยัสยาม มหาวทิยาลยั 
  รังสิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั (ABAC) มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด  
  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา มหาวทิยาลยัราชภฎัราชนครินทร์  
  มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทร์เกษม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญัญบุรี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช 
  มงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาเขตจกัรพงษภ์วูนาถ  
  มหาวทิยาลยัเอเชียเอคเนย ์เป็นตน้ 
 - เป็นผูเ้ขียนตาํราร่วมวิชา “ไทยศึกษา” สาขาวชิาศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 - เป็นวทิยากรพิเศษของศนูยก์ารทหารมา้ค่ายอดิศร จงัหวดัสระบุรี และค่ายทอง ฑีฆาย ุจงัหวดันครปฐม 
 - เป็นวทิยากรของชมรมพทุธธรรม คณะแพทยศ์าสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
 - เป็นกรรมการโครงการพฒันาตร คณะแพทยศ์าสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 

 - เป็นผูไ้ดรั้บรางวลัปาฐกถาสุด แสงวเิชียร จากคณะแพทยศ์าสตร์ ศิริราชพยาบาลมหาวทิยาลยัมหิดล 
 - เป็นกรรมการสมาคมโบราณคดีแห่งประเทศไทย 
 - เป็นกรรมการสมาคมประวติัศาสตร์ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
 - เป็นวทิยากรพิเศษของสมาคมครูภาษาฝร้ังเศสแห่งประเทศไทยในพระอุปถมัภส์มเดจ็พระเจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้า 
  กลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
 - เป็นมคัคุเทศกกิ์ตติมศกัด์ิของคณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร และมหาวทิยาลยัมหิดล 
 - เป็นวทิยากรโครงการอบรมอาสาสมคัรพิพิธภณัฑ ์สาํนกัโบราณคดีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากร  
  กระทรวงวฒันธรรม 
 - เป็นวทิยากรพิเศษของสาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา สภาผูแ้ทนราษฎร 
 - เป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาบทความทางวชิาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 - อาจารยพิ์เศษของนกัศึกษาแพทย ์คณะแพทยศ์าสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
 - วทิยากรพิเศษของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
 - เป็นผูน้าํชมโบราณวตัถุสถานแด่ผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย 
 - เป็นวทิยากรใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
 - เป็นเลขานุการคณะกรรมการจดัสร้างพระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัของวดั 
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  ปทุมวนาราม 
 - เป็นองคป์าฐก ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถมัภ ์
 - เป็นผูบ้รรยายเร่ืองกระบวนพยหุยาตราชลมารคแก่ประชาชน จดัโดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
 - เป็นกรรมการพิจารณาโบราณวตัถุเพ่ือจดัแสดงในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติของกรมศิลปากร 
 - เป็นวทิยากรพิเศษในระดบับณัฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 - เป็นวทิยากรบรรยายใหแ้ก่ชมรมท่องเท่ียวของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 - เป็นวทิยากรบรรยายใหค้วามรู้แก่เจา้หนา้ท่ีประจาํของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวง 
  วฒันธรรม 
 - เป็นวทิยากรพิเศษใหแ้ก่โรงเรียนจิตรลดา 
 - เป็นวทิยากรใหแ้ก่พิพิธภณัฑท์หาร กองบญัชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม 
 - เป็นวทิยากรในการสัมมนาทางวิชาการจดัโดยมหาวทิยาลยัราชภฎักาญจนบุรี 
 - เป็นกรรมการจดัการอบรมมคัคุเทศกข์องคณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 - เป็นกรรมการจดันิทรรศการทางวิชาการของคณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 - เป็นประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษานกัศึกษาคณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 - เป็นกรรมการสมาคมนกัเรียนไทยในประเทศฝร่ังเศส 
 - เป็นศิษยเ์ก่าเกียรติยศของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 - เป็นนกัศึกษาเก่าดีเด่นของมหาวทิยาลยัศิลปากร  
 - เป็นบรรณาธิการของหนงัสือท่องอารยธรรมของศาสตราจารย ์หม่อมเจา้ สุภทัรดิศ ดิศกลุ 
 - เป็นกองบรรณาธิการของวารสารเมืองโบราณ 
 - เป็นท่ีปรึกษาของหนงัสือหลายเล่มของสาํนกัพิมพริ์เวอร์บุคส์ 
 - เป็นท่ีปรึกษาในการจดันิทรรศการประจาํปีของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม 
 - เป็นผูไ้ดรั้บสัมภาษณ์ประวติัและผลงานในนิตยสาร Hi-Class, นิตยสาร Life & Decor และนิตยสารอ่ืนๆ อีก 
  หลายเล่ม 
 - เป็นผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นศิลปวฒันธรรมสถานีวทิย ุBBC กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจกัร และทาง 
  สถานีวทิยแุละโทรทศัน์อีกหลายแห่งภายในประเทศ 
 - เป็นผูเ้ขียนบทความและหนงัสือของสาํนกัพิมพเ์มืองโบราณ สาํนกัพิมพศิ์ลปวฒันธรรมสาํนกัพิมพเ์วอร์บุคส์  
  ฯลฯ 
 - เป็นท่ีปรึกษาของละครทางโทรทศัน์ เร่ือง “กษตัริยา” และภาพยนตอิ์ประวติัศาสตร์ เร่ือง “ทวภิพ” 
 - เป็นผูด้าํเนินรายการ (พิธีกร) ผูเ้ฉลยคาํตอบและเป็นท่ีปรึกษารายการและเขียนบทเร่ืองราวทางดา้น 
   ศิลปวฒันธรรมไทย-โบราณวตัถุสถาน ทางสถานีโทรทศัน์หลายช่อง เช่น รายการ “รอยไทย” และ “จดหมาย 
  เหตุกรุงศรี” เป็นตน้ 
 - เป็นผูส้อนวิชาดา้นโบราณคดี ประวติัศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย ศึกษานอกสถานท่ี 
 - เป็นกรรมการอาํนวยการจดังานสมโภชน์ 200 ปี แห่งการพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้ 
   เจา้อยูห่วั 18 ตุลาคม 2547 
 - เป็นกรรมการโครงการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณวตัถุสถานทัว่พระราชอาณาจกัรเพ่ือเฉลิมฉลองในวาระครอง 
   สิริราชสมบติัครบ 60 ปี ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
 - เป็นอนุกรรมการติดตามผลการปฏิบติังานในโครงการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณวตัถุสถานทัว่ 
   พระราชอาณาจกัร เพ่ือเฉลิมฉลองในวาระทรงครองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
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 - เป็นอนุกรรมการจดัทาํหนงัสือรวบรวมขอ้มูลในโครงการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณวตัถุสถานทัว่ 
  พระราชอาณาจกัร เพ่ือเฉลิมฉลองในวาระทรงครองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
 - เป็นกรรมการทางวชิาการของสาํนกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม 
 - เป็นผูป้ระเมินอนุมติัทุนวจิยัของสาํนกัวจิยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 - เป็นอาจารยพิ์เศษระดบับณัฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลกัสูตรนานาชาติ สาขา Thai Studies และ South-East  
  Asian Studies ของบณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 - เป็นวทิยากรพิเศษวชิาประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 - เป็นวทิยากรพิเศษวชิาประวติัศิลปะไทยและประวติัศิปละตะวนัออก คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์ 
  มหาวทิยาลยั 
 - เป็นองคป์าฐกเร่ืองอิทธิพลเร่ืองรามายณะทางดา้นศิลปกรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นการสัมมนาทาง 
  วชิาการเร่ือง “รามายณะ” เฉพาะพระภกัต ์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี จดัโดยคณะอกัษร 
  ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 - เป็นท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิของสมาคมมคัคุเทศกอ์าชีพ 
 - เป็นวทิยากรพิเศษของวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ว.ป.อ.) 
 - เป็นกรรมการในโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วดับวรนิเวศวหิารในพระบรมราชูปถมัภ ์
 - เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองเขาพระวิหารของกรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม 
 - เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิต 
   วทิยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 - เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทสาขา South-East Asian Sutdies ของบณัฑิตวิทยาลยั  
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 - เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 - เป็นวทิยากรในการอบรมยวุมคัคุเทศกข์องสาํนกับริการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 - เป็นวทิยากรอบรมครูสังคมศึกษาทัว่ประเทศของภาควชิาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 - เป็นท่ีปรึกษาหลกัสูตรภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการท่องเท่ียว ระดบัปริญญาโทของภาควชิาภาษาตะวนัตก คณะ 
   โบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 - เป็นกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
 
ช่ือ – นามสกลุ นายขจร วีระใจ 
ปัจจุบัน รองอธิบดีกรมการท่องเท่ียว  
การศึกษา - ศิลปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 - พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต (พฒันาสังคม) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
ประวตัิการทาํงาน 2552 พฒันากร นกัวชิาการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
 2548 หวัหนา้สาํนกังานรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
 2546 หวัหนา้กลุ่มติดตามและประเมินผล/หวัหนา้กลุ่มพฒันายทุธศาสตร์ 
   สาํนกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
 2536 หวัหนา้ฝ่ายโครงการพฒันาขา้ราชการในภมิูภาค วทิยาลยัมหาดไทย สถาบนัดาํรงราชานุภาพ  
   สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 
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ช่ือ – นามสกลุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร 
ปัจจุบัน อาจารยป์ระจาํภาควชิาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การศึกษา - อกัษรศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 - อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต (ภาษาและวรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 - อกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 - Ph.D. (Comparative Literature) University of Michigan-Ann Arbor 
ประวตัิการทาํงาน -  ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวรรณคดีเปรียบเทียบ 
 - คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 
 - กรรมการบริหารหลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ 
 - กรรมการประจาํภาควชิาวรรณคดีเปรียบเทียบ 
 - ประธานกรรมการกาํกบัคุณภาพวทิยานิพนธ์ 
 - บรรณาธิการวารสารอกัษรศาสตร์ 
 - ผูอ้าํนวยการสถาบนัไทยศึกษา 
 
ช่ือ – นามสกลุ นายพรหมเมธ นาถมทอง 
ปัจจุบัน ผูอ้าํนวยการกองส่งเสริมการบริการท่องเท่ียว  ฝ่ายส่งเสริมสินคา้การท่องเท่ียว 
                       การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  
 Director,Service Promotion Division.  Thailand Tourism Product Promotion, 
                        Tourism Authority of  Thailand.                    
  การศึกษา           -  การวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต (การวางแผนภาค) ภาควชิาการวางแผนภาค    
                       และการวางผงัเมือง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
ประวตัิการทาํงาน    2532      นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้ม สาํนกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
                        2534  พนกังานวางแผน กองวางแผนโครงการ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
                         2538 หวัหนา้งานอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม กองวางแผนโครงการ ททท. 
                        2540 หวัหนา้งานวางแผนทอ้งถ่ิน กองวางแผนโครงการ ททท. 
                        2546 หวัหนา้งานสาํรวจและประเมินโครงการ กองแผนงานการลงทุน ททท. 
                        2548 หวัหนา้งานวเิคราะห์โครงการ  กองแผนงานการลงทุน ททท. 
  2549  ผูอ้าํนวยการกองแผนงานการลงทุน กองแผนงานการลงทุน ททท. 
                          2553  ผูอ้าํนวยการกองส่งเสริมการบริการท่องเท่ียว  กองส่งเสริมการบริการ ท่องเท่ียว ททท.   

 
ช่ือ – นามสกลุ อาจารย์ ยุวดี นิรัตน์ตระกลู  
ปัจจุบัน ผูช่้วยผูอ้าํนวยการกองวชิาการ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
การศึกษา - ปริญญาสังคมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัมหิดล (2530) 

- Master in Tourism Specialization, Italy, 1999 
ประวตัิการทาํงาน 2543 – ปัจจุบนั ผูช่้วยผูอ้าํนวยการกองวชิาการ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
 2542 หวัหนา้งานพฒันาภาคเหนือ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
 2540 หวัหนา้งานประสานงานองคก์รส่ิงแวดลอ้ม การท่องเท่ียวฯ 
 2540 หวัหนา้งานอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟแูหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ การท่องเท่ียวฯ 
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 2538 หวัหนา้งานประสานอนุรักษก์ารท่องเท่ียว การท่องเท่ียวฯ 
 2536 หวัหนา้งานอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การท่องเท่ียวฯ 
 
ช่ือ – นามสกลุ พ.ต.ท. ดร.พงษ์นคร นครสันตภิาพ 
ปัจจุบัน รองผูก้าํกบัการ ฝ่ายอาํนวยการ กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา - ปริญญาเอก สาขาสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - รัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - รัฐศาสตรบณัฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - อบรมนายตาํรวจสัญญาบตัร หลกัสูตร นบ./รบ. รุ่น 17 
 - อบรมหลกัสูตรฝ่ายอาํนวยการตาํรวจ รุ่น 20 
 - ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบักลาง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 - หลกัสูตร CRIME AGAINSE CHILD จาก F.B.I. 
 - หลกัสูตรต่อตา้นการก่อการร้าย (Counter Terrorism) F.B.I. 
 
ช่ือ – นามสกลุ อาจารย์ฐิตภิา  คูประเสริฐ 
ปัจจุบัน อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาภาษาไทย คณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
การศึกษา 
๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (เกรดเฉล่ีย ๓.๗๒) 
๒๕๔๖  ประกาศนียบตัรมคัคุเทศกท์ัว่ไป ใบอนุญาตเลขท่ี ๑๑-๒๔๘๖๓ 
  มหาวทิยาลยัศิลปากรร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
๒๕๔๑ – ๒๕๔๕ อกัษรศาสตรบณัฑิต (ภาษาฝร่ังเศส) เกียรตินิยมอนัดบั ๒ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
  วชิาเอก ภาษาฝร่ังเศส วชิาโท ภาษาไทย 
๒๕๓๘ – ๒๕๔๑ มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   
ประวตัิการทาํงาน  
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
มถุินายน ๒๕๕๐ – ตุลาคม ๒๕๕๐    อาจารยป์ระจาํหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป สาขาวิชาภาษาไทย สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
๒๕๔๗  มคัคุเทศกอิ์สระ 
 
ช่ือ – นามสกลุ นางบวรลกัษณ์ เกือ้สุวรรณ 
ปัจจุบัน Sales and Marketing Supervisor, Galileo (Thailand) Co., Ltd. 
การศึกษา - Bachelor Degree of Education, Songkhla Teacher College 
 -  Master Degree of Education, Naresuan University 
ประวตัิการทาํงาน - Training Manager, Galileo Thailand Co., Ltd. 
 - Part-time Lecturer 
 
ช่ือ – นามสกลุ นางสาวรําไพพรรณ แก้วสุริยะ 
ปัจจุบัน นกัเขียนและนกัวชิาการอิสระ ดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
การศึกษา - วารสารศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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 - ประกาศนียบตัรมคัคุเทศก ์รุ่นท่ี 11 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 - ประกาศนียบตัรอบรมผูบ้ริหารชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตัิการทาํงาน - ท่ีปรึกษา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (ดร.สุวทิย ์ยอดมณี) 
 - คณะกรรมการอนุรักษม์รดกโลกแห่งชาติ 
 - คณะกรรมการอนุรักษแ์ละพฒันากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 
 - คณะกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางธรรมชาติและศิลปกรรม 
 - คณะกรรมการอนุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
 
ช่ือ – นามสกลุ อาจารย์ไชยยงค์ เจริญเมอืง 
ปัจจุบัน - กรรมการผูจ้ดัการบริษทั C.Y. Tour จาํกดั 
 - ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการทวัร์ในประเทศ บริษทั สุพีเรียทวัร์ อเมริกนัเอก๊ซ์เพรส ทราเวล เซอร์วสิ จาํกดั 
การศึกษา - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - ประกาศนียบตัรมคัคุเทศกท์ัว่ไป จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 - วฒิุบตัร นกับริการระดบัสูงของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จาก NIDA 
ประวตัิการทาํงาน - อดีตนายกสมาคมมคัคุเทศกอ์าชีพแห่งประเทศไทย 
 - ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ คณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวสภานิติบญัญติัแห่งชาติ  
 - ผูท้รงคุณวฒิุ วิชาการท่องเท่ียวและมคัคุเทศกข์อง ททท. 
 
ช่ือ – นามสกลุ อาจารย์ทนันชัย สิทธิเกษร 
ปัจจุบัน มคัคุเทศกอ์าชีพตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 
การศึกษา ประกาศนียบตัรมคัคุเทศกท์ัว่ไป มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ประวตัิการทาํงาน - อาจารยพิ์เศษ มหาวทิยาลยัสยาม มหาวทิยาลยัศิลปากร มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั ฯลฯ 
 - ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงแรมมรกตคอนโดเทล จงัหวดัระยอง 
 - ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทัเรืองวา สแตนดาส อินดสัทรี 
 
ช่ือ – นามสกลุ อาจารย์กนัตบัณฑิต ฉันทศักดา 
ปัจจุบัน ผูบ้ริหาร บริษทั ซี เวลิด ์ทราเวล 
การศึกษา - ศิลปศาสตรบณัฑิต กิตติมศกัด์ิ (อุตสาหกรรมท่องเท่ียว) สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต 
 - ประกาศนียบตัรมคัคุเทศกท์ัว่ไปจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 - ประกาศนียบตัรมคัคุเทศกท์ัว่ไป มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 - Hotel Management Trainin Course, Cornell University 
 - Travel Industry Management Training Course, University of Hawaii 
ประวตัิการทาํงาน - Past President and Advisor of Professional Guide Association Thailand 
 - Public Relations of Association of Domestic Tour Operation 
 - Hon. Advisor of Concierge Society of Bangkok Thailand 
 - Hon. Secretary Genera of Professional Tourism Trainer Club 
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ช่ือ-นามสกุล  ผศ. สุดาพร ทมิฤกษ์ 
ปัจจุบัน  - ดาํรงตาํแหน่งอาจารย ์2 ระดบั 7 ประจาํสาจาวชิาอาหารและโภชนาการ  
   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพฯ 
การศึกษา - คศ.บ. อาหารและโภชนาการ สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

 - มหาบณัฑิตสาขาคหกรรมศาสตร์เพ่ือพฒันาชุมชน มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 

ช่ือ-นามสกลุ      รศ. ดร. ณรงค์ชัย   ปิฎกรัชต์ 
ปัจจุบัน - หวัหนา้แขนงวชิา  สาขาวชิาดนตรีวทิยา 
การศึกษา - ประกาศนียบตัรวชิานาฏศิลป์ชั้นสูง  สาขาวชิาดุริยางคไ์ทย  จากวทิยาลยัศิลปะ กรุงเทพมหานคร 

 - การศึกษาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย จากมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ภาคใต ้
 - การศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวชิาการอุดมศึกษา จากมหาวทิยาลยัศรีนคริทรวโิรฒ ภาคใต ้  
  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วฒันธรรมการดนตรี  จากมหาวทิยาลยัมหิดล 

ประวตักิารทาํงาน - วทิยากรรายการโทรทศัน์เพ่ือบริการสังคม  ชุดรายการดนตรีสุนทรียข์องชีวติ เร่ืองดนตรีชาว สยาม ของ 
  สาํนกัเทคโนโลยกีารศึกษา  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช 

 - งานเขียนในสารานุกรมวฒันธรรมภาคกลาง 
 - งานเรียบเรียงอธิบายคาํในหนงัสือสารานุกรมวฒันธรรมไทยภาคกลาง ของมูลนิธิสารานุกรมวฒันธรรมไทย 
  ภาคกลาง (สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี องคป์ระธานท่ีปรึกษา)  
  สถาบนัไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์ 
 - ประพนัธ์ทาํนองเพลงกาญจนภมิูนทร์ ตามโครงการประพนัธ์เพลงเฉลิมพระเกียรติ  
  “จตุรภาค กาญจนาภิเษกสมโภชน์” 
 - ประพนัธ์เพลงระบาํผา้เกาะยอ  ใหน้กัศึกษาวชิาเอกนาฏศิลป์สถาบนัราชภฏัสงขลา 
 - ประพนัธ์เพลงโหมโรงราชภฏั  สาํหรับวงดนตรีไทย สถาบนัราชภฏัต่าง ๆ 
 
ช่ือ-นามสกุล อาจารย์ปภากร   วงศ์ศิลปกลุ  
ปัจจุบัน - ครูวชิาการ  สาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ 
การศึกษา - พ.ศ. 2536 ประกาศนียบตัรวชิาชีพนาฏศิลป์ชั้นกลางจากวทิยาลยันาฏศิลป  จงัหวดักรุงเทพฯ  

 - พ.ศ. 2542 ศึกษาศาสตรบณัฑิต (ศษ.บ) นาฏศิลป์ไทย  จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช 
  มงคลธญับุรี เกียรตินิยมอนัดบั  2 
 - พ.ศ. 2550 การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม) การอุดมศึกษา  จากมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ประวตัิการทาํงาน - พ.ศ.2540 – 2542 ครูพิเศษวิชานาฏศิลป์ไทยโรงเรียนพาทยกลุการดนตรีและนาฏศิลป์ 
 - พ.ศ.2542 – 2545 อาจารยค์ณะนาฏศิลป์และดุริยางค ์ภาควชิานาฏดุริยางคศิลป์   
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
 - พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบนัครูสาขาวชิาสังคมศึกษาและศิลปะ โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์และเป็นผูแ้ทนโรงเรียน 
  มหิดลวทิยานุสรณ์สอนวิชานาฏศิลป์ไทยใหก้บัโรงเรียนท่ีมีความร่วมมือกนั 

  1.  โรงเรียน Shanghai Weiyu High School ประเทศจีน (พ.ศ.2549) 
  2.  คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อบรมมคัคุเทศก ์(พ.ศ.2553) 
  3.  โรงเรียนดรุณสิกขาลยั ในกาํกบัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี (พ.ศ. 2553)  
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ช่ือ – นามสกลุ อาจารย์ชิษณุพงศ์    ฐิตะลกัขณะ  

ปัจจุบัน - มคัคุเทศกอิ์สระ 

 - วทิยากรพิเศษ บรรยายในภาควิชาประวติัศาสตร์ไทย และภาควชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 

การศึกษา - มธัยมศึกษา โรงเรียนอสัสัมชญั ศรีราชา เกรดเฉล่ีย 3.89 

 - ปริญญาตรี จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั คณะอกัษรศาสตร์ ภาควชิาประวติัศาสตร์ เกรดเฉล่ีย 3.87 

 - โครงการอบรมมคัคุเทศก ์รุ่นท่ี ๕ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม   

 - โครงการอบรมตา้นภยัเอดส์ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย 

 - โครงการอบรมค่ายพฒันาศกัยภาพมคัคุเทศก ์โดย การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย    

 - โครงการพฒันาเยาวชนเพ่ือสังคม โดย กระทรวงการพฒันาสังคมฯ 

 - โครงการฟ้ืนฟแูละพฒันาผูเ้สพยาเสพติดคืนสู่สังคม โดย กระทรวงพฒันาสังคมฯ 

ประวตัิการทาํงาน  - นิตยสารศิลปวฒันธรรม สาํนกัพิมพม์ติชน ตาํแหน่ง เจา้หนา้ท่ีพิสูจน์อกัษร 

 - ถวายงานในฐานะมคัคุเทศก ์แด่ พระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้หญิงวิมลฉตัร 

 - ถวายงานในฐานะแกนนาํตา้นยาเสพติดในเยาวชน แด่ พระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้โสมสวลี 

 - ถวายงานตามเสดจ็สมเดจ็พระเทพรัตราชสุดาฯ เพ่ือฟ้ืนฟเูขตพระราชฐานชั้นในพระบรมมหาราชวงั 

 - ประธานรุ่นท่ี 35 ค่ายเยาวชนตา้นภยัเอดส์ โดยสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย 

 - เลขานุการณ์ประธานสมาคมเยาวชนไทยตา้นยาเสพติด 

 - มคัคุเทศกใ์นโครงการเยาวชนไทยหวัใจอินเตอร์ 

 - เลขานุการณ์ชมรมเยาวชนไทยรักษไ์ทย 

 - วทิยากรบรรยายในภาควิชาประวติัศาสตร์เพ่ือการท่องเท่ียวใหก้บัสถาบนัต่างๆ 

 - วทิยากรบรรยายในภาควิชาหลกัการมคัคุเทศก ์

 

ช่ือ – นามสกลุ นายเสงีย่ม   เอกโชติ 

ปัจจุบัน - กรรมการผูจ้ดัการบริษทั เบรคอเวย ์แทรเวล อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 - กรรมการในคณะกรรมการการตรวจประเมินโครงการวจิยัชุดโครงการนโยบายและแผนอุตสาหกรรม 

  การท่องเท่ียวมหาวทิยาลยัศิลปากร 

 - กรรมการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว 

 - กรรมการในคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรประกาศนียบตัรอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ASEAN  Competency   

  กรมพฒันาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 

 - วทิยากรรับเชิญจากสถาบนัการศึกษา และหน่วยงานราชการต่างๆ ในวิชาเก่ียวกบั  

  อุตสาหกรรมบริการมคัคุเทศก ์ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว ฯลฯ 

 - ผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาหลกัสูตรศิลปะศาสตร์บณัฑิต สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม  

  ฉบบัปรับปรุง ปี พ.ศ. 2553 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การศึกษา - ประกาศนียบตัรครูมธัยม กรมการฝึกหดัครู กระทรวงศึกษาธิการ 
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 - ประกาศนียบตัรมคัคุเทศก ์รุ่นท่ี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 - ประกาศนียบตัรผูส้อน ครูสอนอุตสาหกรรมบริการ East – West Center, Fawaii, USA 

 - ประกาศนียบตัร ASEAN  TOURISM  BEIJING  STUDY  UNIVERSITY 

ประสบการณ์ - กรรมการในคณะกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. ธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ.2535 

 - อนุกรรมการในตณะอนุกรรมการร่างหลกัสูตรฝึกอบรมมคัคเทศกก์ลาง การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

 - กรรมการในคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชากลยทุธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 - มคัคุเทศกบ์ริษทั  บุญวานิชท่องเท่ียว จาํกดั 

 - ประธานฝ่ายฝึกอบรม สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว 

 - เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว 

 - ผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือประเมินโครงการศึกษาเพ่ือการอนุรักษแ์ละพฒันาแหล่งท่องเท่ียวทางนํ้าใน กรุงเทพฯ  

  ชั้นใน และบริเวณใกลเ้คียง สาํนกัประสานงานชุดโครงการนโยบายและแผนอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

  มหาวทิยาลยัศิลปากร อาทิ มหาวทิยาเกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  และสถาบนัราชภฏั  ฯลฯ 

 - วทิยากรบรรยายเก่ียวกบั “การประเมินผลตลาดการท่องเท่ียว” ใหก้บัสถาบนัการศึกษาหลายแห่ง 
 - วทิยากรบรรยายเก่ียวกบั “การส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียว” ใหก้บัสถาบนัการศึกษาหลายแห่ง 
 
ช่ือ-นามสกุล รศ. อจัฉราพรรณ   จรัสวฒัน์ 
ปัจจุบัน อาจารยส์อนสถาบนัแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเดก็และครอบครัว  มหาวทิยาลยัมหิดล 
การศึกษา - Candidate for Ph.D. (Development Administration) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

 - สังคมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาอาชญาวทิยาและงานยติุธรรม  มหาวทิยาลยัมหิดล 
 - ศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาประวติัศาสตร์ และสาขาสังคมวทิยา มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 - นิติศาสตร์บณัฑิต, รัฐศาสตร์บณัฑิต, บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    
  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประสบการณ์ - ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
 - ผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการสวสัดิการสังคม กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
 - ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการภาครัฐ สถาบนัมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทยสาํนกังาน   
  ขา้ราชการพลเรือน 
 - รองประธานคณะกรรมการพฒันาเดก็และเยาวชน สภาสังคมสังเคราะห์แห่งประเทศไทย 

 
ช่ือ-นามสกุล         ผศ. เฉลมิศรี   นันทวรรณ 
ปัจจุบัน               -  หวัหนา้งานการพยาบาลอนามยัชุมชน  ภาควชิาพยาบาลศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์    
 โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวทิยาลยัมหิดล\ 
 
ช่ือ-นามสกุล         คุณพนัธ์ศักดิ์   เศรษฐไพศาล 
ปัจจุบัน               หวัหนา้บริการการเงินบุคคลและดา้นการลงทุนในตราสารหน้ี และตราสารต่างๆ ของธนาคารไทยพาณิชย ์ 
 สาขาบางลาํพ ู
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คุณวุฒิ - เศรษฐศาสตรบณัฑิต (การเงิน) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 - วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการท่องเท่ียว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ประสบการณ์ -  พนกังานธนาคารไทยพาณิชยจ์นถึงปัจจุบนัเป็นเวลา 22 ปี 
 -  ความรู้ดา้นการเงินการธนาคาร - ความรู้ดา้นการเขา้ออกระหวา่งประเทศ 
 - ความรู้ดา้นการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ Exchange 
 
ช่ือ-นามสกุล             คุณชาตชิาย  เทพแปง 
ปัจจุบัน                  ผูจ้ดัการอาวโุส ส่วนงานบริหารราชการ ฝ่ายบริหารรัฐกิจวสิาหกิจ สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและ 
 นิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) 
คุณวุฒิ - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 -  ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (ทางพฒันาสังคม) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
 - ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ - วทิยากรอบรมมคัคุเทศกข์องททท. จดัร่วมกบัสถาบนัอุดมศึกษาในประเทส 
 - อาจารยพิ์เศษทางดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมการบริการ ของสถาบนัราชภฎัต่าง ๆ อาทิ  
  สวนสุนนัทา,จนัทรเกษม,ธนบุรี,ฉะเชิงเทรา,มหาวทิยาลยัเอกชน เช่น มหาวทิยาลยัสยาม  เกษมบณัฑิต  และ 
  มหาวทิยาลยัรัฐบาล มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (ศนูยล์าํปาง)  เป็นตน้ 
 - วทิยากรบรรยายดา้นการพฒันาองคก์รใหก้บัองคก์รต่างๆ อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง  
  บริษทัไทเพรสซิเดนซ์ ฟู้ ดส์ บริษทัมาบุญครอง จาํกดั ฯลฯ 
 - วทิยากรบรรยายดา้นการบริการ โครงการสวสัดีโฮสส์ ททท. ร่วมกบับริษทัอเมริกนัเอก็เพรส บรรยายใหก้บั 
  โรงแรมต่างๆ (DTAC)  เป็นตน้ 
ประสบการณ์การทาํงาน      -   2530-2531 บริษทั ไดกา้ (ไทย) จาํกดั 
     -   2532-2545 พนกังานพฒันาการท่องเท่ียว  3-6       
       หวัหนา้พฒันาบริการทัว่ไป  กองพฒันาบริการท่องเท่ียว      
       หวัหนา้งานพฒันาสถานบริการ  กองพฒันาบริการท่องเท่ียว 
    -   2546-2548 บุคลากร 7 (ช่วยงานสาํนกังานทะเบียนธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก)์ 
    -   2549-2551 ผูอ้าํนวยการศนูยบ์ริการนกัท่องเท่ียว  
        สาํนกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
     -   2551-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการอาวโุส ส่วนงานบริหารราชการ ฝ่ายบริหารรัฐกิจวสิาหกิจ   
            สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)การฝึกอบรม และดูงาน 
    -  อบรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ ท่ีบาหลี  ประเทศอินโดนิเซีย 
    -  อบรมหลกัสูตรผูส้อนทางการท่องเท่ียวและดา้นอุตสาหกรรมการบริการของ   
          องคก์รการท่องเท่ียวโลก (WTO)  ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
    -  อบรมหลกัสูตรการสร้างจิตสาํนึกในการบริการของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
    -  อบรมหลกัสูตรการนาํเสนออยา่งโปร หลกัสูตรการจดัอบรมขั้นพ้ืนฐานของมหาวทิยาลยัมหิดล 
   -    สัมมนา “Marketing Communication and Selling Strategies for the Travel Industry” 
   -    สัมมนา  Sea Trade ท่ีไมอาม่ี สหรัฐอเมริกา (เรือท่องเท่ียวเดินสมุทร) 
   -    ดูงานการท่องเท่ียว การบริการ และการบริการท่ีประเทศองักฤษ ฝร่ังเศส เบลเยีย่ม สวสิเซอร์แลนด ์ 
      ลกัแซมเบอร์ก สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเก๊า ญ่ีปุ่น 
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ช่ือ-นามสกุล           อาจารย์แสงสรรค์  ภูมสิถาน 
 ปัจจุบัน                 อาจารยป์ระจาํสาขาอุทยาน นนัทนาการและการท่องเท่ียว ภาควชิาอนุรักษวทิยา คณะวน ศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์คุณวฒิุ 
 -  วทิยาศาสตรบณัฑิต(วนศาสตร์) (2544) สาขาทรัพยากรป่าไม ้แขนงวิชานนัทนาการ  
     คณะวนศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 -   วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต(อุทยานและนนัทนาการ) (2546) สาขาอุทยานและนนัทนาการ ภาควิชาอนุรักษวทิยา 
 -    Doctor  of  Philosophy  in  Recreation, Park  and  Tourism  Sciences (2553)    
      Recreation, Park and Tourism Sciences Texas A&M University, USADissertation   
      Topic: Environmental Impacts of Tourism, Khao Yai National Park 
  Thailand Research Interests: Tourism impact, sustainable tourism, and tourism  management 
ประสบการณ์นักวจิัย  -   Lecturer and researcher on Training  Project for Tourism Development, Lobburi  Province,  Thailand  
  (2005): funded  by  Tourism  Authority  of  Thailand 
 ผู้ช่วยนักวจิัย -    Project: Bangkok  Green  Area  Project  (2001 – 2002):  funded  by  Department  of  City  Planning,   
  Bangkok 
 -   Project:  Operation  Plan  For  Tourism  Development  in  Phetchaburi  and  Prachuap  Khiri  Khan  
  Provinces  Project  (2002):  funded  by  Tourism Authority  of  Thailand 
 -    Project:  Management  of  The  Pha  Taem  Protected  Forest  Complex  to  Promote  Cooperation  for   
  Trans – boundary Biodiversity Conservation Between  Thailand,  Cambodia  and  Laos   
  (2002 – 2003): fundeded  by Royal Forest  Department 
 -    Project: Evaluation  of  Management  Plan  for  National  Park  and  Wildlife  Sanctuary  Project   
  (2002 – 2003): funded  by  National  Park, Wildkife  and Plant  Conservation  Department  
  Research  Technician 
 -    Project:  Recreational  Boating  Carrying  Capacity  on  Lakes  Travis,  Lyndon  B.  Johnson,  
  and  Austin  (2008):  employed  by  Recreation, Park, and Tourism  Science,  Texas  A&M  University 
 -    Project:  Developing  a  Church  Tour  E-Brochure  for  Hearne,  TX   
  (2007): Recreation,  Park,  and  Tourism  Science,  Texas  A&M  University  
ประสบการณ์อืน่ๆ -    Lecturer  assistant  on  Interpretation  trail  Training,  Khao  Yai  National  Park, Thailand  (May,2002) 
 -   Participated  in  the  Japan – Asian  Youth  Invitation  Progrmme, from November  5,2003  to   
  November  27,  2003,  organized  by  the  Japan International  Cooperation  Agency  under  the   
  International  Cooperation  Programme  of  Government  of  Japan. 
 -    Lecturer  on  Youth  Camp  for  Energy  Conservation,  Lobburi  Province, Thailand  (2005) 
 -    Guest  Speaker:  Class  RPTS  316:  Recreational  Management  of  Wildlands.    
  Topic:  National  parks  and  visitor  issues  in  Thailand.  Fall  2009  and  Spring 2010 
เอกสารตพีมิพ์ -    Phumsathan, S. and  Nepal, S.K. 2009. Environmental Impacts of Tourism, Khao YaiNational Park,  
  Thailand. Abbual Conference of International Society of Travel and Tourism  Educators, San Antonio,  
  October 14-18, 2009. 
 -    Phumsathan,S. and  Nepal, S.K. 2008. Tourism  in  national  parks  of  Thailand. AnnualMeeting  
  of  the  American  Association  of  Geographers, Boston, April 14-19, 2008. 
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 -    Phumsathan, S. and Tanakanjana, N. 2004. Impact  of  recreation  activities  on water  qualityIn  nature –  
  based  recreation  area: A  case  study  of  Erawan National  Park.  The  42 Kasetsart  University  Annual   
  Conference, Bangkok, Thailand,  February 3-6, 2004. 
 -    Phumsathan, S. and  Nepal, S.K. 2010.  Environmental  value  orientation  and   impactPerception  of   
  domestic  visitors  to  Khao  Yai  National  Park, Thailand. The  16th International  Symposium  on   
  Society  and  Resource  Management, Corpus  Christi, Texas,  June  6-10, 2010. 
 -    Phumsathan,  S.  and  Nepal,  S.K.  2010.  Tourists’ perceptions  of environmental  impacts  in   
  Thailand’s  Khao  Yai  National  Park.  Annual Meeting  of  the  American  Association  of Geographers,  
  Washington  D.C, April  14-18, 2010.  
 
ช่ือ-นามสกุล         นายสรธร  อุ่นอารมณ์ 
POSITION     - Lecturer of Hotel and Tourism Studies, Siam University, Thailand 
EDUCATION -2003-2004 Master of International Tourism and Hospitality Management, 
 University of Western Sydney, Australia 1996-2000 Bachelor of Arts (Mass Communication), 
 Chiang Mai University, Thailand 
WORK EXPERIENCE  
2005 – Present  Lecturer of Hotel and Tourism Studies, Siam University, Thailand  
 - To lecture on the subjects of Airline Business, Travel and Transport, Tour Operator, Tourism Industry,  
   Public Relation, Organization Management and Human Resource Management  
 - To take on a role of advisor for the students  
 - To conduct the internship program in the area of the airline and travel industry  
 - To arrange excursions for the university staff and students  
 - To participate in the activities of the university such as Risk Management, Quality Assurance Audit, KM  
    Management, E-learning and PDCA Problem Solving Methodology  
 - To be a committee Member of The Cultural Approach academic journal  
2003 – 2004  - Customer Service Executive, Thai Banquet Restaurant Group, Australia  
 - To run the daily service  
 - To undertake Duty Management of the restaurant store, purchase and accountancy  
2001 – 2002  Service Representative, Swissair Group: Gate Gourmet Limited, Thailand  
 - To take on a role of Acting Duty Manager  
 - To supervise the In-flight catering service including meals, beverages and equipment for the various  
    international airlines  
 - To maintain the high standards of customer satisfaction, meal quality, hygiene, ramp safety and on time  
    performance  
 - To coordinate with the airline customers and ground handling agents  
2000 – 2001  Reservation Officer, Special Journey Company Limited, Thailand  
 - To handle the accommodation and transportation for the clients of Best Tour Company, Belgium  
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RESEARCH AND ARTICLE  
 2009 Study on attitude of aviation industry’s outsourcing employee in Bangkok  
 2008 The solution of the non- cooperation in attending the special lecture and seminar  
 2007 The solution of the non-cooperation in the group assignment  
 2006 HRD and Hotel business  
EXTRA CURRICULUM  
 2012 Quality Assurance Audit, Siam University, Thailand  
 2012 Co-operative Project Counselor Training Program, Co-operative Central Region  
   Higher Education Institute Network  
 2008 Amadeus Basic Reservation, Thai –Amadeus Southeast Asia Company Limited, Thailand  
 2003 English for Academic Purposes, University of Western Sydney English  
   Language Centre, Australia  
 2001 Airport Operation and Safety Training Program, Bangkok International Airport, (Donmuang), Thailand  
 1999 Apprenticeship at SilkAir (Singapore) Private Limited, Chiang Mai, Thailand  
SPECIAL ACTIVITY  
 2009 Instructor of Food Business Management at Panyapiwat Institute of Technology, Thailand  
 2008 Committee member of Talent Development Group Training Centre  
 2008 Operation staff of Asia Pacific Tourism Association Conference, Bangkok, Thailand  
 2007 Committee member and Instructor of Tourist Guide Course, Siam University, Thailand  
 2006 Committee member of Niyom Thai Club  
 2005 Operation staff of International Association of University President Meeting, Bangkok, Thailand  
 2004 Volunteer staff in the operation of the 5th International CINet 2004 Conference, Sydney, Australia  
 1999 Volunteer staff in the operation of World No Tobacco Day Documentary  
   Program for World Health Organization  
 1998 Coordinator for President and General Secretary of Hong Kong Softball  
   Association in Chiang Mai Open Championship 1998, Thailand  
 1996 Volunteer staff in the operation of International Cultural Exchange Program  
 1995 Exchange student of Universal Cultural Exchange Program in New Zealand 
 
ช่ือ – นามสกลุ นายจารุเชฏฐ์ เรืองสุวรรณ 
วุฒิการศึกษา  - ศิลปศาสตรบณัฑิต (ประวติัศาสตร์ศิลปะ) มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 - วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (อุทยานและนนัทนาการ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประวตัิการทางาน 
 - หวัหนา้งานแหล่งท่องเท่ียวภาคเหนือ กองส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว ฝ่ายส่งเสริมสินคา้การท่องเท่ียว 
 - หวัหนา้งานแหล่งท่องเท่ียวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กองส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว 
  ฝ่ายส่งเสริมสินคา้การท่องเท่ียว 
 - พนกังานส่งเสริมการท่องเท่ียว 6 งานส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียววฒันธรรม  
  กองส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวฝ่ายส่งเสริมสินคา้การท่องเท่ียว 
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 - พนกังานส่งเสริมการท่องเท่ียว 5 งานส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียววฒันธรรม กองส่งเสริม  
  แหล่งท่องเท่ียวฝ่ายส่งเสริมสินคา้การท่องเท่ียว 
 - พนกังานวางแผน 5 งานแผนกลยทุธ์ กองวางแผน ฝ่ายนโยบายและแผน 
 - พนกังานวางแผน 5 งานอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม กองวางแผนโครงการ ฝ่ายวางแผนและ พฒันา 
 - พนกังานวางแผน 5 งานวางแผนแหล่งท่องเท่ียว กองวางแผนโครงการ ฝ่ายวางแผน 
 - พนกังานวางแผน 4 งานอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม กองวางแผนโครงการ ฝ่ายวางแผนและ พฒันา 
 - พนกังานวางแผน 3 งานอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม กองวางแผนโครงการ ฝ่ายวางแผนและ พฒันา 
 - นกัวิชาการ 3 งานอบรมวิชาชีพ กองวชิาการและฝึกอบรม ฝ่ายวิชาการ 
 
ช่ือ – นามสกลุ  นายบุญตรง   เมฆรักเสรี    
 ปัจจุบัน อาจารยส์อนภาษาจีน ท่ีโรงเรียนโยธินบูรณะ  
วุฒิการศึกษา    
 - อนุปริญญา โรงเรียนกวางตุง้หางวิน่ ประเทศจีน 
 - ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ประเทศไทย 
                              กาํลงัศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
ประสบการณ์การทาํงาน   
 - สอนภาษาจีน ท่ีโรงเรียนโยธินบูรณะ เป็นเวลา 13 ปี 
 - สอนภาษาจีน ท่ีโรงเรียนวดัดุสิตราราม เป็นเวลา 4 ปี 
 - สอนภาษาจีน ท่ีโรงเรียนราชนนัทาจารย ์สามเสนวทิยาลยั 2 เป็นเวลา 4 ปี 
 

หลกัสูตรมคัคุเทศก์ทัว่ไปนําเทีย่วให้แก่นักท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
รุ่นที่ 2 

โครงสร้างตลอดหลกัสูตรรวม 394 ช่ัวโมง ประกอบด้วย 
1. ภาคความรู้ทางวชิาการ รวม 174 ช่ัวโมง 
 1.1 หมวดวชิาความรู้เฉพาะพืน้ฐาน 54  ช่ัวโมง   ประกอบด้วย 
  ประกอบด้วยวชิาต่างๆ รวม 16 วิชา ดงันี ้
 1.  การท่องเท่ียวและนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาล  3 ชัว่โมง 
   วทิยากร : นายทะเบียนธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศกห์รือผูแ้ทน 
 2 พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ    6 ชัว่โมง 
   วทิยากร : อาจารยท์นนัชยั สิทธิเกษร 
 3. จิตวทิยาการบริการและมนุษยสัมพนัธ์   6 ชัว่โมง 
   วทิยากร : อาจารยส์รธร  อุ่นอารมณ์ 
 4. วาทศิลป์ (การฝึกพดูในท่ีชุมชน)   6 ชัว่โมง 
   วทิยากร : อาจารยไ์ชยยงค ์ เจริญเมือง 
 5. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวและมคัคุเทศกท์ัว่ไป   3 ชัว่โมง 
   วทิยากร : นายทะเบียนธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศกห์รือผูแ้ทน 
 6. ระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  6 ชัว่โมง 
  วทิยากร : อาจารยแ์สงสรรค ์ ภมิูสถาน 
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 7. สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปัจจุบนั  3 ชัว่โมง 
   วทิยากร : อจัฉราพรรณ จรัสวฒัน์ 
 8. ภมิูศาสตร์การท่องเท่ียวไทย  6 ชัว่โมง  
  วทิยากร : อาจารยพ์รหมเมธ นาถมทอง 
 9. ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว   9 ชัว่โมง 
   วทิยากร (1) : พ.ต.ท. ดร.พงษน์คร นครสันติภาพ 
   วทิยากร (2) : ผศ. เฉลิมศรี   นนัทวรรณ 
 10. ความรู้เบ้ือตน้เก่ียวกบัการใหบ้ริการในธุรกิจการจดัประชุม  3 ชัว่โมง 
  การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั การจดันิทรรศการ (MICE) 
   วทิยากร : คุณชาติชาย  เทพแปง 
 11. การคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการเพื่อการท่องเท่ียว  3 ชัว่โมง 
   วทิยากร : นายจารุเชฏฐ์  เรืองสุวรรณ 
 
1.2 หมวดวชิาความรู้เฉพาะอาชีพ 120  ช่ัวโมง  ประกอบด้วย 
  ประกอบด้วยวชิาต่างๆ รวม 10 วิชา ดงันี ้
 1. บทบาทหนา้ท่ี จรรยาบรรณและวธีิปฏิบติัของมคัคุเทศกท์ัว่ไป  21 ชัว่โมง 
   วทิยากร (1) : อาจารยก์นัตบณัฑิต ฉนัทศกัดา 
   วทิยากร (2) : อาจารยไ์ชยยงค ์เจริญเมือง 
   วทิยากร (3) : อาจารยเ์สง่ียม  เอกโชติ     
 2. ประวติัศาสตร์ไทยเพ่ือการท่องเท่ียว 12  ชัว่โมง 
   วทิยากร : ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ  
 3. สังคมไทย    6 ชัว่โมง 
   วทิยากร : อาจารยฐิ์ติภา  คูประเสริฐ 
 4. วฒันธรรมไทย  6 ชัว่โมง 
 วทิยากร : อาจารย ์ชิษณุพงศ ์ ฐิตะลกัขณะ 
 5. พทุธศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ ในประเทศไทย  6  ชัว่โมง 
   วทิยากร : ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 
 6. ประวติัศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย 18 ชัว่โมง 
   วทิยากร : ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 
 7. วรรณคดีไทย เพ่ือการท่องเท่ียว  6 ชัว่โมง 
   วทิยากร : ผศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร 
 8. นาฏศิลป์และดนตรีไทย  6 ชัว่โมง 
   วทิยากร : อาจารยป์ภากร วงศศิ์ลปะกลุ และรศ. ดร. ณรงคช์ยั   ปิฎกรัชต ์
 9. เทศกาลและงานประเพณีไทย  6 ชัว่โมง 
   วทิยากร : รศ. ดร. ณรงคช์ยั   ปิฎกรัชต ์
 10. อาหาร ขนมและผลไมไ้ทย  6  ชัว่โมง 
   วทิยากร : อาจารยผ์ศ. สุดาพร ทิมฤกษ ์
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 11. มรดกและภมิูปัญญาไทย  6 ชัว่โมง 
   วทิยากร : อาจารยร์ําไพพรรณ แกว้สุริยะ 
 12. ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของไทยและการอนุรักษ ์   6 ชัว่โมง 
   วทิยากร : อาจารยท์นนัชยั  สิทธิเกษร 
 13. หลกัการจดัการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื   6 ชัว่โมง 
   วทิยากร : อาจารยย์วุดี นิรัตน์ตระกลู 
 14. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบังานบริการของสายการบินและธนาคาร   6 ชัว่โมง 
 วทิยากร (1) : อาจารยบ์วรลกัษณ์ เก้ือสุวรรณ บ.กาลิเลโอ ไทยแลนด ์
 วทิยากร (2) : อาจารยพ์นัธ์ศกัด์ิ   เศรษฐไพศาล 
 15. พิธีการเขา้ ออกราชอาณาจกัรและพิธีการทางศุลกากร  3    ชัว่โมง 
   วทิยากร : พ.ต.ท. ดร.พษน์คร นครสันติภาพ 
 
 2. ภาคความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ และภาษาจีน) รวม 120 ช่ัวโมง 
 2.1 การใชภ้าษาองักฤษในอาชีพมคัคุเทศก ์  48 ชัว่โมง 
  ประกอบดว้ยเน้ือหาจากภาคความรู้ทางวิชาการ(ความรู้พ้ืนฐานและความรู้เฉพาะอาชีพ) 
   -  เนน้ใหมี้การฝึกพดูในภาษาองักฤษในอาชีพมคัคุเทศกใ์หม้ากท่ีสุด เช่น การเจรจาต่อรอง / การแกไ้ขปัญหา

เฉพาะหนา้ / การบรรยาย แหล่งท่องเท่ียว / ภมิูศาสตร์ / ประวติัศาสตร์ / สังคมไทย /ทบทวนหลกัภาษา / ทบทวนการเขียน /  
 การแนะนาํตวั / การสนนทนา / มารยาทในการใชภ้าษาต่างๆ (การรับโทรศพัท,์ การนดัหมาย ฯลฯ) เนน้ใหมี้การฝึกพดู 
 ในภาษาองักฤษใหม้ากท่ีสุด 
   วทิยากร (1) : ศ.ดร. ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 
 2.2 การฝึกพดูองักฤษในอาชีพมคัคุเทศก ์ 12 ชัว่โมง 
    -  กีฬาการละเล่นของไทย / อาหาร ขนม ผลไม ้นํ้าผลไมไ้ทย / พุทธศาสนา /หตัถกรรมไทย /  
      นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ฯ ล ฯ 
   วทิยากร :   อาจารยท์นนัชยั  สิทธิเกษร 
 23.  การใชภ้าษาจีนในอาชีพมคัคุเทศก ์ 60    ชัง่โมง 
    - เนน้ใหมี้การฝึกพดูในภาษาจีนในอาชีพมคัคุเทศกใ์หม้ากท่ีสุด เช่น การเจรจาต่อรอง / การแกไ้ข 
 ปัญหาเฉพาะหนา้ / การบรรยาย แหล่งท่องเท่ียว / ภมิูศาสตร์ / ประวติัศาสตร์ / สังคมไทย /ทบทวนหลกัภาษา /  
 ทบทวนการเขียน / การแนะนาํตวั / การสนนทนา / มารยาทในการใชภ้าษาต่างๆ (การรับโทรศพัท,์ การนดัหมาย ฯลฯ) / 
 กีฬาการละเล่นของไทย / อาหาร ขนม ผลไม ้นํ้าผลไมไ้ทย / พทุธศาสนา / หตัถกรรมไทย / นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ฯ ล ฯ 
 เนน้ใหมี้การฝึกพดูในภาษาจีนใหม้ากท่ีสุด 
    วทิยากร :   อาจารยบุ์ญตรง   เมฆรักเสรี    
 
3. ภาคการศึกษานอกสถานที ่ 10 เส้นทาง  ประมาณ 100 ช่ัวโมง 
 เส้นทางท่ี 1 พระบรมมหาราชวงั และวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
 เส้นทางท่ี 2 วดัพระเชตุพน – วดัอรุณ – วดัสุทศัน์ฯ – วดัไตรมิตร 
 เส้นทางท่ี 3 วดับวรนิเวศน์ฯ – พระท่ีนัง่วมิานเมฆ – วดัเบญจมบพิตร 
 เส้นทางท่ี 4 จงัหวดัลาํปาง – ลาํพนู – เชียงใหม่ – เชียงราย 
 เส้นทางท่ี 5 จงัหวดักาํแพงเพชร – สุโขทยั  – พิษณุโลก– สิงห์บุรี – อ่างทอง  
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 เส้นทางท่ี 6 จงัหวดันครราชสีมา – บุรีรัมย ์–  ศรีสะเกษ –  สุรินทร์ อุบลราชธานี – อาํนาจเจริญ 
 เส้นทางท่ี 7 จงัหวดัอยธุยา – ลพบุรี  
 เส้นทางท่ี 8 จงัหวดัอยธุยา 
 เส้นทางท่ี 9 สนามบินสุวรรณภมิู  
 เส้นทางท่ี 10     จงัหวดัราชบุรี – กาญจนบุรี – เพชรบุรี 
   วทิยากร :  ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร 
    และ มคัคุเทศกต์น้แบบจากสมาคมมคัคุเทศกอ์าชีพ 
 
คาํอธิบายรายวชิา 
1.   การท่องเที่ยวและนโยบายส่งเสริมการท่องเทีย่วของรัฐบาล 3 ช่ัวโมง 
  ความหมายของการนาํเท่ียวและนกัท่องเท่ียว ความสาํคญัและผลกระทบของการท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
องค์ประกอบและปัจจยัสนับสนุนการท่องเท่ียว ประเภทของทรัพยากรการท่องเท่ียว ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการท่องเท่ียว นโยบาย
ส่งเสริมและสนบัสนุนการท่องเท่ียวของรัฐ แนวโนม้และทิศทางของการท่องเท่ียวในอนาคต เช่น การท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม  เชิง
สุขภาพ  เชิงประวติัศาสตร์ ศิลปะและวฒันธรรม รวมทั้งบทบาทของสถาบนัการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ และนโยบายการส่งเสริมและ
พฒันาวชิาชีพมคัคุเทศกข์องรัฐ 
2. ประวตัศิาสตร์ไทยเพือ่การท่องเทีย่ว 12 ช่ัวโมง 
  ประวติัศาสตร์ไทยในบริบทของประวติัศาสตร์โลก แหล่งกาํเนิดของชาติไทย ชุมชนและสังคมโบราณในประวติัศาสตร์
ไทย การแบ่งสมยัประวติัศาสตร์ การก่อตั้งอาณาจกัรและยคุสมยัต่างๆ ชุมชนและสังคมโบราณในประวติัศาสตร์ไทย การพฒันาการของ
อาณาจกัรไทยตั้งแต่แรกเร่ิมจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ วิวฒันาการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ตั้งแต่สมยัสุโขทยัถึง
ปัจจุบนั และเหตุการณ์สาํคญัๆ ทางประวติัศาสตร์ 
3. สังคมไทย   6 ช่ัวโมง 
  ความหมายของสังคมไทย สภาพสังคมโดยทัว่ไป ลกัษณะโครงสร้างของสังคมไทย ประชากร อาชีพ รายได ้วิถีชีวิตและ
ความเป็นอยู่แบบไทย สถาบนัต่างๆของสังคมไทย ขนบธรรมเนียม ความเช่ือ การเปล่ียนแปลงทางค่านิยมของสังคมไทย การพฒันา
วฒันธรรมไทยสู่ความเป็นสากล การศึกษาเปรียบเทียบ และปรับเปล่ียนขนบธรรมเนียมประเพณีใหเ้หมาะสมแก่การยอมรับเช่ือถือของ
นานาอารยประเทศ บุคคลสาํคญัท่ีควรศึกษา การดาํรงอยูข่องวถีิไทย 
4. วฒันธรรมไทย   6 ช่ัวโมง 
  ความหมายและความสาํคญัของวฒันธรรมไทย องคป์ระกอบ ลกัษณะและประเภทของวฒันธรรมไทย การถ่ายทอดและ
การรับวฒันธรรมจากสังคมอ่ืน การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ประเภทของวฒันธรรม การอนุรักษ ์ส่งเสริมและดาํรงรักษาวฒันธรรม
ความเป็นไทย  
5. พุทธศาสนา และศาสนาอืน่ๆ ในประเทศไทย 6 ช่ัวโมง 
 ประวัติพุทธศาสนา พุทธศาสนาในนิกายต่างๆ การรับพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทย หลักธรรมสําคัญของ
พระพทุธศาสนา อิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวฒันธรรมและคตินิยมของไทย การปกครองของสงฆแ์ละการศึกษาของสงฆ ์หลกัการ
ของศาสนาต่างๆ ในปัจจุบนั ความเหมือนและความต่างเร่ืองศาสดา คมัภีร์ พิธีกรรม นิกาย คาํสอน จุดมุ่งหมายสูงสุดและขอ้ปฏิบติัท่ี
นาํไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด ประเด็นถกเถียงร่วมสมยัเก่ียวกบัศาสนา อิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวฒันธรรมและคตินิยมของไทย 
ววิฒันาการและหลกัธรรมคาํสอนของพทุธศาสนา ควบคู่กบัศาสนาอิสลาม 
6. ประวตัศิาสตร์ศิลปะและโบราณคดใีนประเทศไทย 18 ช่ัวโมง 
  การจาํแนกงานศิลปะในสมยัต่างๆ ประเภทและลกัษณะรวมทั้ งเร่ืองราวและสาระในจิตรกรรมไทย ประติมากรรม ท่ี
เก่ียวกบัพระพุทธรูปสมยัต่างๆ ประเภทและลกัษณะของสถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณี พระราชวงั  เรือนไทย เร่ืองราวและสาระใน
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งานประติมากรรมสถาปัตยกรรมไทย ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อศิลปกรรมและโบราณสถาน กฎหมายเก่ียวกบัโบราณสถาน 
โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ระเบียบปฏิบติัต่างๆในการเขา้ชมโบราณสถาน กฎเกณฑ์การเป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรมและทางธรรมชาติ 
7. วรรณคดไีทย เพือ่การท่องเทีย่ว 6 ช่ัวโมง 
  ลกัษณะวรรณคดีไทย ความสัมพนัธ์ระหว่างวรรณคดีกบัวิถีชีวิตคนไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีท่องเท่ียว  วรรณคดีท่ีมี
อิทธิพลต่อพุทธศาสนา เช่น ไตรถูมิพระร่วง ปฐมโพธิกถา ทศชาติชาดก รามเกียรต์ิ วรรณคดีท่ีมีอิทธิพลต่อศิลปวฒันธรรมและวิถีชีวิต
ไทย เช่น พระอภยัมณี นิทานพ้ืนบา้น 
8. นาฏศิลป์และดนตรีไทย 6 ช่ัวโมง 
  พ้ืนฐานนาฏศิลป์ไทย การแสดงโขน ละคร การฟ้อนรํา นาฏศิลป์พ้ืนบา้น การเชิดหนงั หุ่น การละเล่นพ้ืนเมือง ลิเก และ
การแสดงอ่ืนๆของแต่ละภาค ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัดนตรีไทยประเภทของเคร่ืองดนตรีไทย วงดนตรีไทยแบบต่างๆ ลกัษณะเฉพาะของ
ดนตรีไทยแต่ละภาค 
9. เทศกาลและงานประเพณีไทย 6 ช่ัวโมง 
  ความหมายของเทศกาลและประเพณีไทยท่ีสาํคญัๆ ในช่วงเวลาต่างๆ ของปี ตามภาคต่างๆ  ชนิดกีฬาท่ีถือวา่เป็นประเพณี
และเป็นท่ีรู้จกัในนามของกีฬาไทย เช่น มวยไทย กระบ่ีกระบอง การเล่นวา่ว การชนไก่ กดัปลา การละเล่นพ้ืนบา้น การฟ้ืนฟูคติและ
ความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทศกาลและงานประเพณี การใหค้วามสาํคญัของประเพณีพ้ืนฐานของทอ้งถ่ิน 
10. อาหาร ขนมและผลไม้ไทย 6 ช่ัวโมง 
  ลกัษณะของอาหารไทยและขนมไทย ลกัษณะอาหารไทยทั้งส่ีภาค เคร่ืองครัวไทย ศิลปะการปรุงอาหารไทยและขนมไทย 
ท่ีคาํนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ  คุณประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพร การจดัสาํรับและการรับประทานอาหารแบบไทย การเลือก
ร้านอาหาร กรรมวิธีการทาํขนมไทย ลกัษณะผลไมไ้ทย ฤดูกาลท่ีมีผลผลิต การแปรรูปผลไมไ้ทยในรูปแบบต่างๆ ชนิดของผลไมไ้ทยท่ี
สามารถแปรรูปเป็นนํ้าผลไม ้การเลือกบริโภคผลไมส้ดและนํ้าผลไม ้  
11. มรดกและภูมปัิญญาไทย 6 ช่ัวโมง 
  ความสาํคญัของมรดกและภูมิปัญญาไทยในดา้นท่ีอยูอ่าศยั หตัถกรรมไทย และการแต่งกายตามแบบไทย ผลิตภณัฑชุ์มชน
และทอ้งถ่ิน (OTOP) แหล่งผลิตงานหตัถกรรมไทย ศนูยห์ตัถกรรมของประเทศไทย รูปแบบ 
การแต่งกายแบบไทย ภมิูปัญญาชาวบา้น วสัดุท่ีใชผ้ลิต กระบวนการผลิต เคร่ืองประดบั ภมิูปัญญาไทยกบัการรักษาโรค สมุนไพรและยา
แพทยแ์ผนไทย การนวดไทยและสปา การนาํชมพิพิธภณัฑต่์างๆ 
12. ระบบนิเวศ ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 6 ช่ัวโมง 
 หลกัการแนวคิดเก่ียวกบัระบบนิเวศ ความหมายและประเภทของส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ทางกายภาพและ
ชีวภาพ ทั้งทางบกและทางนํ้ า ความสาํคญัต่อระบบนิเวศและประโยชน์ต่อมนุษย ์การอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ
เชิงวฒันธรรม ของแต่ละภมิูภาค 
13. สถานการณ์เศรษฐกจิ สังคมและการเมืองในปัจจุบัน 3 ช่ัวโมง 
 ลกัษณะประชากรไทย การแบ่งเขตการปกครองของไทยและสากล สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองใน
ปัจจุบนั ท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียว บทบาทประเทศไทยต่อเวทีโลก การเปิดเขตเศรษฐกิจการคา้เสรี (FTA) ทีมีผลกระทบและการแข่งขนักบั
การท่องเท่ียว 
14. ภูมศิาสตร์การท่องเทีย่วไทย 6 ช่ัวโมง 
  ท่ีตั้งและอาณาเขตของประเทศไทย การแบ่งภาคทางภมิูศาสตร์ ลกัษณะทางภมิูประเทศและภมิูอากาศในแต่ละภาคของไทย 
ลกัษณะภูมิศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ลกัษณะประชากร การแบ่งเขตการปกครอง ปัจจยัดา้นภูมิศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว วิธี
นาํเสนอขอ้มูลทางภมิูศาสตร์ในเส้นทางท่องเท่ียวต่างๆ เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความเขา้ใจ  รวมทั้งศึกษาสภาพภูมิประเทศของทวีปอ่ืนๆ
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พอสังเขป เช่น ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติในฐานะเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียว ความสัมพนัธ์ของสภาพภูมิศาสตร์กบัการจดัการ
ท่องเท่ียว ศึกษาแหล่งท่องเท่ียว การอ่านแผนท่ี การพิจารณาแหล่งท่องเท่ียว 
15.  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการให้บริการในธุรกจิการจัดประชุม การท่องเทีย่วเพือ่ 3 ช่ัวโมง 
 เป็นรางวลั การจัดนิทรรศการ (MICE: Meeting, Incentive, Convention and Exhibition) 
  ความหมาย ความสําคญั รูปแบบของการจดัธุรกิจและตลาดเก่ียวกบั MICE สถานการณ์ MICE ในประเทศไทย และ
ประเทศคู่แข่งขนั ธุรกิจ MICE ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของไทยกบัต่างประเทศ ปัจจยัท่ีทาํให้ตลาด MICE เจริญเติบโต และการ
สนบัสนุนธุรกิจ MICE ของรัฐบาล องคก์รท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ MICE ในประเทศไทยและต่างประเทศ 
16. การคดิวเิคราะห์เชิงบูรณาการเพือ่การท่องเที่ยว 3 ช่ัวโมง 
  ความหมายและหลกัคิดเชิงบูรณาการเพ่ือการท่องเท่ียว การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุ/ปัจจยั เทคนิคการแกปั้ญหา การลด
ความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค ์การฝึกปฏิบติัทางดา้นการท่องเท่ียวตามกรณีตวัอยา่ง 
17. บทบาท หน้าที ่จรรยาบรรณ และวธีิปฏิบัตขิองมัคคุเทศก์ทัว่ไป  21 ช่ัวโมง 
  จุดเร่ิมและพฒันาการของวิชาชีพมคัคุเทศก ์ความหมายของมคัคุเทศกท์ัว่ไปตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ.
2551 ประเภทของมคัคุเทศกท์ัว่ไป คุณสมบติัและคุณลกัษณะของมคัคุเทศกท์ัว่ไป บทบาท 
ความสาํคญัและผลกระทบของมคัคุเทศกท์ัว่ไปต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและเกียรติภมิูของประเทศ มารยาทการวางตวั จรรยาบรรณ
ของมคัคุเทศกท์ัว่ไป ความหมายของงาน Inbound / Outbound และ Domestic การเตรียมตวัก่อนออกปฏิบติัหนา้ท่ี การรับเขา้-ส่งออก 
เทคนิคการนาํชมสถานท่ีและการอธิบายขอ้มูล เทคนิค 3 E  
(Entertainment, Excitement, Education) การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า การอาํนวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง การติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ค่าตอบแทนโดยชอบจาการนาํเท่ียว บทบาทและการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
การเป็นเจา้บา้นท่ีดี นนัทนาการท่ีเหมาะสมเพ่ือการท่องเท่ียว สถานภาพของอาชีพในปัจจุบนั 
18. จิตวทิยาการบริการและมนุษยสัมพนัธ์ 6 ช่ัวโมง 
  ความหมายและความสําคญัของจิตวิทยาการบริการ การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูรั้บ บริการ  การสร้างและพฒันาทกัษะ
การบริการ แนวคิดทางจิตวิทยาและการนาํจิตวิทยามาประยุกต์ ใชใ้นการบริการ การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น แนวทางการสร้างจิตใจใฝ่
บริการ (Service Mind) ความหมายและความสําคญัของมนุษยสัมพนัธ์ เทคนิคการติดต่อและการส่ือสาร การสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบั
นกัท่องเท่ียว การพฒันาบุคลิกภาคของมคัคุเทศกท์ัว่ไป 
19. พฤตกิรรมนักท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างประเทศ 6 ช่ัวโมง 
  ความหมายและความสาํคญัของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ พฤติกรรมการบริโภคและการใชจ่้าย
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ปัจจยัและแรงจูงใจในการเดินทาง วตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียว การจาํแนกประเภท
และความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตามวยั เพศ สถานภาพอาชีพ รายได ้พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัทางสังคม 
วฒันธรรม และศาสนาของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
20. กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วและมคัคุเทศก์ทัว่ไป 3 ช่ัวโมง 
  สาระสําคญัของกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก์  พระราชบญัญติัธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ.2551 
สาระสําคญัของกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีมคัคุเทศก์ทัว่ไปควรทราบ ไดแ้ก่ กฎหมายเก่ียวกบัภาษีอากรและศุลกากร การคมนาคมและขนส่ง 
กฎหมายเก่ียวกบัป่าไม ้ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ กฎหมายคุม้ครองสัตยป่์า ส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายเก่ียวกบัโรงแรมและสถาน
บริการ โสเภณี แรงงาน ยาเสพติด การตรวจคนเขา้เมือง พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ 
21. ทรัพยากรทางการท่องเทีย่วทีสํ่าคญัของไทยและการอนุรักษ์ 6 ช่ัวโมง 
  ประเภทของทรัพยากรทางการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและมรดกโลก  
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ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน วิธีการอนุรักษท์รัพยากรการท่องเท่ียว ประโยชน์ของการพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม การฟ้ืนฟูวฒันธรรม ประเพณีและธรรมชาติ ผลงานศิลปหัตถกรรม บทบาทของมคัคุเทศก์ต่อการสร้างจิตสํานึกของ
ประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน สาระกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ทรัพยากรการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายเก่ียวกบัโบราณสถานและศิลปวฒันธรรมไทย กฎหมายเก่ียวกบัพ้ืนท่ี
ธรรมชาติ รวมทั้งกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
22. หลกัการจัดการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื 6 ช่ัวโมง 
  ความหมาย ความเป็นมา และพฒันาการของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน  หลกัการในการจดัการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน การส่ือ
ความหมายทางธรรมชาติและการจดัการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืเพ่ือนาํไปประยกุตใ์ชใ้นวชิาชีพมคัคุเทศก ์
23. ความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว 9 ช่ัวโมง 
  ความรู้เก่ียวกบัภยัในรูปแบบต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนกบันกัท่องเท่ียว วิธีการให้ความปลอด ภยัแก่นกัท่องเท่ียวในขณะเดินทาง
และนาํชมสถานท่ี ขอ้ควรปฏิบติัเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุทั้งการท่องเท่ียวทางบกและทางนํ้ า และขอ้ควรปฏิบติัเม่ือเกิดอุบติัเหตุ หรือถูก
โจรกรรมขณะเดินทาง การเตือนภยัพิบติัทางธรรมชาติ การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือเม่ือเกิดอุบติัเหตุ ขอ้มูลหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใหค้วามปลอดภยัและช่วยเหลือนกัท่องเท่ียว หลกัการสาํคญัของการพกัอาศยั/โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมเสตยแ์ละลองเสตย ์
การใชอุ้ปกรณ์อาํนวยความสะดวกและบริการต่างๆ เพ่ือความปลอดภยั  ฝึกปฏิบติัการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การเตรียมอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือท่ีจาํเป็น 
24. วาทศิลป์ (การฝึกพูดในทีชุ่มชน) 6 ช่ัวโมง 
  ความหมายและความสาํคญัของวาทศิลป์ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการพดู หลกัเบ้ืองตน้ การเตรียมและจดัเร่ืองพดู มารยาทใน
การพดูและรับฟัง การพดูอยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค ์
กิจกรรมสันทนาการ 
25. ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบังานบริการของสายการบินและธนาคาร 6  ช่ัวโมง 
  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจการบิน งานบริการบนเคร่ืองบินและภาคพื้นดิน การสาํรองท่ีนัง่ การอ่านบตัรโดยสาร และชนิด
ของบตัรโดยสาร (Ticketing) คาํจาํกดัความ และคาํอธิบายของศพัท์สนามบิน ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัธนาคาร การทาํธุรกรรมการเงินกบั
ธนาคาร การแลกเปล่ียนเงินตรา  
26. พธีิการเข้าออกราชอาณาจักรและพธีิการทางศุลกากร 3 ช่ัวโมง 
  ประเภทของหนงัสือเดินทาง  การตรวจลงตราหนงัสือเดินทาง (VISA) การกรอกแบบฟอร์มการเขา้ ออกราชอาณาจกัร พิธี
การศุลกากรสําหรับผูโ้ดยสารขาเขา้-ออก ของตอ้งห้ามและของตอ้งสําแดงในการนาํเขา้ออกราชอาณาจกัร การนาํเงินตราเขา้-ออก
ราชอาณาจกัร 
27.  การใช้ภาษาองักฤษในอาชีพมคัคุเทศก์  42  ช่ัวโมง 
  ประกอบดว้ยเน้ือหาจากภาคความรู้ทางวชิาการ(ความรู้พ้ืนฐานและความรู้เฉพาะอาชีพ) 
เนน้ใหมี้การฝึกพดูในภาษาองักฤษในอาชีพมคัคุเทศกใ์ห้มากท่ีสุด เช่น การเจรจาต่อรอง / การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ / การบรรยายแหล่ง
ท่องเท่ียว / ภูมิศาสตร์ / ประวติัศาสตร์ / สังคมไทย / กีฬาการละเล่นของไทย / อาหาร ขนม ผลไม ้นํ้าผลไมไ้ทย / พุทธศาสนา /หตัถกรรม
ไทย / นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ฯ ล ฯ 
28. การฝึกพูดสนทนาภาษาองักฤษในอาชีพมัคคุเทศก์ 18  ช่ัวโมง 
 ทบทวนหลกัภาษา / ทบทวนการเขียน / การแนะนาํตวั / การสนนทนา / มารยาทในการใชภ้าษา 
ต่างๆ (การรับโทรศพัท,์ การนดัหมาย ฯลฯ) เนน้ใหมี้การฝึกพดูในภาษาองักฤษใหม้ากท่ีสุดกบัเจา้ของภาษา 
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ตารางการอบรมและการสอบวดัผล 
โครงการอบรมหลกัสูตรมคัคุเทศก์ทัว่ไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 2 ภาษาองักฤษ 

ระหว่างวนัที่ 9 มนีาคม ถึง  30 มถุินายน 2556 

วนั/เดอืน/ปี เวลา กจิกรรมการฝึกอบรม/หัวข้อ วทิยากร 

เสาร์ 
      9 มี.ค.56 

09.00 – 12.00 
พิธีเปิดการอบรม 

โดย ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร คณะกรรมการดาํเนินงานหลกัสูตร 

13.00 – 16.00 
การท่องเท่ียวและนโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาล 

วทิยากรจากกรมการท่องเท่ียว 

จนัทร์ 
11มี.ค.56  

17.30 – 20.30 ประวติัศาสตร์ไทยเพ่ือการท่องเท่ียว ศ.ดร. ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

องัคาร 
12 มี.ค.56   

17.30 – 20.30 บทบาทหนา้ท่ี จรรยาบรรณของมคัคุเทศก ์
อาจารยไ์ชยยงค ์เจริญเมือง 

มคัคุเทศกอ์าชีพ 
พธุ 

13 มี.ค.56 
17.30 – 20.30 ภมิูศาสตร์ไทย อาจารย ์พรหมเมธ นาถมทอง 

พฤหสับดี 
14 มี.ค.56 

17.30 – 20.30 ภมิูศาสตร์ไทย อาจารย ์พรหมเมธ นาถมทอง 

ศุกร์ 
15 มี.ค.56 

17.30 – 20.30 ประวติัศาสตร์ไทยเพ่ือการท่องเท่ียว ศ.ดร. ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

เสาร์ 
16 มี.ค.56 

09.00 - 12.00 พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

อาจารยท์นนัชยั สิทธิเกสร 
13.00 - 16.00 

จนัทร์ 
18 มี.ค.56 

17.30 – 20.30 
บทบาทหนา้ท่ี มารยาทและจรรยาบรรณ 

ของมคัคุเทศก ์– งานทวัร์  
อาจารยเ์สง่ียม  เอกโชติ 

องัคาร 
19 มี.ค.56 

17.30 – 20.30 
บทบาทหนา้ท่ี มารยาทและจรรยาบรรณ 

ของมคัคุเทศก ์– งานทวัร์  
อาจารยก์นัตบณัฑิต ฉนัทศกัดา

มคัคุเทศกอ์าชีพ 
พธุ 

20 มี.ค.56 
17.30 – 20.30 ประวติัศาสตร์ไทยเพ่ือการท่องเท่ียว ศ.ดร. ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

พฤหสับดี 
21 มี.ค.56 

17.30 – 20.30 ประวติัศาสตร์ไทยเพ่ือการท่องเท่ียว ศ.ดร. ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

ศุกร์ 
22 มี.ค.56 

17.30 – 20.30 พทุธศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ ในประเทศไทย ศ.ดร. ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

 

เสาร์ 
23 มี.ค.56 

09.00 - 12.00 
บทบาทหนา้ท่ี จรรยาบรรณ 

ของมคัคุเทศก ์
อาจารยก์นัตบณัฑิต ฉนัทศกัดา 

13.00 - 16.00 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวและ

มคัคุเทศกท์ัว่ไป 
นายทะเบียนธุรกิจนาํเท่ียวและ

มคัคุเทศกห์รือผูแ้ทน 
จนัทร์ 

25 มี.ค.56 
17.30 – 20.30 

พทุธศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ ในประเทศ
ไทย 

ศ.ดร. ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 
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องัคาร 
26 มี.ค.56 

17.30 – 20.30 
ประวติัศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 

 ในประเทศไทย 
ศ.ดร. ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

พธุ 
27 มี.ค.56 

17.30 – 20.30 
ประวติัศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 

 ในประเทศไทย 
ศ.ดร. ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

พฤหสับดี 
28 มี.ค.56 

17.30 – 20.30 
ความรู้เก่ียวกบังานบริการของสายการบิน 

และธนาคาร 
อาจารย ์บวรลกัษณ์ เก้ือสุวรรณ 

ศุกร์ 
29 มี.ค.56 

17.30 – 20.30 
ประวติัศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 

ในประเทศไทย 
ศ.ดร. ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

เสาร์ 
30 มี.ค.56 

09.00 - 12.00 ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของไทย
และการอนุรักษท์รัพยากร 

อาจารยท์นนัชยั สิทธิเกสร 
13.00 - 16.00 

จนัทร์ 
1 เม.ย.56 

17.30 – 20.30 
บทบาทหนา้ท่ี จรรยาบรรณ 

ของมคัคุเทศก ์
อาจารยไ์ชยยงค ์เจริญเมือง 

มคัคุเทศกอ์าชีพ 
องัคาร 

2 เม.ย.56 
17.30 – 20.30 

การใชภ้าษาองักฤษเก่ียวกบั 
 อาหาร ขนม ผลไม ้นํ้าผลไมไ้ทย 

อาจารยท์นนัชยั สิทธิเกสร 

พธุ 3 เม.ย. ถึง 
พฤหสั 4 เม.ย. 56 

ทศันศึกษา (1) 
ราชบุรี – เพชรบุรี – กาญจนบรี 

วทิยากร  
 ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

และมคัคุเทศกต์น้แบบ 
ศุกร์ 

5 เม.ย.56 
17.30 – 20.30 

การวเิคราะห์เชิงบูรณาการเพื่อการ
ท่องเท่ียว 

นายจารุเชฏฐ์  เรืองสุวรรณ 

เสาร์ 
6 เม.ย.56 

09.00 - 12.00 
ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว 

พ.ต.ท. ดร.พงษณ์นคร  
นครสันติภาพ 13.00 - 16.00 

จนัทร์ 
8 เม.ย.56 

ทศันศึกษา (2)  
พระบรมมหาราชวงั และ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

วทิยากร  
ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ  

องัคาร 
9 เม.ย.56 

17.30 – 20.30 วาทศิลป์ (การฝึกพดูในท่ีชุมชน) อาจารยไ์ชยยงค ์เจริญเมือง 

พธุ 
10 เม.ย. 56 

17.30 – 20.30 
บทบาทหนา้ท่ี จรรยาบรรณ 

ของมคัคุเทศก ์
อาจารยเ์สง่ียม  เอกโชติ 

 

พฤหสับดี 
11 เม.ย.56 

17.30 – 20.30 วาทศิลป์ (การฝึกพดูในท่ีชุมชน) อาจารยไ์ชยยงค ์เจริญเมือง 

ศุกร์ 
12 เม.ย.56 

17.30 – 20.30 
ประวติัศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 

 ในประเทศไทย 
ศ.ดร. ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

พธุ 
17 เม.ย.56 

17.30 – 20.30 
ประวติัศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 

 ในประเทศไทย 
ศ.ดร. ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

พฤหสับดี 
18 เม.ย.56 

17.30 – 20.30 วฒันธรรมไทย อาจารย ์ชิษณุพงศ ์ ฐิตะลกัขณะ 
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ศุกร์ 
19 เม.ย.56 

ทศันศึกษา (3) : จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา – จงัหวดัลพบุรี 
วทิยากร  

ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ
และ มคัคุเทศกต์น้แบบ 

เสาร์ 
20 เม.ย.56 

09.00 - 12.00 
ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว 

 (การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้) 
ผศ. เฉลิมศรี   นนัทวรรณ 

13.00 - 16.00 พิธีการเขา้-ออก ราชอาณาจกัรไทย 
พ.ต.ท. ดร.พงษณ์นคร 

นครสันติภาพ 
จนัทร์ 

22 เม.ย.56 
17.30 – 20.30 

ประวติัศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 
 ในประเทศไทย 

ศ.ดร. ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

องัคาร 
23 เม.ย.56 

17.30 – 20.30 ความรู้เก่ียวกบังานบริการธนาคาร อาจารยพ์นัธ์ศกัด์ิ   เศรษฐไพศาล 

พธุ 
24 เม.ย.56 

17.30 – 20.30 
ภาษาองักฤษ 

 เก่ียวกบัศิลปะโบราณวตัถุ – สถาน – วดั –วงั 
 ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

พฤหสับดี 
25 เม.ย.56 

17.30 – 20.30 วฒันธรรมไทย อาจารย ์ชิษณุพงศ ์ ฐิตะลกัขณะ 

ศุกร์ 
26 เม.ย.56 

17.30 – 20.30  
ภาษาองักฤษ 

 เก่ียวกบัศิลปะโบราณวตัถุ – สถาน – วดั –วงั 
 ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

เสาร์ 
27 เม.ย.56 

09.00 - 12.00 
จิตวทิยา อาจารยส์รธร  อุ่นอารมณ์ 

13.00 - 16.00 

จนัทร์ 29 เม.ย. ถึง 
พฤหสั 2 พ.ค. 56 

17.30 – 20.30 
ทศันศึกษา (4)  

จงัหวดับุรีรัมย ์– สุรินทร์ – ศรีษะเกษ – 
อาํนาจเจริญ - อุบลราชธานี – นครราชสีมา 

วทิยากร  
ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ

และ มคัคุเทศกต์น้แบบ 

ศุกร์ 
3 พ.ค. 56 

17.30 – 20.30 
ภาษาองักฤษ 

 เก่ียวกบัศิลปะโบราณวตัถุ – สถาน – วดั –วงั 
 ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

เสาร์ 
4 พ.ค. 56 

9.00 – 12.00 วรรณคดีไทยเพ่ือการท่องเท่ียว ผศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร 

จนัทร์ 
6 พ.ค. 56 

17.30 – 20.30 หลกัการจดัการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื อาจารยย์วุดี นิรัตน์ตระกลู 

องัคาร  
7 พ.ค. 56 

17.30 – 20.30 หลกัการจดัการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื อาจารยย์วุดี นิรัตน์ตระกลู 

พธุ  
8 พ.ค. 56 

17.30 – 20.30 
การใชภ้าษาองักฤษเก่ียวกบั 

อาหาร ขนม ผลไม ้นํ้าผลไมไ้ทย 
อาจารยท์นนัชยั สิทธิเกสร 

พฤหสับดี 
 9 พ.ค. 56 

ทศันศึกษา (5) 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

วทิยากร 
ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

และ มคัคุเทศกต์น้แบบ 
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ศุกร์ 
10 พ.ค. 56 

17.30 – 20.30 
ภาษาองักฤษ  

เก่ียวกบัศิลปะโบราณวตัถุ – สถาน – วดั – วงั 
ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

เสาร์ 
11 พ.ค. 56 

9.00 – 12.00 
เทศกาลและงานประเพณีไทย ผศ.นงเยาว ์ปฺฏกรัชต ์

13.00 – 16.00 
จนัทร์ 

13 พ.ค. 56 
ทศันศึกษา (6)  สนามบินสุวรรณภมิู 

การรับเขา้ส่งออก 
วทิยากร: พ.ต.ท. ดร.พงษณ์นคร  

นครสันติภาพ 

องัคาร 
14 พ.ค. 56 

17.30 – 20.30 
ภาษาองักฤษ  

เก่ียวกบัศิลปะโบราณวตัถุ – สถาน – วดั – วงั 
ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

พธุ 
15 พ.ค. 56 

ทศันศึกษา (7)  
วดับวรนิเวศ – วดัเบญจมบพิตร – พระท่ีนัง่วมิานเมฆ 

วทิยากร  
 ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

พฤหสับดี 
16 พ.ค. 56 

17.30 – 20.30 
ภาษาองักฤษ 

 เก่ียวกบัศิลปะโบราณวตัถุ – สถาน – วดั –วงั 
ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

ศุกร์ 
17 พ.ค. 56 

17.30 – 20.30 
ภาษาองักฤษ  

เก่ียวกบัศิลปะโบราณวตัถุ – สถาน – วดั – วงั 
ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

เสาร์ 
18 พ.ค. 56 

9.00 – 12.00 
อาหาร ขนมและผลไมไ้ทย ผศ. สุดาพร ทิมฤกษ ์

13.00 – 16.00 

จนัทร์ 20 พ.ค. ถึง 
พธุ 22 พ.ค. 56 

ทศันศึกษา (8) 
จงัหวดักาํแพงเพชร – สุโขทยั  – พิษณุโลก – สิงห์บุรี – อ่างทอง 

 

 วทิยากร  
 ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

และ มคัคุเทศกต์น้แบบ 
พฤหสับดี 
23 พ.ค. 56 

17.30 – 20.30 
ภาษาองักฤษ 

 เก่ียวกบัศิลปะโบราณวตัถุ – สถาน – วดั –วงั 
 ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

ศุกร์ 
24 พ.ค. 56 

17.30 – 20.30 นาฏศิลป์ไทย อาจารยป์ภากร   วงศศิ์ลปะกลุ 

เสาร์ 
25 พ.ค. 56 

09.00 - 12.00 
สังคมไทย อาจารยฐิ์ติภา  คูประเสริฐ 

13.00 – 16.00 
จนัทร์ 

27 พ.ค. 56 
17.30 – 20.30 

บทบาทหนา้ท่ี จรรยาบรรณ 
ของมคัคุเทศก ์

อาจารยก์นัตบณัฑิต ฉนัทศกัดา
มคัคุเทศกอ์าชีพ 

องัคาร 
28 พ.ค. 56 

17.30 – 20.30 
ภาษาองักฤษ  

เก่ียวกบัศิลปะโบราณวตัถุ – สถาน – วดั – วงั 
ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

พธุ 
29 พ.ค. 56 

17.30 – 20.30 ดนตรีไทย รศ. ดร. ณรงคช์ยั   ปิฎกรัชต ์

พฤหสับดี 
30 พ.ค. 56 

17.30 – 20.30 
ภาษาองักฤษ  

เก่ียวกบัศิลปะโบราณวตัถุ – สถาน – วดั – วงั 
ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

ศุกร์ 
31 พ.ค. 56 

17.30 – 20.30 
ภาษาองักฤษ 

 เก่ียวกบัศิลปะโบราณวตัถุ – สถาน – วดั –วงั 
ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

เสาร์ 
1 มิ.ย. 56 

09.00 - 12.00 
มรดกและภมิูปัญญาไทย อาจารยร์ําไพพรรณ แกว้สุริยะ 

13.00 – 16.00 
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จนัทร์ 3 มิ.ย. ถึง 
พฤหสั 6 มิ.ย. 56 

ทศันศึกษา (9)  
จงัหวดัลาํปาง – ลาํพนู – เชียงใหม่ – เชียงราย 

 

วทิยากร  
 ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

และมคัคุเทศกต์น้แบบ 

เสาร์  
8 มิ.ย. 56 

09.00 – 12.00 
ระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ อาจารยแ์สงสรรค ์ ภมิูสถาน 

13.00 – 16.00 
จนัทร์  

10 มิ.ย. 56 
17.30 – 20.30 

สถานการณ์เศรษฐกิจสังคม การเมืองใน
ปัจจุบนั 

รศ.อจัฉราพรรณ จรัสวฒัน์ 

องัคาร 
11 มิ.ย. 56 

17.30 – 20.30 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใหบ้ริการใน

ธุรกิจการจดัประชุม (MICE) 
คุณชาติชาย  เทพแปง 

พธุ 
12 มิ.ย. 56 

17.30 – 20.30 
ภาษาองักฤษ 

 เก่ียวกบัศิลปะโบราณวตัถุ – สถาน – วดั –วงั 
ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

พฤหสับดี 
13 มิ.ย. 56 

17.30 – 20.30 
การใชภ้าษาองักฤษเก่ียวกบั 

 อาหาร ขนม ผลไม ้นํ้าผลไมไ้ทย 
อาจารยท์นนัชยั สิทธิเกสร 

ศุกร์ 
14 มิ.ย. 56 

ทศันศึกษา (10) : วดัสาํคญัๆ ในกรุงเทพฯ 
วดัโพธ์ิ – วดัอรุณฯ – วดัสุทศัฯ – วดัไตรมิตร 

วทิยากร : ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุข
สวสัด์ิ 

เสาร์ 
15 มิ.ย. 56 

09.00 – 12.00 
การใชภ้าษาองักฤษเก่ียวกบั 

 อาหาร ขนม ผลไม ้นํ้าผลไมไ้ทย 
อาจารยท์นนัชยั สิทธิเกสร 

จนัทร์ 
17 มิ.ย. 56 

17.30 – 20.30 
ภาษาองักฤษ  

เก่ียวกบัศิลปะโบราณวตัถุ – สถาน – วดั – 
วงั 

ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

องัคาร 
18 มิ.ย. 56 

17.30 – 20.30 
ภาษาองักฤษ  

เก่ียวกบัศิลปะโบราณวตัถุ – สถาน – วดั – วงั 
ศ.ดร. ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

พธุ 
19 มิ.ย.56 

17.30 – 20.30 
ภาษาองักฤษ 

 เก่ียวกบัศิลปะโบราณวตัถุ – สถาน – วดั –
วงั 

 ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

พฤหสับดี 
20 มิ.ย. 56 

17.30 – 20.30 
ภาษาองักฤษ 

เก่ียวกบัศิลปะโบราณวตัถุ – สถาน – วดั –วงั 
 ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

องัคาร 
27 มิ.ย. 56 

17.30 – 20.30 สอบประมวลความรู้ภาควชิาการ/พืน้ฐาน/วชิาชีพ (120 ข้อ) 

พธุ 
28 มิ.ย. 56 

17.30 – 20.30 สอบประมวลความรู้ภาคภาษาองักฤษ (120 ข้อ) 
สอบประมวลความรู้ บรรยายภาพสไลด์ (25 ภาพ) 20.30 – 21.00 

วนัศุกร์ 
30 มิ.ย. 56 

09.00 – 16.00 สอบประมวลความรู้ปากเปล่าภาษาองักฤษ บรรยายนอกสถานที่ 

การสอบแก้ตวัจะแจ้งให้ทราบอกีคร้ัง 

             
 



 

 

-34- 

                 กาํหนดการทัศนศึกษา คร้ังที ่1 
                      จังหวดัราชบุรี – กาจณบุรี – เพชรบุรี 

วดัพุธที ่3 – วนัศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 
วทิยากรบรรยาย   : ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวสัดิ์  
และมคัคุเทศก์ต้นแบบ  : อาจารย์ ทนันชัย สิทธิเกษร 

วนัพุธที่ 3 เมษายน 2556 
06.30 น.       พร้อมกนัท่ีศนูยป์ระสานงานและอบรม มหาวทิยาลยัพิษณุโลก (รถทวัร์จอดหน้าห้างเซ็นทรัลแจ้งวฒันะ) 
07.00 น. ออกเดินทางไป ตลาดนํ้าดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 
08.30 น. เท่ียวนาํชม ศึกษาตลาดนํ้าดาํเนินสะดวก   
10.00 น. ออกเดินทางไปจงัหวดักาญจนบุรี 
12.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั  
13.00 น. ศึกษา พิพิธภณัฑอ์กัษะ ประวติัศาสตร์ของสพานขา้มแม่นํ้าแคว 
15.00 น. ศึกษาสุสานทหารสัมพนัธมิตรดอนรัก 
15.30 น. ออกเดินทางไปจงัหวดัเพชรบุรี  
17.00 น.  เดินทางถึงจงัหวดัเพชรบุรี และเขา้พกัท่ีโรงแรม  พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
วนัพฤหัสบดทีี ่ 4  เมษายน 2556 
09.00 น. ออกเดินทางไป จงัหวดัเพชรบุรี 
10.00 น. เร่ิมบรรยายนาํชม ศึกษาวดัใหญ่สุวรรณาราม 
11.30 น. ศึกษาวดัเกาะแกว้สุทธาราม 
12.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวลั 
13.30 น. ศึกษาพระรามราชนิเวศน์ (พระรามบา้นปืน) 
15.30 น.  เดินทางกลบักรุงเทพฯ 
18.30 น. เดินทางถึงมหาวิทยาลยั โดยสวสัดิภาพ (รถทวัร์จอดหน้าห้างเซ็นทรัลแจ้งวฒันะ) 

 
 

กาํหนดการทศันศึกษา คร้ังที่ 2 
พระบรมมหาราชวงั และวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

วนัจันทร์ที่ 8 เมษายน 2556 
วทิยากรบรรยาย  : ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ 

วนัจันทร์ที่ 8 เมษายน 2556 
08.00 น. พร้อมกนัท่ีพระบรมมหาราชวงั  (ผูเ้ขา้รับการอบรมลงลงทะเบียน)  
 (จุดนัดพบ บริเวณลานหญ้า หน้าศาลาสหทัยสมาคม) 
08.30 น. เร่ิมบรรยายนาํชมศึกษาพระบรมมหาราชวงั  
12.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั (ตามอธัยาศัย) 
13.00 น. ศึกษาวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
15.30 น. ส้ินสุดการบรรยาย 
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กาํหนดการทศันศึกษา คร้ังที่ 3 
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา และจังหวดัลพบุรี 

วนัศุกร์ที ่19 เมษายน 2556 
วทิยากรบรรยาย   : ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวสัดิ์ และมคัคุเทศก์ต้นแบบ 

วนัศุกร์ที ่19 เมษายน 2556 

06.30 น.       พร้อมกนัท่ีศนูยป์ระสานงานและอบรม มหาวทิยาลยัพิษณุโลก (รถทวัร์จอดหน้าห้างเซ็นทรัลแจ้งวฒันะ) 
07.00 น. ออกเดินทางไป จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
08.30 น. เร่ิมบรรยายนาํชม ศึกษาวดัพนญัเชิง 
09.30 น. ศึกษาวดัมหาธาตุและวดัราชบูรณะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
11.30 น. เดินทางไปจงัหวดัลพบุรี 
12.30 น. เดินทางถึงจงัหวดัลพบุรี พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.30 น. ศึกษาพระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระปรางคส์ามยอด 
16.30 น.  เดินทางกลบักรุงเทพฯ 
18.30 น. เดินทางถึงมหาวิทยาลยั โดยสวสัดิภาพ (รถทวัร์จอดหน้าห้างเซ็นทรัลแจ้งวฒันะ) 

 
 

กาํหนดการทศันศึกษา คร้ังที่ 4 
จังหวดับุรีรัมย์  – สุรินทร์ – ศรีษะเกษ –อาํนาจเจริญ -  อุบลราชธานี - นครราชสีมา 

วนัจันทร์ที่  29 เมษายน – พฤหัสบดทีี ่2 พฤษภาคม 2556 
วทิยากรบรรยาย   : ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวสัดิ์ และมคัคุเทศก์ต้นแบบ อ.ทนันชัย สิทธิเกสร 

 
วนัจันทร์ที่  29 เมษายน  2556 
05.30 น.        พร้อมกนัท่ีศนูยป์ระสานงาน และอบรม มหาวทิยาลยัพิษณุโลก (รถทวัร์จอดหน้าห้างเซ็นทรัลแจ้งวฒันะ) 
06.00 น. ออกเดินทางไปจงัหวดับุรีรัมย ์นกัศึกษาฝึกปฏิบติัหนา้ท่ีมคัคุเทศกบ์นรถ  
08.00 น. แวะรับประทานอาหารเชา้ระหวา่งทาง (ตามอธัยาศยั)  
11.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั ร้านลกัษณาขาหมู อ.นางรอง  จงัหวดับุรีรัมย ์
12.30 น. เดินทางไปเขาพนมรุ้ง  
13.00 น. เดินทางถึง ฟังบรรยายนาํชม ศึกษาประวติัศาสตร์ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง  
15.00 น.  ฟังบรรยายนาํชม ศึกษาประวติัศาสตร์ปราสาทเมืองตํ่า 
16.30 น. เดินทางไปจงัหวดัสุรินทร์ 
18.30 น. เดินทางเขา้ท่ีพกั โรงแรมทองธารินทร์ 
19.30 น.  รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
วนัองัคารที ่ 30 เมษายน  2556 
06.30 น. รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
07.30 น. ออกเดินทางไปอาํเภอศรีขรภมิู   
08.30 น. เดินทางถึง ศึกษาปราสาทหินศรีขรภมิู   
10.00 น. ออกเดินทางไปจงัหวดัศรีษะเกษ  
11.30 น. เดินทางถึง ศึกษาปราสาทสระกาํแพงใหญ่ 
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12.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั (ตามอธัยาศยั) 
13.30 น. ออกเดินทางไปจงัหวดัอาํนาจเจริญ 
15.00 น. เดินทางถึง อาํนาจเจริญ ฟังบรรยาย พระม่ิงเมือง 
15.45 น. เดินทางไปจงัหวดัอุบลราชธานี 
17.30 น.  เดินทางถึงวดัทุ่งศรีเมือง และฟังบรรยาย 
18.30 น. เดินทางเขา้ท่ีพกัท่ีโรงแรมในตวัเมืองอุบลราชธานี 
วนัพุธที่  1  พฤษภาคม  2556 
07.30 น. ออกเดินทางไปอุทยานแห่งชาติผาแตม้   
10.00 น. เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติผาแตม้ และฟังบรรยาย  
11.30 น. เดินทางกลบัอุบลราชธานี  
12.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั (ตามอธัยาศยั) 
15.00 น. เดินทางถึงพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอุบลราชธานี และฟังบรรยาย  
16.00 น. เดินทางไปจงัหวดัสุรินทร์ 
18.30 น. เดินทางเขา้พกัโรงแรมทองธารินทร์ ในจงัหวดัสุรินทร์ 
วนัพฤหัสบดทีี ่2 พฤษภาคม  2556 
06.30 น. รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
07.30 น. ออกเดินทางไปอาํเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา   
11.00 น.  เดินทางถึง ฟังบรรยายนาํชม ศึกษาประวติัศาสตร์ปราสาทหินพิมาย  
12.30 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั (ตามอธัยาศยั ท่ีไทรงาม) 
14.00 น. ฟังบรรยายนาํชม ศึกษาประวติัศาสตร์ปราสาทพนมวนั 
15.30 น.  เดินทางกลบักรุงเทพฯ 
19.00 น. ถึงมหาวทิยาลยั โดยสวสัดิภาพ (รถทวัร์จอดหน้าห้างเซ็นทรัลแจ้งวฒันะ) 
 

 
 

กาํหนดการทศันศึกษา คร้ังที่ 5 
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

วนัพฤหัสบดทีี ่ 9 พฤษภาคม 2556 
วทิยากรบรรยาย   : ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวสัดิ์  
และมคัคุเทศก์ต้นแบบ  : อาจารย์ ทนันชัย สิทธิเกษร 

วนัพฤหัสบดทีี ่ 9 พฤษภาคม 2556 
06.30 น.       พร้อมกนัท่ีศนูยป์ระสานงานและอบรม มหาวทิยาลยัพิษณุโลก (รถทวัร์จอดหน้าห้างเซ็นทรัลแจ้งวฒันะ) 
07.00 น. ออกเดินทางไป พระราชวงับางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
08.30 น. เร่ิมบรรยายนาํชม ศึกษาพระราชวงับางปะอิน 
11.00 น. ศึกษาวดัใหญ่ไชยมงคล 
12.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั  
13.00 น. ศึกษาพระราชวงัโบราณ วดัพระศรีสรรเพช็ญ ์และวหิารพระมงคลบพิตร 
15.00 น. ศึกษาวดัหนา้พระเมรุ 



 

 

-37- 

16.00 น. ศึกษาวดัไชยวฒันาราม  
17.00 น.  เดินทางกลบักรุงเทพฯ 
18.30 น. เดินทางถึงมหาวิทยาลยัโดยสวสัดิภาพ (รถทวัร์จอดหน้าห้างเซ็นทรัลแจ้งวฒันะ) 

 
 

 
กาํหนดการทศันศึกษา คร้ังที่ 6 

สนามบินสุวรรณภูม ิ
วนัจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2556 

วทิยากรบรรยาย:  พ.ต.ท. ดร.พงษณ์นคร   นครสันตภิาพ 
 

วนัจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2556 

08.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณตรงจุดนดัหมาย 
09.00 น. เร่ิมนาํชมศึกษาการรับเขา้การส่งออก และทาํงานของด่านตรวจคนเขา้เมืองท่าอากาศยานสุวรรณภมิู 
12.00 น. จบการทศันศึกษาทริปน้ี 
 

 

 
กาํหนดการทศันศึกษา คร้ังที่ 7 

วดับวรนิเวศน์ วัดเบญจมบพติร และพระทีน่ั่งวมิานเมฆ 
วนัพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 

วทิยากรบรรยาย   : ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวสัดิ์ 
 
วนัพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 
08.00 น. พร้อมกนัท่ีวดับวรนิเวศน์  
08.30 น. เร่ิมบรรยายนาํชมศึกษาวดับวรนิเวศน์  
10.30 น. ฟังบรรยายนาํชมศึกษาวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  
12.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั (ตามอธัยาศัย) 
13.00 น. พร้อมกนัท่ีพระท่ีนัง่วมิานเมฆ  
13.15 น. เร่ิมบรรยายนาํชมศึกษาพระท่ีนัง่วมิานเมฆ 
15.30 น. ส้ินสุดการบรรยาย 
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กาํหนดการทศันศึกษา คร้ังที่ 8 
จังหวดั กาํแพงเพชร – สุโขทยั – พษิณุโลก– สิงห์บุรี – อ่างทอง  

 วนัจันทร์ที ่20 พฤษภาคม – วนัพุธที ่ 22 พฤษภาคม 2556 
วทิยากรบรรยาย   : ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวสัดิ์ และมคัคุเทศก์ต้นแบบ  

 
วนัจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556  
05.30 น.       พร้อมกนัท่ีศนูยป์ระสานงาน และอบรม มหาวทิยาลยัพษิณุโลก (รถทวัร์จอดหน้าห้างเซ็นทรัลแจ้งวฒันะ) 
06.00 น. ออกเดินทางไปจงัหวดักาํแพงเพชร ผูเ้ขา้รับการอบรมฝึกปฏิบติัหนา้ท่ีมคัคุเทศกบ์นรถ  
08.00 น. แวะรับประทานอาหารเชา้ระหวา่งทาง (ตามอธัยาศัย)  
12.00 น. เดินทางถึงจงัหวดักาํแพงเพชร รับประทานอาหารกลางวนั (ตามอธัยาศัย) 
13.00 น.  ศึกษาสถานท่ีสาํคญัๆ ในอุทยานประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร วดัพระส่ีอิริยาบท และวดัชา้งรอบ 
15.00 น.  เดินทางไป จงัหวดัสุโขทยั 
16.00 น.  เดินทางถึง ฟังบรรยาย  ศึกษาสถานท่ีสาํคญัๆ ในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั วดัมหาธาตุ วดัศรีสวาย วดัศรีชุม 
18.00 น. เดินทางเขา้ท่ีพกั โรงแรมไพลินสุโขทยั 
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม พิธีไหวค้รู บายศรีสู่ขวญั 
22.00 น. พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
วนัองัคารที ่21 พฤษภาคม 2556 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางไป อุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั 
09.00 น.  เดินทางถึง ฟังบรรยาย  ศึกษาสถานท่ีสาํคญัๆในอุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั   
 ไดแ้ก่วดัชา้งลอ้ม วดัเจดียเ์จด็แถว  วดันางพญา วดัพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง 
12.30 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั ร้านอาหารแก่งสัก 
13.30 น.  ออกเดินทางไปจงัหวดัพิษณุโลก  
15.00 น. เดินทางถึงจงัหวดัพิษณุโลก ฟังบรรยาย ศึกษาประวติัศาสตร์วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ และนมสัการพระพทุธชินราช 
17.00 น. เดินทางเขา้ท่ีพกั โรงแรมทอ็ปแลนด ์จงัหวดัพิษณุโลก 
18.30 น. รับประทานอาหารคํ่า (ตามอธัยาศัย) พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
วนัพุธที่  22 พฤษภาคม 2556 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางไปจงัหวดัสิงห์บุรี 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (ตามอธัยาศัย) ในจงัหวดันครสวรรค ์   
14.30 น.  เดินทางถึงจงัหวดัสิงห์บุรี ฟังบรรยายนาํชม อนุสาวรียว์รีชน บา้งบางระจนั  
15.30 น. ออกเดินทางไปจงัหวดัอ่างทอง  
16.30 น.  เดินทางถึงจงัหวดัอ่างทอง ฟังบรรยาย ศึกษาประวติัศาสตร์วดัขนุอินทประมูล  
17.30 น.  เดินทางกลบักรุงเทพฯ  
19.00 น.  ถึงกรุงเทพฯ (รถทวัร์จอดหน้าห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ) 
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กาํหนดการทศันศึกษา คร้ังที่ 9 
จังหวดัลาํปาง – จังหวดัลาํพูน – เชียงใหม่ – เชียงราย  

วนัจันทร์ที่ 3  -  พฤหัสบดทีี ่6 มถุินายน 2556 
วทิยากรบรรยาย   : ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวสัดิ์ และมคัคุเทศก์ต้นแบบ  

 
วนัจันทร์ที่ 3 มิถุนายน  2556 
05.00 น.        พร้อมกนัท่ีมหาวทิยาลยั (รถทวัร์จอดหน้าห้างเซ็นทรัลแจ้งวฒันะ) 
06.00 น. ออกเดินทางไปจงัหวดัลาํปาง ผูเ้ขา้รับการอบรมฝึกปฏิบติัหนา้ท่ีมคัคุเทศกบ์นรถ  
08.00 น. แวะรับประทานอาหารเชา้ระหวา่งทาง (ตามอธัยาศัย)  
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั หอ้งอาหารโรงแรมตากฟ้า จงัหวดัตาก    
15.00 น. เดินทางถึงอาํเภอเกาะคา จงัหวดัลาํปาง ฟังบรรยายศึกษาวดัพระธาตุลาํปางหลวง 
16.00 น. เดินทางออกไปจงัหวดัลาํพนู 
17.00 น. เดินทางถึงจงัหวดัลาํพนู ฟังบรรยายศึกษาวดัพระธาตุหริภุญไชย 
18.00 น. เดินทางไปจงัหวดัเชียงใหม่ เขา้ท่ีพกั โรงแรมพรพิงค ์พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
วนัองัคารที ่4  มถุินายน  2556 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.00 น. เดินทางออกจากโรงแรม ฟังบรรยายศึกษาสถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีสาํคญัๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่  
 วดัเชียงมัน่ วดัพระสิงห์ และวดัเจดียห์ลวง  
12.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั (ตามอธัยาศัย) ในจงัหวดัเชียงใหม่    
13.00 น.  ฟังบรรยายศึกษาวดัสวนดอก และวดัเจด็ยอด  
15.30 น.  ศึกษาศนูยห์ตัถกรรมบ่อสร้าง 
17.00 น. เดินทางกลบัเขา้ท่ีพกั โรงแรมพรพิงค ์พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
วนัพุธที่ 5 มถุินายน  2556 
07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางไปจงัหวดัเชียงราย 
12.00 น. ถึงจงัหวดัเชียงราย พกัรับประทานอาหารกลางวนัริมแม่นํ้าโขง ร้านสลุงคาํ  (อภินันทนาการจาก คุณเสริมศรี) 
13.30 น. เดินทางไปอาํเภอสามเหล่ียมทองคาํ ฟังบรรยายศึกษาประวติัศาสตร์ วดัพระแกว้เชียงราย 
15.00 น.  ฟังบรรยาย ศึกษาประวติัศาสตร์เมืองโบราณเชียงแสน และวดัป่าสัก  
18.30 น. รับประทานอาหารคํ่า 
20.00 น. เดินทางเขา้ท่ีพกั โรงแรมริมกก  
22.00 น. พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
วนัพฤหัสบดทีี ่6  มถุินายน  2556 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.00 น.  ออกเดินทางไปวดัศรีโคมคาํ ฟังบรรยาย   
09.30 น.  เดินทางกลบักรุงเทพฯ  
12.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง (ตามอธัยาศัย) ในจงัหวดัลาํปาง  
20.00 น.  เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ (รถทัวร์จอดหน้าห้างเซ็นทรัลแจ้งวฒันะ) 
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วดัสําคญัในกรุเทพฯ (วดัพระเชตุพน – วดัอรุณ – วดัสุทศัน์ – วัดไตรมิตร) 
วนัศุกร์ที ่ 14 มถุินายน  2556 

วทิยากรบรรยาย   : ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวสัดิ์  

วนัศุกร์ที ่ 14 มิถุนายน  2556 
08.30 น. พร้อมกนัท่ีวดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม (บริเวณหน้าวหิารพระนอน) 
09.00 น. เร่ิมบรรยายนาํชม ศึกษาวดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม 
11.00 น. ศึกษาวดัอรุณราชวราราม  
12.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั (ตามอธัยาศัย) 
13.30 น. พร้อมกนัท่ีวดัสุทศัน์เทพวราราม (บริเวณหน้าวิหารหลวง) 
13.45 น. เร่ิมบรรยายนาํชม ศึกษาวดัสุทศัน์เทพวราราม 
15.30 น.  พร้อมกนัท่ีวดัไตรมิตรวทิยาราม 
15.45 น. เร่ิมบรรยายนาํชมศึกษาวดัไตรมิตรวทิยาราม 
17.00 น. เสร็จส้ินการบรรยาย 

 
 

 
หมายเหตุ   :  กาํหนดการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมและจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 :  ขอใหทุ้กท่านตรงต่อเวลา 
 :  โปรดนาํหมวก / ร่ม / ยาประจาํตวั ติดตวัไปดว้ย 
 :  การแต่งกาย  
 
 สุภาพสตรี  
 - สวมเส้ือประจาํรุ่น  
 - หา้มสวมกางเกงขาสั้นหรือกางเกงสามส่วน  
 - หา้มสวมรองเทา้แตะ และควรใส่รองเทา้คทัชูหรือรัดส้นเท่านั้น 
   
 สุภาพบุรุษ  
 - สวมเส้ือประจาํรุ่น  
 - หา้มสวมกางเกงขาสั้นหรือกางเกงสามส่วน  
 - หา้มสวมเส้ือยดืคอกลม หา้มปล่อยชายเส้ือ  
 - หา้มสวมรองเทา้แตะ และควรใส่รองเทา้คทัชู หรือรัดส้นเท่านั้น 

 


