โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1. หลักการและเหตุผล
สถานการณ์และแนวโน้มด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับสากลนั้นยัง
มีการเติบโตในทางบวกอย่างต่อ เนื่อง สถานการณ์ดังกล่าวมีความสาคัญในด้านการผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตไปได้
ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองในหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กาลังพัฒนาซึ่ง
จะเป็นประเทศเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโลกมากขึ้น และในประเทศไทยเป็นประเทศที่กาลัง
พัฒนาอีกประเทศหนึ่งที่ได้การตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นและคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องได้รับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านบุคลากรและแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงยกระดับ
มาตรฐานการท่ อ งเที่ ย ว และเพิ่ ม ความเข้ม แข็งให้ กั บ การมี ส่ ว นร่ว มของทุ ก ภาคส่ ว น ประกอบกับ ยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่จัดทาขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยว
ให้สอดรับกับ นโยบายของรัฐบาลในการพัฒ นาการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยการส่ ง เสริ ม ด้ า นการสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ประสบ
ความสาเร็จในการพัฒนาแหล่งสินค้า บริการ และการอานวยความสะดวกในตลาดการท่องเที่ยวอย่างมีความสมดุล
และยั่งยืน และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศในภาพรวม อีกทั้งบุคลากรและภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วนในตลาดการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศประสบความสาเร็จในระดับสากล
ซึ่งการพัฒ นาบุ คลากรด้านการท่องเที่ยวนั้นเป็นส่ วนส าคัญ อันดับแรกที่ต้องได้รับการยกระดับ
กล่ าวคื อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรมั ค คุ เทศก์ ให้ มี ค วามสามารถในการน าเที่ ย วให้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้เล็งเห็นปัญหาและความสาคัญ
ดังกล่าวข้างต้น จึงประสงค์จัดทาโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชามัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)” เพื่อให้สามารถ
สนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศและผลิตมัคคุเทศก์ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการในปัจจุบัน และมี จรรยาบรรณ รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพมัคคุเทศก์ทั่วไปตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 เพื่อให้สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตการเป็นมัคคุเทศก์ ตลอดจนให้ มีความ
พร้อมในการรองรับ การขยายตัวของธุรกิจ การท่องเที่ยว อันจะส่ งผลต่อการเพิ่ มรายได้ ให้ ประชาชนและพั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นและรองรับการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยว
2.2 เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณ และมีมาตรฐานวิชาชีพมัคคุเทศก์ทั่วไปให้สามารถนาไป
ยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ของกรมการท่องเที่ยว
2.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศในส่วนของบุคลากรให้มีความเข้มแข็ง
สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
3.1 ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรื อเทียบเท่าขึ้นไปและต้อง ฟัง พูด อ่าน
เขียน ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
3.2 ต้องมีสัญชาติไทย
3.3 อายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
3.4 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามาตรา 50(2) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกาหนด
(ข) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว
(ค) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวหรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์และยังไม่พ้น
กาหนด 5 ปี นับถึงวันยื่นคาขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
(ง) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวหรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
(จ) เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นผู้นาเที่ยวมาแล้วยังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันยื่นคาขอรับใบอนุญาตเป็น
มัคคุเทศก์
3.5 มีบุคลิกภาพดีและเป็นผู้มีใจรักในงานบริการ
3.6 กรณีห ลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) ต้องมีความรู้ ความสามารถทางการ
สื่อสาร ในภาษาต่างประเทศที่เข้ารับการอบรม
.
6. ระยะเวลาการฝึกอบรม
อบรมทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น. วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 21
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 รวม 224 ชั่วโมง
7. สถานที่จัดฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม สามารถส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานที่ใช้สมัครและหลักฐานการชาระเงิน ค่า
สมั ค รได้ ที่ E-mail humanoffice@cmru.ac.th หรือ ทางไปรษณี ย์ ได้ ที่ โครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รมั ค คุ เทศก์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300 หรือยื่นด้วยตนเองที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9. วันที่รับสมัคร / คัดเลือก / ประกาศผลการคัดเลือก
9.1 วันรับสมัคร
ก าหนดเปิ ด รั บ สมั ค รตั้ ง แต่ บั ด นี้ ถึ ง วั น ศุ ก ร์ ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ในวั น และเวลาราชการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
9.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบคัดเลือกใน วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซด์
http://www.human.cmru.ac.th
9.3 วันสอบคัดเลือก
ผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมนอกจากจะมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในระเบียบการแล้วจะต้องผ่านการ
สอบคัดเลือกทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ดังนี้
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
- ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย สถานการณ์สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของไทย
- ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
- ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทาหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
- ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน / ภาษาฝรั่งเศส
- บุคลิกภาพ และทัศนคติที่มีต่ออาชีพ
ผู้สมัค รสอบต้ องนํา ใบเสร็จ รับ เงิน และบั ตรประจําตัวประชาชน มาแสดงเป็น หลักฐานในการสอบ
มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิสอบ
9.4 วันประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซด์
http://www.human.cmru.ac.th

10. หลักฐานที่ใช้สมัคร
9.1 รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันที่สมัคร
จานวน 3 รูป
9.2 สาเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือหลักฐานการศึกษา
จานวน 2 ฉบับ
9.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 2 ฉบับ
9.4 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 2 ฉบับ
9.5 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน 2 ฉบับ
9.6 กรณี จบการศึ ก ษาจากต่ า งประเทศ ให้ แ นบส าเนาใบเที ย บวุ ฒิ การศึ ก ษาจาก กพ. หรื อ
กระทรวงศึกษาธิการ
อนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะส่งสาเนาคุณวุฒิของผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หากผลการตรวจสอบคุณวุฒิไม่ถูกต้องตามที่กาหนดไว้ใน
หลักฐาน จะถือว่าบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการอบรมและหากเป็นการปลอมแปลง เอกสารคุณวุฒิ
จะต้องถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
10. ค่าธรรมเนียม
ผู้ ส มั ค รสามารถช าระค่ าธรรมเนี ย มผ่ าน ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ สาขามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 821-418580-2 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)
10.1 ค่าสมัคร (ยื่นหลักฐานการชาระพร้อมใบสมัคร)
500
บาท
10.2 ค่าลงทะเบียน (ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน / ภาษาฝรั่งเศส)
39,000
บาท
หมายเหตุ
1. ชาระค่าลงทะเบียนเฉพาะผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
2. ค่าลงทะเบียนนี้รวม - เอกสารระหว่างการอบรม
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
- ค่าพาหนะเดินทางระหว่างการออกทัศนศึกษานอกสถานที่ /
ค่าที่พักระหว่างการออกทัศนศึกษานอกสถานที่ / ค่าอาหารบางมื้อ / ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าประกันอุบัติเหตุ / ค่า
วิท ยากร / มั ค คุ เทศก์ ต้ น แบบ หากมี ผู้ ส มั ค ร และหรือ มี ผู้ ส อบผ่ านคั ด เลื อ กไม่ ค รบตามจ านวนที่ ป ระกาศรั บ
คณะกรรมการดาเนินงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่คุ้มค่าดาเนินงาน ทางคณะกรรมการดาเนินงานขอสงวนสิทธิ์งดการ
จัดสอบ และหรืองดการจัดการฝึกอบรมฯ โดยไม่สามารถคืนค่าสมัครแก่ผู้สมัคร และหากมีการดาเนินโครงการ
ฝึกอบรมไปได้ระยะเวลาหนึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมขอออกจากการอบรมหรือไม่เข้าร่วมอบรมอีก ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ระหว่างการฝึกอบรมที่ชาระแล้ว ทางคณะกรรมการดาเนินงานขอสงวนสิทธิในการคืนทุกกรณี

