
 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือผลิตมัคคุเทศก์ที่มีความรูค้วามสามารถอย่างแท้จรงิ เป็นผู้แทนประเทศไทย ในการประชาสัมพันธแ์ละ

รักษาภาพพจน์ที่ดีของประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
2. เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ 
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น าการท่องเที่ยวที่ดี มีความรัก ความหวงแหน ในทรัพยากรการ

ท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลอดจนช่วยท านุบ า รุงมรดกทางการ
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 

4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ ในส่วนของบุคลากรให้มีความเข้มแข็ง
สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 

5. เพื่อสนองนโยบายในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล 
 

ระยะเวลาการอบรม  เริ่มการอบรมตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 20 สิงหาคม 2566 

ภาคการบรรยาย 
 วันเสาร์     09.00 – 18.30 น. 

วันอาทิตย์  09.00 – 16.00 น. 
การศึกษานอกสถานที่  เสาร์, อาทิตย์, วันหยุดราชการ และ/หรือวันท าการ 
 

สถานที่อบรม   ณ ห้องบรรยาย ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ 

      มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป และ

ต้องฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
- ต้องมีความรู้ความสามารถทางการสื่อสารในภาษาต่างประเทศที่เข้ารับการอบรม  
- กรณ ีจบก า รศ ึกษ า จ ากต ่า งป ระ เ ทศ  ให ้แ นบส า เ น า ใบ เท ียบ ว ุฒ ิก า รศ ึกษา จาก

กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

**อนึ่ง ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ ผู้อบรมต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทั้งหมด** 

 

11 กมุภาพนัธ์ – 20 สิงหาคม 2566 
โดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว 



 
3. ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการก าหนด  
4. ต้องฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศที่เปิดฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี 
5. มีบุคลิกภาพดีและเป็นผู้มีใจรักในงานบริการ 

 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายสี 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป (หน้าตรงไม่สวมหมวก, แว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 2 ชุด 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ชุด 
4. ส าเนาทรานสคริปต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ ้นไป 

จ านวน 2 ชุด 
- กรณ ีจบก า รศ ึกษ า จ ากต ่า งป ระ เ ทศ  ให ้แ นบส า เ น า ใบ เท ียบ ว ุฒ ิก า รศ ึกษา จาก

กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  จ านวน 2 ชุด 

**อนึ่ง ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ ผู้อบรมต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทั้งหมด** 

5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล จ านวน 2 ชุด 
- ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ และน าฉบับจริงมาแสดงด้วย 

หมายเหตุ     
 มหาวิทยาลัยฯ จะส่งส าเนาคุณวุฒิของผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิจาก
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หากผลการตรวจสอบคุณวุฒิไม่ถูกต้อง
ตามที่ก าหนดไว้ในหลักฐาน จะถือว่าบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการอบรมและหากเป็นการ
ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิจะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย คณะศิลปศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
ค่าธรรมเนียมการอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

การรับสมัคร   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2566 

1. มาสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ  ชั้น 1 อาคารสิริ
วิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 10.00–15.00 น. (ยกเว้น
วันหยุดนักขัตฤกษ์) พร้อมช าระค่าสมัครสอบคัดเลือกเป็นจ านวน 1,000 บาท หรือ 
 

2. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานในการสมัครไปยังอีเมล mula.caas@gmail.com และช าระค่า
สมัครสอบคัดเลือกเป็นจ านวน 1,000 บาท โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้ และ ส่งอีเมล pay in slip
เพ่ือเป็นหลักฐานการช าระเงินมาพร้อมกัน และโปรดเก็บเอกสารหลักฐานใบสมัครชุดจริงมายื่นให้
เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนสอบ (6 พฤศจิกายน 2565) และรับใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบในวันที่มา
สอบ หรือ 

 

mailto:mula.caas@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ถึง 
ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ  
อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 73170 
(วงเล็บมุมซองว่า “สมัครอบรมมัคคุเทศก์”) และช าระค่าสมัครสอบคัดเลือกเป็น

จ านวน 1,000 บาท โดยสแกน QR Code ด้านบนนี้ และ ส่งอีเมล pay in slip เพ่ือเป็นหลักฐาน
การช าระเงินมาพร้อมกัน 

 

ก าหนดการสอบคัดเลือก 
 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมนอกจากจะมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในระเบียบการแล้วจะต้องผ่านการสอบ

คัดเลือกทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ โดยมีผู้แทนจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและผู้แทนจากสมาคมมัคคุเทศก์ 
มาร่วมในการสัมภาษณ์ ณ ห้อง 131 ชั ้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา ดังนี้ (โปรดน าบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดงเป็นหลักฐานในการสอบ) 

วัน-เวลา หัวข้อในการสอบ 
วันอาทิตยท์ี่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 10.00 -12.00 น. 

สอบทฤษฎี (ปรนัย 50 คะแนน) 

- ภาษาไทย 
ค าถามเพ่ือทดสอบการใช้ภาษาไทย จ านวน 10 ข้อ 
ค าถามเพ่ือทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
จ านวน 50 ข้อ 

- ภาษาอังกฤษ 
ค าถามเ พ่ือทดสอบความรู้ทั่ ว ไปเกี่ ยวกับการท่องเที่ ยวและ
ความสามารถภาษาอังกฤษ จ านวน 40 ข้อ   

เวลา 13.00  น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน) 

- ความสามารถในการสื่อสาร บุคลิกภาพและทัศนคติที่มีต่ออาชีพ 
 

 
 



 
ค่าสมัครสอบคัดเลือก   1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

ประกาศผลผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สอบผ่านสามารถ
ลงทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมในการอบรมฯ ได้ตั้งแต่ วันที่ประกาศผลการสอบคัดเลือก – 11 
กุมภาพันธ์ 2566 
 

ค่าธรรมเนียมการอบรม 
การจ่ายค่าธรรมเนียมของโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 11 เป็นจ านวนเงิน 40,500 บาท     

(สี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) คณะศิลปศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ค่าธรรมเนียมการอบรมในหลักสูตรจะครอบคลุมรายการดังต่อไปน้ี 

1. คู่มือการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป 1 เล่ม และเอกสารประกอบการอบรม 
2. ค่าพาหนะในการเดินทางโดยรถบัสไปทัศนศึกษานอกสถานที่ (ต่างจังหวัด) ตามที่ก าหนดไว้ 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ 
4. ค่าอาหารบางมื้อและค่าที่พักในการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ตามรายการ (ต่างจังหวัด)  

ค่าธรรมเนียมน้ีไม่รวม 
1. ค่าด าเนินการจัดกิจกรรมในการอบรมบรรยาย, ค่าด าเนินการจัดกิจกรรมในการทัศนศึกษา 
2. ค่าเดินทางที่โดยสารโดยเครื่องบิน 
3. ค่าประกันอุบัติเหตุ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 

 

***ช าระค่าธรรมเนียมในการอบรมฯ โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้ และแจ้งการช าระเงินโดยอีเมล
ไปยัง mula.caas@gmail.com และ ส่งอีเมล pay in slip เพ่ือเป็นหลักฐานการช าระเงินมาพร้อมกัน
และรับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการอบรมฯ ในวันแรกของการอบรมฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mula.caas@gmail.com


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป รวม  216 ชั่วโมง 
1. ความรู้ทางวิชาการทั่วไป   จ านวน  21  ชั่วโมง 
2. ความรู้ทางวิชาการเฉพาะภูมิภาค  จ านวน  108  ชั่วโมง 
3. ความรู้และทักษะเฉพาะอาชีพ  จ านวน  42  ชั่วโมง 
4. ความรู้ภาษาต่างประเทศ   จ านวน  45  ชั่วโมง 
5. การศึกษานอกสถานที่   จ านวน  5  เส้นทาง 

 

การทัศนศึกษานอกสถานที่ ดังนี้ 
- เส้นทางที่ 1 พระบรมมหาราชวังและวัดส าคัญในกรุงเทพมหานคร (พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรี

รัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร     
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดบวรนิเวศวรวิหาร วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร วัดเบญจม
บพิตรดุสิตวนาราม) 

- เส้นทางที่ 2 (ภาคกลาง) จังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา 
- เส้นทางที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา 
- เส้นทางที่ 4 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ล าปาง ล าพูน เชียงใหม่ 
- เส้นทางที่ 5 (ภาคใต้) จังหวัดสุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 

 
 
 

 

โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณณัฏฐ์ชญา แห่งหน โทร 0-2441-4401-8 ต่อ 1730    
คุณฤทัย ชุมเปีย โทร 0-2441-4401-8 ต่อ 1106  
คุณปัฐมาภรณ์ เชาวนเมธา 0-2441-4401-8 ต่อ 1110 
ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ ทุกสัปดาห์ ในเวลาราชการ (09:00 – 16:00 น.) 
หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์   http://www.la.mahidol.ac.th 
E-mail: mula.caas@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/MULA.CAAS/   
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ภาคบรรยาย : ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)  

ภาคการศึกษานอกสถานที่ : 
กรุงเทพฯ และวัดส าคัญ 

     พระบรมมหาราชวงั และ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

     วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดสุทัศน์เทพวราราม 

     วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเบญจมบพิตรดสุิตวนาราม 
 

จังหวัดสิงหบ์ุรี ลพบุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา 

     อนุเสาวรีย์วีรชนคา่ยบางระจัน วัดพระนอนจักรสีห์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์  

     พระปรางค์สามยอด วัดป่าโมก วัดนิเวศธรรมประวัติ พระราชวังบางปะอิน  

     อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัดไชยวัฒนาราม 
 

จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา 

     อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ า ปราสาทหินศรีขรภูมิ  

     หมู่บ้านทอผา้ไหม อนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี ปราสาทหนิพิมาย  

     ชุมชนบ้านปราสาท 
 

จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ล าปาง ล าพูน เชียงใหม่ 

     วัดพระศรีรัตนมหาธาตุพษิณุโลก อุทยานประวัติศาสตร์สโุขทัย วัดมหาธาตุ  

     วัดศรีสวาย วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย วัดช้างล้อม  

     วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดนางพญา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง  

     วัดพระธาตลุ าปางหลวง วัดพระธาตุหริภุญไชย วัดเชียงมัน่ วัดพระสิงห์  

     วัดเจดีย์หลวง วัดสวนดอก วัดเจ็ดยอด ชุมชนบ้านไร่กองขิง 
 

จังหวัดสุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 

     วัดพระบรมธาตไุชยา ชุมชนเลม็ด ชุมชนบ้านแหลม วัดวัง วังเจ้าเมืองพัทลุง  

     ภูเขาอกทะลุ วัดคูหาสวรรค์ ก าแพงเมืองเก่า วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  

     ศรีธรรมราพิพิธภัณฑสถาน บ้านหนังตะลุงสชุาติ ทรัพย์สนิ  

      

      

      

 

  
 
 


