ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรม
หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 38/2556
สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร โดยควำมร่วมมือกับกรมกำรท่องเที่ยว กระทรวง
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ กำหนดเปิดกำรอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่ำงประเทศ) รุ่นที่ 38/2556 เฉพำะ
ภำษำอังกฤษ จำนวน 80 คน โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. กาหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก เปิดการอบรม และการสอบวัดผลเพื่อสาเร็จการอบรม
กาหนดการ
วันและเวลา
สถานที่
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจำกกรมกำร สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร
ท่องเที่ยว ถึงวันศุกร์ที่ 28 ธันวำคม วังท่ำพระ โทร. 0 – 2222 – 7130
2555 เวลำ 09.00–17.00 น.
โทรสำร. 0 – 2222 - 4851
เฉพำะวันทำกำรรำชกำร
และสำนักบริกำรวิชำกำร วิทยำเขต
พระรำชวังสนำมจันทร์ นครปฐม
โทร. 0 – 3424 – 4217
โทรสำร. 0 – 3424 - 4218
ประกำศรำยชื่ อ ผู้ มีสิ ท ธิ์ ส อบ วันพฤหัสบดีที่ 10 มกรำคม 2556
สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร
คัดเลือก
วังท่ำพระ และที่เว็บไซต์
http://www. suas.su.ac.th
สอบข้อเขียน
สอบสัมภำษณ์
ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก

รำยงำนตัวและลงทะเบียน
เข้ำรับกำรอบรม
เปิดกำรอบรม

วันเสำร์ที่ 12 มกรำคม 2556
เวลำ 09.00 – 12.00 น.
วันเสำร์ที่ 12 มกรำคม 2556
เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป
วันพุธที่ 16 มกรำคม 2556

ณ ห้อง 305 อำคำรหอประชุม
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วังท่ำพระ
ณ ห้อง 304 อำคำรหอประชุม
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วังท่ำพระ

สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร
วังท่ำพระ และที่เว็บไซต์
http://www. suas.su.ac.th

สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร
วังท่ำพระ
ระหว่ำงวันเสำร์ที่ 2 กุมภำพันธ์ 2556 ห้อง ศร. 3104 อำคำรศูนย์รวม 3
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วังท่ำพระ
ถึงวันอำทิตย์ที่ 11 สิงหำคม 2556
และศึกษำนอกสถำนที่ ณ พระบรมมหำรำชวัง
และวัด/สถำนที่สำคัญในกรุงเทพมหำนคร และ
จังหวัดต่ำงๆ ตำมเส้นทำงที่กรมกำรท่อ งเที่ย ว
ได้กำหนดไว้

16 – 25 มกรำคม 2556
เวลำ 09.00 – 16.30 น.
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กาหนดการ
กำรสอบวัดผลเพื่อสำเร็จกำร
อบรม ภำคควำมรู้ทำง
วิชำกำร (ทฤษฎี)
กำรสอบวัดผลเพื่อสำเร็จกำร
อบรม ภำคควำมรู้
ภำษำต่ำงประเทศ (ทฤษฎี)
กำรสอบวัดผลเพื่อสำเร็จกำร
อบรม ภำคควำมรู้
ภำษำต่ำงประเทศ (ปฏิบัติ)
กำรสอบวัดผลเพื่อสำเร็จกำร
อบรม ภำคกำรศึกษำนอก
สถำนที่ (ปฏิบัติ)

วันและเวลา

สถานที่

วันเสำร์ที่ 31 สิงหำคม 2556
เวลำ 9.00-12.00 น.

ห้อง ศร. 3104 อำคำรศูนย์รวม 3
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วังท่ำพระ

วันเสำร์ที่ 31 สิงหำคม 2556
เวลำ 13.00-16.00 น.

ห้อง ศร. 3104 อำคำรศูนย์รวม 3
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วังท่ำพระ

วันอำทิตย์ที่ 1 กันยำยน 2556
เวลำ 9.00-16.00 น.

อำคำรศูนย์รวม 3 มหำวิทยำลัยศิลปำกร
วังท่ำพระ

วันเสำร์ที่ 7 – วันอำทิตย์ที่ 8 กันยำยน วัดพระแก้ว / พระบรมมหำรำชวัง
2556 เวลำ 9.00-16.00 น.

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีวุฒิกำรศึกษำระดับอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำขึ้นไป พูดอ่ำนและเขียนภำษำไทยได้เป็นอย่ำงดี
กรณีใช้วุฒิกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ จะต้องดำเนินกำรเทียบวุฒิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ให้เรียบร้อยก่อนกำรสมัคร
2. มีสัญชำติไทย
3. มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์
4. เป็นผู้ที่มีควำมรู้ภำษำอังกฤษในขั้นใช้กำรได้ดีทั้งกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียน
5. ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 50 (2) แห่งพระรำชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นโรคพิษสุรำเรื้อรังหรือติดยำเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมกำรกำหนด
(ข) เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกเพิกถอนใบอนุญำตเป็นมัคคุเทศก์หรือใบอนุญำตประกอบธุรกิจนำ
เที่ยว
(ค) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือใบอนุญำตเป็นมัคคุเทศก์
และยังไม่พ้นกำหนด 5 ปี นับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญำตเป็นมัคคุเทศก์
(ง) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือใบอนุญำตเป็นมัคคุเทศก์
(จ) เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นผู้ นำเที่ยวมำแล้ ว ยังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันยื่นคำขอรับ
ใบอนุญำตเป็นมัคคุเทศก์
6. มีบุคลิกภำพดีและเป็นผู้มีใจรักในงำนบริกำร
7. ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือน
ไร้ควำมสำมำรถ
8. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำ
โดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
9. ควรว่ำยน้ำได้
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3. หลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ำยสีหรือขำวดำ ขนำด 1 นิ้ว ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับสมัคร จำนวน 3 รูป
3. สำเนำหลักฐำนกำรศึกษำพร้อมฉบับจริง (ลงชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง)
4. สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนพร้อมฉบับจริง (ลงชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง)
5. หนังสือรับรองจำกบริษัทนำเที่ยวว่ำเป็นมัคคุเทศก์ในสังกัด (ถ้ำมี)
6. หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เป็นต้น
หมายเหตุ สำนักบริกำรวิชำกำร จะส่งสำเนำวุฒิกำรศึกษำของผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำรับกำรอบรมให้แก่
สถำบันกำรศึกษำที่ผู้สมัครอบรมสำเร็จกำรศึกษำ เพื่อดำเนินกำรตรวจสอบคุณวุฒิ (ใช้เวลำตรวจสอบประมำณ 1–2 เดือน) ทั้งนี้
หำกผลกำรตรวจสอบคุณวุฒิไม่ถูกต้องตำมที่กำหนดไว้ในหลักสูตรมำตรฐำน จะถือว่ำบุคคลนั้นขำดคุณสมบัติในกำรเข้ำรับกำร
อบรม และจะต้องพ้นจำกกำรอบรมโดยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่ำธรรมเนียมกำรอบรมคืนจำกสำนักบริกำรวิชำกำร และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องอำจจะพิจำรณำดำเนินคดีตำมกฎหมำย
สำหรับผู้สมัครที่ใช้หลักฐำนวุฒิกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศมำสมัคร หำกผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำรับกำร
อบรม แต่อยู่ระหว่ำงรอผลกำรเทียบวุฒิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ จะสำมำรถเข้ำรับกำรอบรมได้ หำกผล
ปรำกฏว่ำสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเทียบวุฒิกำรศึกษำให้ต่ำกว่ำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 จะถือว่ำขำดคุณสมบัติใน
กำรเข้ำรับกำรอบรม และจะต้องพ้นจำกกำรอบรมโดยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่ำธรรมเนียมกำรอบรมคืนจำกสำนักบริกำรวิชำกำร แต่
หำกประสงค์ที่จะอบรมต่อจะไม่มีสิทธิ์รับวุฒิบัตรกำรอบรมของมหำวิทยำลัยศิลปำกรร่วมกับกรมกำรท่องเที่ยว

4. ค่าสมัครสอบคัดเลือก
ค่ำสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 300 บำท (สำมร้อยบำทถ้วน)
5. จานวนผู้เข้ารับการอบรม
รับสมัครผู้สนใจทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้ำรับกำรอบรมเฉพำะภำษำอังกฤษ จำนวน 80 คน
6. การเตรียมตัวในการเข้าสอบ
1. ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำใบเสร็จรับเงิน บัตรเลขที่สอบ และบัตรประจำตัวประชำชน
หรือบัตรข้ำรำชกำร มำเป็นหลักฐำนในกำรสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ
2. ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเตรียมอุปกรณ์กำรสอบดังนี้ ปากกา ดินสอดา 2B และยางลบดินสอ
3. ห้ำมนำเอกสำร อุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสำรทุกชนิดเข้ำในห้องสอบ
7. วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรม
ผู้เข้ำสอบทุกคนจะต้องสอบข้อเขียนเกี่ยวกับควำมรู้ทั่วไปทำงวิชำกำร ซึ่งข้อสอบจะมีทั้งภำค
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ และจะมีกำรสอบสัมภำษณ์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่อคัดเลือกเข้ำรับกำร
อบรม วิชำที่ใช้ในกำรสอบมีดังนี้
1. ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว
2. ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิศำสตร์ และประวัติศำสตร์ศิลปะในประเทศไทย
3. ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย
4. สถำนกำรณ์สังคม เศรษฐกิจ และกำรเมืองของไทย
หมายเหตุ ผลกำรสอบคัดเลือกเข้ำรับกำรอบรมจำกกำรพิจำรณำตัดสินของคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบคัดเลือกฯ
ตำมประกำศสำนักบริกำรวิชำกำรถือเป็นข้อยุติ ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ จำกมหำวิทยำลัย
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8. กาหนดการอบรม
เฉพำะวันเสำร์และวันอำทิตย์
ระหว่ำงวันเสำร์ที่ 2 กุมภำพันธ์ 2556 ถึงวันอำทิตย์ที่ 8 กันยำยน 2556

9. หลักสูตรการอบรมมีโครงสร้างดังนี้
ภำคควำมรู้ทำงวิชำกำร รวม 164 ชั่วโมง ประกอบด้วย
1.1 วิชำควำมรู้พื้นฐำน จำนวน 54 ชั่วโมง
1.2 วิชำควำมรู้เฉพำะสำขำ จำนวน 110 ชั่วโมง
ภำคควำมรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศ จำนวน 60 ชั่วโมง
ภำคกำรศึกษำนอกสถำนที่ จัดให้มีกำรศึกษำนอกสถำนที่เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้
และประสบกำรณ์โดยตรงจำกกำรศึกษำสถำนที่และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัดตำม
เส้นทำงที่กรมท่องเที่ยวกำหนด
10. การสอบวัดผลและการสาเร็จการอบรม
ผู้เข้ำอบรมที่มีสิทธิ์ส อบวัดผลเพื่อสำเร็จกำรอบรมจะต้องสอบผ่ำนในเกณฑ์ที่กำหนดดังต่อไปนี้
เกณฑ์ “ผ่าน” กำรสอบภำคทฤษฎี ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 70 และกำรสอบภำคปฏิบัติ ต้องได้คะแนน
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 75 และ “ไม่ผ่าน” คือต่ำกว่ำเกณฑ์ที่กำหนด
11. ค่าธรรมเนียมการอบรม
ผู้ผ่ ำนกำรคัดเลือกเข้ำรั บกำรอบรมจะต้องมำรำยงำนตัวและชำระค่ำธรรมเนียมกำรอบรม
จำนวน 39,000 บำท (สำมหมื่นเก้ำพันบำทถ้วน) พร้อมทั้งนำรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวัน
ชำระค่ำธรรมเนียมกำรอบรม จำนวน 2 รูป มอบให้กับเจ้ำหน้ำที่ในวันที่ชำระเงิน (ค่ำธรรมเนียมกำรอบรมในครั้ง
นี้รวมถึงค่ำลงทะเบียน ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำตอบแทนมัคคุเทศก์อำชีพ ค่ำเอกสำรประกอบ คำบรรยำย
ค่ำพำหนะ ค่ำประกันอุบัติเหตุ ค่ำอำหำรและที่พักในกำรศึกษำนอกสถำนที่ต่ำงจังหวัด ค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำชม
โบรำณสถำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ พิธีเปิด – พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร)
ชำระเงินได้ตั้งแต่วันพุธที่ 16 มกรำคม 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 25 มกรำคม 2556 เวลำ 09.00 –
16.30 น. ณ สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร วังท่ำพระ หำกไม่มำชำระเงินภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนดจะถือว่ำสละสิทธิ์ และคณะกรรมกำรฯ จะเรียกผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในลำดับสำรองแทน ในวันจันทร์ที่
28 มกรำคม 2556 เวลำ 09.00 – 16.30 น.
12. ยื่นใบสมัครและติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร วังท่ำพระ
โทร. 0 – 2222 – 7130 โทรสำร. 0 – 2222 - 4851
และสำนักบริกำรวิชำกำร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ นครปฐม
โทร. 0 – 3424 – 4217 โทรสำร. 0 – 3424 - 4218
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www. suas.su.ac.th

