
 
โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรมัคคุเทศก์ทัว่ไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1  

โดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 

***************************** 
1. ชื่อหลักสูตร 
 1.1 ชื่อภาษาไทย     หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ท่ัวไป น าเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียวชาวไทย 

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

2.  ระยะเวลาการฝึกอบรม ตั้งแต่วันท่ี 11 ธันวาคม 2561 - วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562 
 

3.  จ านวนผู้เข้าอบรม 80 คน ภาษาอังกฤษ จ านวน 40 คน 
        ภาษาจีน จ านวน 40 คน 
 
 หมายเหต:ุ หากมีผู้สมัครและ/หรือมีผู้สอบผ่านเข้าอบรมมัคคุเทศก์ท่ัวไป (ต่างประเทศ) ภาษาใดภาษาหนึ่ง
ไม่ครบตามจ านวนท่ีระบุข้างต้น คณะกรรมการด าเนินงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการอบรม และ/หรือ
อาจไปเพิ่มจ านวนผู้เข้าอบรมมัคคุเทศก์ท่ัวไป (ต่างประเทศ) อีกภาษาหนึ่งแทน  
 

4.  ค่าใบสมัคร       100.- บาท 
     ค่าสมัคร       400.-  บาท 
 ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม  39,000.- บาท 
 
     หมายเหตุ   อัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมนี้รวมค่าวิทยากร  ค่าเอกสารบางส่วนระหว่างการฝึกอบรม  
ค่าสถานท่ีอบรม และค่าทัศนศึกษานอกสถานท่ี ได้แก่ พาหนะเดินทาง ค่าห้องพัก ค่าอาหารบางมื้อ ค่าเข้าชม
สถานท่ี และค่าประกันอุบัติเหตุในการทัศนศึกษานอกสถานท่ี  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าตอบแทนมัคคุเทศก์
ต้นแบบ และหากมีผู้สมัคร   และหรือมีผู้สอบผ่านคัดเลือกไม่ครบตามจ านวนท่ีประกาศรับ   คณะกรรมการ 
ด าเนินงานพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถด าเนินการอบรมได้ ทางคณะกรรมการด าเนินงานขอสงวนสิทธิ์ท่ี
จะงดจัดสอบ และหรืองดการจัดการฝึกอบรมฯ ท้ังนี้ หากมีการด าเนินโครงการฝึกอบรมไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 
หากผู้เข้ารับการอบรมจะขอออก-กลางคัน หรือไม่เข้าร่วมอบรมอีกต่อไป ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ   ก็ตามแต่ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ระหว่างการฝึกอบรมท่ีผู้เข้าอบรมช าระไปแล้วนั้นไม่สามารถเรียกคืนได้ 
 

5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
 1. มีสัญชาติไทย 
 2. อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 3. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา (หรือเทียบเท่า) 



 4. ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการธุรกิจน าเท่ียว
และมัคคุเทศก์ก าหนด 
  5. ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน   ไม่สมประกอบหรือเป็นคนไร้ความ-สามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ 
 6. ไม่เคยต้องโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 7. กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปให้แนบส าเนา 
ใบผ่านการเทียบวุฒิการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และหากจบการศึกษาระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าให้แนบส าเนาใบผ่านการเทียบวุฒิการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) มาด้วย โดยทั้งนี้ ผู้สมัครต้องติดต่อสถานศึกษา  เพื่อน าหนังสือรับรองการจบการศึกษา
มายืนยันด้วยตนเอง 
 8. ต้องสามารถพูด อ่าน  และเขียนภาษาไทย  และสื่อสารในภาษาท่ีสมัครเข้าอบรม (อังกฤษหรือจีน-
กลาง) ในขั้นพื้นฐานได้ 
 9. มีบุคลิกภาพดีและเป็นผู้มีใจรักในงานบริการ 
 นอกจากนี้   ยังต้องไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ระหว่างการถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์หรือใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจน าเท่ียว หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้น าเที่ยวมัคคุเทศก์มาแล้วแต่ยังไม่ถึง 5 ปี นับถึง
วันท่ียื่นสมัครอบรม 
 หมายเหต ุผู้เข้าอบรมจะได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติ หากปรากฏว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ถูกต้อง
จะต้องพ้นสภาพจากการเป็นผู้เข้าอบรม และทางโครงการจัดอบรม   จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ให้อีกท้ัง
หากตรวจสอบพบว่ามีการใช้เอกสารปลอมในการสมัครเข้าอบรมทางโครงการจะด าเนินคดีทางกฎหมายทันที 
 

6. หลักฐานที่ใช้สมัคร 
 1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 4 เดือน 
เป็นรูปสี จ านวน 4 รูป (เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปทุกใบ) 
 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2  ชุด (ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง)  พร้อมน า 
บัตรจริงมาแสดง 
 3. ส าเนาหลักฐานการศึกษา ต้องใช้วุฒิท่ีระบุการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญา จ านวน 2 ชุด  
(ลงลายมือรับรองส าเนาถูกต้อง) พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง 
 4. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ชุด (ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง) พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง 
 5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล เป็นต้น อย่างละ 2 ชุด  
(ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง) พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง 
 6. กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ให้แนบส าเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจาก กพ. หรือ
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 1 ชุด 
 หมายเหตุ มหาวิทยาลัยฯ   จะส่งหลักฐานของผู้เข้ารับการอบรมให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบ 
หากผลการตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง   จะถือว่าบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการอบรม ต้องพ้น
สภาพการเป็นผู้เข้าอบรม และหากพบว่า มีการปลอมแปลงเอกสารจะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย และ 



ไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ คืนได้ 
 
 ท้ังนี้ หากเป็นวุฒิการศึกษาท่ีจบมาจากต่างประเทศ หรือวุฒิการศึกษาท่ีทางโครงการไม่สามารถ
ตรวจสอบท่ีมาได้ ผู้สมัครหรือผู้เข้ารับการอบรมต้องน าวุฒิไปให้ทางหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(กระทรวงศึกษาธิการ) ตรวจสอบและน าผลท่ีได้มามอบให้ทางโครงการฯ ด้วยตนเอง 

7. วันที่สมคัร/คัดเลือก/ประกาศผลการคัดเลือก/รายงานตัวและช าระค่าธรรมเนียม 
  วันที่รับสมัคร   จากวันท่ีกรมการท่องเท่ียวอนุมัติจนถึงวันศุกร์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2561  
ณ ห้องโครงการพิเศษ ชั้น 1 อาคาร 2  คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้สมัครจะต้องน า
ใบเสร็จรับเงิน บัตรเลขที่สอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน มาเป็นหลักฐานในการสอบ และต้องเตรียม
อุปกรณ์การสอบ คือ ปากกา หรือดินสอด า 2B ยางลบดินสอ และห้ามน าอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสาร 
ทุกชนิดเข้าห้องสอบ ณ อาคารศรีจุฬาลักษณ์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  สอบสัมภาษณ ์ วันอาทิตย์ท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561  เวลาประมาณ 13.00 น. เป็นต้นไป  
ณ อาคารศรีจุฬาลักษณ์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  หมายเหต ุแผนผังท่ีนั่งสอบ และหมายเลขห้องสอบจะติดประกาศให้ทราบในวันอาทิตย์ท่ี 2 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารศรีจุฬาลักษณ์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ดังนั้น ผู้สมัครควรมาดูสถานท่ีก่อนเวลาเข้าสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และการแต่งกายในวันมา
สอบต้องแต่งกายสุภาพ (เนื่องจากมีคะแนนจากบุคลิกภาพด้วย) 
  ประกาศผล วันจันทร์ท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เว็บไซต ์http://www.human.ru .ac.th 
  รายงานตัวและช าระค่าธรรมเนียม ให้ผู้ท่ีสอบผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว โดยการช าระ
ค่าธรรมเนียม 39,000 บาท เป็นค่าลงทะเบียน ระหว่างวันท่ี 6-8 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น. 
ณ ห้องโครงการพิเศษ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง หากผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกไม่มาช าระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธ์ิ  
ทางคณะกรรมการฯ จะเรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในล าดับส ารองมามอบตัวแทน 
8. สถานที่ฝึกอบรม 
  อาคารศรีจุฬาลักษณ์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
9. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล (การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์) 
 ตามเกณฑ์วิธีการท่ีกรมการท่องเที่ยวก าหนด ได้แก่ 
 1. ภาคความรู้ทางวิชาการ (ทุกวิชาที่เรียน) 
  สอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย ประกอบด้วย วิชาความรู้พื้นฐานและวิชาความรู้เฉพาะอาชีพ 
 2. ภาคความรู้ภาษาต่างประเทศ (ทกุวิชาที่เรียน) 
  สอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย ท้ังความรู้พื้นฐานด้านการท่องเท่ียวและการใช้ภาษา 
 3. ภาคปฏิบัติน าชมสถานที่ส าคัญ/แนะน าทางด้านวัฒนธรรม การใช้ชีวิตประจ าวัน 
  3.1 สอบบรรยายภาษาต่างประเทศจากภาพสไลด์ เรื่องท่ีเกี่ยวกับการศึกษานอกสถานท่ี 5 
เส้นทาง 



  3.2 สอบบรรยายภาษาต่างประเทศจากภาพสไลด์ พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม 
  3.3 การให้ค าแนะน าทางด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม การใช้ชีวิตประจ าวัน 

10. การวัดผลการฝึกอบรม 
 ใช้เกณฑ์ตัดสินว่า ผ่าน/ไม่ผ่าน ส าหรับเกณฑ์ ผ่าน ภาคทฤษฏีไม่ต่ ากว่าร้อยละ70 และภาคปฏิบัติไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 75 และเกณฑ์ ไม่ผ่าน คือ ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ท้ังนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ด าเนินงานฝึกอบรมและกรมการท่องเท่ียวก าหนด 
 โดยคะแนนในการวัดผลจาก 100% 
 เป็นน้ าหนักคะแนนจากภาคทฤษฏีมีร้อยละ 100 ตอ้งผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 เป็นน้ าหนักคะแนนจากภาคปฏิบัติร้อยละ 100 (เน้นความคล่องแคล่ว ความช านาญและความถูกต้อง
ทางภาษาและข้อมูล) ต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 หมายเหต ุ  หากสอบไม่ผ่านในครั้งแรกจะมีโอกาสสอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง  (มีค่าธรรมเนียมสอบแก้ตัว 
ครั้งละ 500-1,000 บาท) และการทุจริตในการสอบจะปรับตกทุกกรณีโดยไม่มีการยกเว้นหรือสอบแก้ตัว
ใดๆ 
 
 
 
 


