เอกสารสมัครเข้ารับการอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 5
หลักการและเหตุผล
การให้บริการวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักที่สาคัญประการหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยพึงดาเนินการ
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้หรือผลงานวิจัยสู่ชุมชนในการพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็งและดารงอยู่ได้ด้วยตนเอง
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ดาเนินงานตามภารกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้
ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ( AEC) อย่างเป็นทางการ ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่ง
เอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม’ ซึ่งจะทาให้ทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม เมียนมาร์
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย มีประชากรรวมทั้งสิ้น
610 ล้านคน เท่ากับ 7 เปอร์เซ็นต์
ของประชากรโลก (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) มีระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น
เมื่อกล่าวถึงเมืองชายแดน ประเทศไทยมีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านถึง 4 ประเทศ คือ กัมพูชา สปป.
ลาว เมียนมาร์ และมาเลเซีย ในภาคใต้มีจังหวัดที่ติดกับชายแดน 4 จังหวัด คือ สงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส
มีจานวนประชากรในปี 2556 รวมทั้งสิ้น 2,971,966 คน (สานักงานสถิติแห่งชาติ) ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทย
มุสลิม โดยมีพื้นที่ติดกับ 4 รัฐของประเทศมาเลเซีย ได้แก่ กลันตัน เประ เกดะห์ และปะลิส ซึ่งเป็นรัฐตอนเหนือ
ของประเทศ มีด่านตรวจคนเข้าเมือง ทางบกที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน 7 ด่าน ประกอบด้วย 1) ด่านสุไหงโกลก
2) ด่านบูเก๊ะตา อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 3) ด่านเบตง จังหวัดยะลา 4) ด่านบ้านประกอบ อาเภอนาทวี
5) ด่านอาเภอสะเดา 6) ด่านปาดังเบซาร์ และ 7) ด่านวังประจัน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล ประเทศไทยและ
มาเลเซียจึงเป็นเป้าหมายหนึ่งที่นักท่องเที่ยวของแต่ละประเทศเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกัน ผ่านทางด่านตรวจคน
เข้าเมืองทั้ง 4 จังหวัดมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับด่านทางบกอื่นๆ ทั่วประเทศ เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการขนส่งที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันเป็นอย่างดี ทั้ง 2 ประเทศมีเมืองชายแดนที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยว ประกอบกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่จัดอยู่ในลาดับต้นๆ ของประเทศที่มี
ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ แต่จาเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) พ.ศ. 2557 –
2560 ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการค้า การลงทุน และทรัพยากรมนุษย์ของ
กลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบกับแผนปฏิบัติการ การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ.2558-2559 ภารกิจที่ 5 งานพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ และคุณภาพชีวิตประชาชน การจัดการทรัพยากร
ของชุมชน ซึ่งพื้นที่จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็นพื้นที่เสริมสร้างการพัฒนา พื้นที่ที่ไม่มีความ
รุนแรง ซึ่งฝ่ายรัฐบาลต้องดารงการดาเนินชีวิตและความเป็นอยู่อย่างปกติสุขของประชาชนในพื้นที่ โดยการ
ดาเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าว มีการตื่นตัวและให้ความสาคัญ
กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาตลอดแม้จะมีปัญหาทางด้านความมั่นคงและมีเหตุการณ์ก่อความไม่สงบ ปัจจุบันมี
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าในพื้นที่ชายแดนใต้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้มีความต้องการบุคลากรที่อานวยความ
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สะดวกในการจัดนาเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน แต่ปัญหาในการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวที่กาลัง
ประสบอยู่ในปัจจุบันคือ การขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ ทั้งที่คนในพื้นที่
ดังกล่าวมีความสามารถทางด้านภาษามลายู ภาษาจีน แต่ไม่สามารถเข้าทางานในการจัดนาเที่ยวได้ เนื่องจาก
ขาดบัตรมัคคุเทศก์
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนา
บุคคลากรด้านการท่องเที่ยว ที่จะทาให้จังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนใต้ มีความพร้อมในการแข่งขัน
ทางการท่องเที่ยวสู่อาเซียน จึงได้กาหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยว หลักสูตร
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 5” โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการเป็นเจ้าภาพร่วมเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการ
ดังกล่าว ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อเป็นส่วนช่วยในการสร้างความเจริญก้าวหน้า และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการท่องเที่ยวของ
ประเทศกับนานาประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจต่อไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีจรรยาบรรณ
มีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ได้อย่างถูกวิธี
2) เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการแข่งขันสู่การท่องเที่ยวอาเซียน
3) เพื่อฝึกอบรมทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ ให้แก่บุคลากรของชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ตามหลักสูตรของ
กระทรวงฯ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ตั้งแต่วันที่ 3เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
จานวนผู้เข้ารับการอบรม
45 คน (ภาษาอังกฤษ)
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม เนื่องจาก ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ จานวน 45 คน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2 อายุ 18 ปีขึ้นไป
3 สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป

3
4 มีบุคลิกภาพดีและเป็นผู้มีใจรักในงานบริการ
5 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50(2) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
- เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อ
- เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว
- เคยถูกเพิกถอนในอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวหรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์และยังไม่พ้น
กาหนด 5 ปี นับถึงวันยื่นคาขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
- เคยถูกเพิกถอนในอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวหรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
- เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นผู้นาเที่ยวมาแล้วยังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันยื่นคาขอรับใบอนุญาต
เป็นมัคคุเทศก์
6 ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7 มีความสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดีมาก
8 มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี
9 หากมีความสามารถทางด้านภาษาที่สาม เช่น ภาษาจีน ภาษามาลายูกลาง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
10. เป็นผู้ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา
หลักฐานที่ใช้สมัคร
1 รูปถ่าย สี, ขาว
– ดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 4 รูป
2 สาเนาหลักฐานการศึกษา
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไปพร้อมตัวจริง (เซ็นชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง) จานวน 3 ฉบับ
3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมตัวจริง (เซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 2 ฉบับ
4 สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริง (เซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)จานวน 2 ฉบับ
5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
6 หนังสือรับรอง จากบริษัทนาเที่ยวว่าเป็นมัคคุเทศก์ในสังกัด (ถ้ามี)
7 ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลและมีการแสตมป์กากับชื่อสถานพยาบาล
เป็นผู้ออกใบรับรองแพทย์
8. กรณีสาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ไปขอเทียบวุฒิจากสานักงาน ก.พ. มาใช้ประกอบการสมัครหาก
ไม่ดาเนินการให้เป็นไปตามที่กาหนดจะไม่รับสมัคร
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วันที่ และสถานที่ รับสมัคร/ คัดเลือก/ ประกาศผลการคัดเลือก/ฝึกอบรม/ฝึกภาคสนาม
วันเวลา
รายละเอียดการดาเนินงาน
สถานที่
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศรับสมัครบุคคล
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
– 31 มีนาคม 2560
ทั่วไป/บุคลากรในสถาน
ศูนย์ฝึกฯสงขลาพาเลซ ม.ราชภัฏสงขลา
ประกอบการธุรกิจนาเที่ยว เวลา 09.00 – 16.00 น.
เว้นวันหยุดราชการ
3 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ www.skru.ac.th
คัดเลือก
www.research-skru.com
4 เมษายน 2560
สอบข้อเขียน เวลา 09.00 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
- 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์เวลา 13.00 17.00 น.
วันที่ 5 เมษายน. 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก www.skru.ac.th
www.research-skru.com
วันที่ 7เมษายน 2560
รายงานตัว
ตามที่ระบุในใบสมัคร
วันที่ 7 เมษายน 2560
ปฐมนิเทศ
ตามที่ระบุในใบสมัคร
วันที่ 17 เม.ย. - 8 มิ.ย. 2560
ฝึกอบรม
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
ฝึกภาคสนาม เส้นทางที่ 1 จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
ฝึกภาคสนาม เส้นทางที่ 1 จังหวัดสงขลา – สตูล
ระหว่างวันที่ 10 - 20 มิถุนายน ฝึกภาคสนาม เส้นทางที่ 2- 6 เส้นทางที่ 2 จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎ์
2560
ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง
เส้นทางที่ 3 จังหวัด นครปฐม กาญจนบุรี
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี
สุพรรณบุรี
เส้นทางที่ 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี อ่างทองและสิงห์บุรี
เส้นทางที่ 5 กรุงเทพมหานคร
เส้นทางที่ 6 ภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง
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สถานที่ติดต่อ และสถานที่ฝึกอบรม
ติดต่อสอบถามได้ที่
- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (สงขลาพาเลซ) 160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
9000 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ผศ.ดร. ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง 081-7384391, 074-260292)
- วิทยาลัยชุมชนปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 94010 (นางสาวอาอีเซาะ บือราเฮง 093-1509056 ,
073-460205 , แฟกซ์ 073-460061 , www.pncc.ac.th)
สถานที่ฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจฯ สงขลา
พาเลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วันที่ และสถานที่ สอบทฤษฎี และสอบปฏิบัติ
วันเวลา
รายละเอียดการดาเนินงาน
สถานที่
วันที่ 22 มิ.ย. 2560 สอบประมวลผลความรู้(ภาคทฤษฎี) เวลา 09.00-12.00น.ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
อ. เมือง จ. ปัตตานี
วันที่ 23 มิ.ย. 2560 สอบประมวลผลความรู้(ภาคปฏิบัติ) เวลา 13.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี อ. เมือง จ. ปัตตานี
วันที่ 24 มิ.ย.. 2560 สอบประมวลผลความรู้(ภาคปฏิบัติ) เวลา 09.00-12.00 น. ณ วิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี อ. เมือง จ. ปัตตานี
วันที่ 25 มิ.ย. 2560 สอบแก้ประมวลผลความรู้
เวลา 09.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยชุมชน
(ภาคทฤษฎี)
ปัตตานี อ. เมือง จ. ปัตตานี
วันที่ 26 มิ.ย. 2560
สอบแก้ประมวลผลความรู้
เวลา 09.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยชุมชน
(ภาคปฏิบัติ)
ปัตตานี อ. เมือง จ. ปัตตานี
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล (การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์)
อิงตามหลักเกณฑ์อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป คือ ภาคทฤษฎี ร้อยละ 70 และ ภาคปฏิบัติ ร้อยละ
75
การสอบคัดเลือก
- ผู้มีสิทธิเข้ากับการอบรมนอกจากจะมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในระเบียบการแล้วจะต้องผ่านสอบ
ข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
- การสอบข้อเขียนเป็นการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ และความรู้พื้นฐานด้าน
ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนการสัมภาษณ์จะพิจารณาในด้านความสามารถในการ
ใช้ภาษา บุคลิกภาพ และทัศนคติที่มีต่ออาชีพมัคคุเทศก์ ของผู้เข้าสอบด้วย โดยถือว่าการสอบ ทั้งสองส่วนมี
ความสาคัญเท่าเทียมกัน
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- ผลการตัดสินของคณะทางานถือเป็นที่สิ้นสุด

โครงสร้างหลักสูตร (รายละเอียดวิชา จานวนชั่วโมง วิทยากร)
1 ภาคความรู้ทางวิชาการ วิชาความรู้พื้นฐาน (กาหนดไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง)
รายวิชา
จานวน
วิทยากร
ชั่วโมง
1.การท่องเที่ยวและนโยบายส่งเสริม
3 วิทยากรจากกรมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวของรัฐ
2.พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
6 ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
3.จิตวิทยาการให้บริการ
3 อาจารย์ ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช
4.มนุษย์สัมพันธ์
3 อาจารย์ ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช
5.วาทศิลป์ (การฝึกพูดในที่ชุมชน)
6 ผศ.สุพล เพชรานนท์
5.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
3 วิทยากรจากกรมการท่องเที่ยว
ทั่วไป
6.สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปัจจุบัน
3 อาจารย์ปารย์พิรัชย์ จันเทศ
7.ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
6 ผศ.ดร. ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
8.ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
6 ดร. สุชีวรรณยอยรู้รอบ
9.การให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
6 ดาบตารวจหญิงอรทัย ขาอ่อน
10. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3 นางสาวอัญชลี หนูรัตน์
11. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้บริการในธุรกิจการจัด
3 อาจารย์ ดร.นัยนา โง้วศิริ
ประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
การจัดนิทรรศการ (MICE)
12.การคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยว
3 อาจารย์ ดร.เทพกร ณ สงขลา
รวมเป็น 54 ชั่วโมง
หมายเหตุ ทุกวิชาข้างต้น มีการบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศนั้นๆ และจัดเพิ่มชั่วโมงฝึก
พูดทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ
1 ชั่วโมง
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2 ภาคความรู้เฉพาะอาชีพ(กาหนดไม่น้อยกว่า 111 ชั่วโมง)
รายวิชา
1.บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและวิธีปฏิบัติงานของ
มัคคุเทศก์
2.ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3.สังคมไทย
4.วัฒนธรรมไทย
5.พุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย
6.ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย
7.วรรณคดีไทยเพื่อการท่องเที่ยว
8.นาฏศิลป์และดนตรีไทย
9.เทศกาล และงานประเพณีไทย
10.อาหาร ขนมและผลไม้ไทย
11.มรดกและภูมิปัญญาไทย
12.ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สาคัญของไทย
และการอนุรักษ์
13.หลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
14.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานบริการของสายการบิน
และธนาคาร
15.พิธีการเข้าออกราชอาณาจักรและพิธีการทางศุลกากร
16. ทรัพยากรการท่องเที่ยวภาคเหนือ
รวมทั้งหมด

จานวน
วิทยากร
ชั่วโมง
18 คุณอุสมาน มะอะหมีน
ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
6
ศาสตราจารย์ ดร. ครองชัย หัตถา
6
6
6
12
6
6
6
6
6
6

ดร. ทวีศักดิ์ พุฒิสุขขี
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
นายปารย์พิรัชย์ จันเทศ
คุณวงศ์ฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
อาจารย์รวิสรา ศรีชัย
ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์
รศ.ดร.เสาวภา โชติเกษมศรี
ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์
ผศ.ดร. ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง

6
6

อาจารย์บรรจง ทองสร้าง
อาจารย์มาฆฤกษ์ ชูช่วย

3
6
111

ร.ต.อ.ปฏิยุทธ ดาคง
ผศ.ดร. ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
ชั่วโมง

หมายเหตุ สอนเสริมวิชา ทรัพยากรการท่องเที่ยวภาคเหนือ 6 ชั่วโมง
3 ภาคการศึกษานอกสถานที่
รายวิชา

จานวน
ชั่วโมง

วิทยากร

8
ภาคการศึกษานอกสถานที่

136

รวมทั้งสิ้น

136

4 ภาคความรู้ภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง)
ภาษาอังกฤษ
รายวิชา
1.การใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพมัคคุเทศก์
2.การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
และมารยาทในการใช้ภาษาอังกฤษ
3.การเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าต่างๆ การรับโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ
4.ทบทวนหลักภาษาอังกฤษและทบทวน
การเรียน
5.ฝึกบรรยายภาษาอังกฤษ

วิทยากรบรรยาย
คุณวงศ์ฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา
มัคคุเทศก์ต้นแบบ
1) ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง #41-01889
2) นางสาวจารุวรรณธนะกิจ #21-11484
ชั่วโมง

จานวน
วิทยากร
ชั่วโมง
12
อาจารย์ปนัดดา
ศิริพานิช
อาจารย์ ดร.สลิลา วงศ์กระจ่าง
12
6
6

รวมเป็น

24
60

ชั่วโมง

รวมทั้งสิ้น 225 ชั่วโมง(กรมการท่องเที่ยว กาหนดให้ไม่น้อยกว่า 218 ชั่วโมง)
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ใบสมัครเข้ารับการอบรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วันรับสมัคร......................................................
1. ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) ............................................................ นามสกุล .........................................................
(MR. / MRS. /MISS) (ตัวพิมพ์ใหญ่) .......................................................................................................................
2. เชื้อชาติ ............. สัญชาติ ................ ศาสนา ............... เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..........................................
เกิดวันที่ ...................... เดือน ....................................... พ.ศ. .................... อายุ ............ ปี .............. เดือน..........
3. สถานที่เกิด บ้านเลขที่ ............หมู่ที่........ตาบล ........................อาเภอ / เขต ......................... จังหวัด...................
รหัสไปรษณีย์.............................................................................................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ............หมู่ที่........ตาบล ........................อาเภอ / เขต ......................... จังหวัด.................
รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์............................ โทรสาร....................... โทรศัพท์มือถือ....................................
อีเมล์ ........................................................................................................................................................................
5. ชื่อ-สกุล บิดา ............................................................................................ อาชีพ ...................................................
ชื่อ-สกุล มารดา ........................................................................................ อาชีพ ...................................................
6. การศึกษาสูงสุด  อนุปริญญา  ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
อื่น ๆ ระบุ ...........................................................
7. ที่อยู่สถาบันเดิมที่จบ (ตามข้อ 6) ชื่อสถาบัน............................................................................................................
เลขที่ ..............หมู่ที่..........ตาบล ............................ อาเภอ / เขต ............................. จังหวัด.................................
รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์........................................... โทรสาร ...................................................
8. ความรู้ความสามารถพิเศษ ......................................................................................................................................
9. งานอดิเรก .................................................................................................................................................................
10. โรคประจาตัว ...........................................................................................................................................................
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11. อาชีพปัจจุบัน .............................................................ตาแหน่ง ...............................................................................
สถานที่ทางาน ...........................................................................โทรศัพท์/โทรสาร ..................................................
รายได้ต่อเดือนประมาณ............................................................................................................................................
12. ฝึกอบรมเพื่อ  ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพหลัก ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์เป็นงานอดิเรก
 เตรียมเปิดกิจการนาเที่ยว  ศึกษาหาความรู้พิเศษ อื่น ๆ ...........................................
ข้าพเจ้าได้ยื่นหลักฐานการสมัครเข้ารับการอบรม ดังนี้
 รูปถ่าย สี ขนาด 1 นิ้ว จานวน 4 รูป
 สาเนาหลักฐานการศึกษา 3 ฉบับ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 2 ฉบับ  สาเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 ใบรับรองแพทย์
 หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ) ......................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และได้ยื่นหลักฐานการสมัครตามที่กาหนด
เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ ............................................................ ผู้สมัคร
( .................................................... )
................/................/.................

ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับสมัคร
( .................................................... )
................/................/................

หมายเหตุ
หากตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานที่สมัครไม่ถูกต้อง จะตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ และจะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม รวมทั้งจะดาเนินการตามกฎหมายหากพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร
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