
UPDATE   8  พฤษภาคม 2561 

 

 

 

 
 

ตารางฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) จ านวน 223 ชั่วโมง 
 

วันที่/เวลา รายละเอียดกิจกรรม 

จันทร์  26  มี.ค. 61 (17.00-18.00 น.) 
ปฐมนิเทศ 

พิธีเปิดโครงการ 

(18.00-21.00 น.)  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้บรกิารในธุรกิจการจดัประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 

การจัดนิทรรศการ (MICE) 
ดร.ประทีป  เวทย์ประสิทธิ์ 

อังคาร 27  มี.ค. 61  (18.00 -21.00 น.)     การให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
(วิทยากรจากกองบังคับการต ารวจท่องเท่ียว) 

พุธ 28 มี.ค. 61 กลุ่ม 1 (18.00-21.00 น.)  
การเจรจาต่อรอง การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ  

การรับโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ 
อ.สุดารัตน์ ศรีรักษ์ 

กลุ่ม 2 (18.00-21.00 น.)  
การเจรจาต่อรอง การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ    

การรับโทรศัพท์ภาษาจีน 
ดร.ศุภชัย แจ้งใจ 

พฤหัสบดี 29 มี.ค. 61 กลุ่ม 1 (18.00-21.00 น.)  
การเจรจาต่อรอง การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ  

การรับโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ 
อ.สุดารัตน์ ศรีรักษ์ 

กลุ่ม 2 (18.00-21.00 น.)  
การเจรจาต่อรอง การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ  

การรับโทรศัพท์ภาษาจีน 
ดร.ศุภชัย แจ้งใจ 

ศุกร์  30 มี.ค. 61 กลุ่ม 1 (18.00-20.00 น.)  
การเจรจาต่อรอง การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ  

การรับโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(20.00-21.00 น.) 

การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
และมารยาท ในการใช้ภาษาอังกฤษ 

อ.สุดารัตน์ ศรีรักษ์ 

กลุ่ม 2 (18.00-20.00 น.)  
การเจรจาต่อรอง การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ  

การรับโทรศัพท์ภาษาจีน 
(20.00-21.00 น.) 

การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 
และมารยาท ในการใช้ภาษาจีน 

ดร.ศุภชัย แจ้งใจ 
เสาร์ 31  มี.ค. 61 ( 09.00 -12.00 น. )   วัฒนธรรมไทย                

นายฉัตรพัฒน์ แสงเงิน 
( 13.00 -16.00 น. )   วัฒนธรรมไทย                

นายฉัตรพัฒน์ แสงเงิน 
อาทิตย์ 1  เม.ย. 61 (08.30-15.30 น.)  

(วาทศิลป์) การฝึกพูดในท่ีชุมชน 
ดร.ชัยชาติ จินดามาตย์ 

(15.30 -18.30 น.)  
มนุษย์สัมพันธ์ 

ดร.ชัยชาติ จินดามาตย์ 
จันทร์  2  เม.ย. 61 กลุ่ม 1 (18.00-21.00 น.)  

การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
และมารยาท ในการใช้ภาษาอังกฤษ 

อ.สุดารัตน์ ศรีรักษ์ 

กลุ่ม 2 (18.00-21.00 น.)  
การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 

และมารยาท ในการใช้ภาษาจีน 
ดร.ศุภชัย แจ้งใจ 

อังคาร  3  เม.ย. 61 กลุ่ม 1 (18.00-21.00 น.) 
การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

และมารยาทในการใช้ภาษาอังกฤษ 
อ.สุดารัตน์ ศรีรักษ์ 

กลุ่ม 2 (18.00-21.00 น.) 
การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 

และมารยาทในการใช้ภาษาจีน 
ดร.ศุภชัย แจ้งใจ 

พุธ  4  เม.ย. 61 กลุ่ม 1 (18.00 -21.00 น.)  
การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

และมารยาทในการใช้ภาษาอังกฤษ 
อ.สุดารัตน์ ศรีรักษ์ 

 

กลุ่ม 2 (18.00 -21.00 น.)  
การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 

และมารยาทในการใช้ภาษาจีน 
ดร.ศุภชัย แจ้งใจ 
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วันที่/เวลา รายละเอียดกิจกรรม 

 
พฤหัสบดี  5  เม.ย. 61  กลุ่ม 1 (18.00 -22.00 น.)  

ทบทวนหลักภาษาอังกฤษและทบทวนการเรียน 
อ.สุดารัตน์ ศรีรักษ์ 

กลุ่ม 2 (18.00 -22.00 น.)  
ทบทวนหลักภาษาจีนและทบทวนการเรยีน 

ดร.ศุภชัย แจ้งใจ 
ศุกร์  6  เม.ย. 61 (18.00 -19.30 น.)  

พิธีการเข้าออกราชอาณาจักร 
วิทยากรจาก ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ภูเก็ต 

(19.30 -21.00 น.)  
พิธีการทางศุลกากร 

วิทยากรจาก ส านักงานด่านศุลกากรภูเก็ต 
เสาร์  7  เม.ย. 61 (09.00-12.00 น.) เทศกาล และงานประเพณีไทย 

ผศ.พิมพาภรณ์ สุวัตถิกุล 
(13.00-16.00 น.) เทศกาล และงานประเพณีไทย 

ผศ.พิมพาภรณ์ สุวัตถิกุล 
อาทิตย์  8  เม.ย. 61 (09.00-12.00 น.) มรดกและภูมิปญัญาไทย 

ผศ.พิมพาภรณ์ สุวัตถิกุล 
(13.00-16.00 น.) มรดกและภูมิปญัญาไทย 

ผศ.พิมพาภรณ์ สุวัตถิกุล 
จันทร์  9  เม.ย. 61 (18.00-21.00 น.)     

ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 
ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป ์

อังคาร 10  เม.ย. 61 (18.00-21.00 น.)     
ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 

ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป ์
พุธ  11  เม.ย. 61 (17.00-21.00  น.) การให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว (การปฐมพยาบาลเบื้องต้น) 

วิทยากรโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต/โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต/สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
12 -16 เม.ย. 61 ----------------------------หยุดเรียนวันสงกรานต์----------------------------- 

อังคาร 17 เม.ย. 61 ----------------------------หยุดเรียน----------------------------- 
พุธ  18  เม.ย. 61 (18.00 -21.00 น.)       จิตวิทยาการให้บริการ 

อาจารย์พัชรพิมล อภิธรรมบัณฑติ 

พฤหัสบดี 19 เม.ย. 61 (18.00-21.00 น.) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานบริการของสายการบินและธนาคาร 

อาจารย์รพีพรรณ เจียมทวีบุญ 
ศุกร์  20  เม.ย. 61 (18.00-21.00 น.)       ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับงานบริการของสายการบินและธนาคาร 

อาจารย์รพีพรรณ เจียมทวีบุญ 
เสาร์  21 เม.ย. 61 (09.00-12.00 น.)  

กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการท่องเที่ยวและมคัคุเทศก์ท่ัวไป 
วิทยากรจากกรมการท่องเท่ียว 

ศึกษาดูงานนอกสถานที่  
ฟาร์มมุกเกาะแก้ว 

อาทิตย์ 22 เม.ย. 61 (09.00-12.00)  
การท่องเที่ยว และนโยบายส่งเสรมิการท่องเที่ยวรัฐ 

วิทยากรจากกรมการท่องเท่ียว       

(13.00-16.00 น.)     
ออกศึกษานอกสถานท่ี ฟาร์มหอยมุกเกาะแก้ว 

จันทร์ 23  เม.ย. 61 กลุ่ม 1 (18.00-21.00 น.)  
ฝึกบรรยาย (ภาษาองักฤษ) 

นางนันทวัน โกศัย  /  นายไพสณฑ์ พร้อมพงศ์ 
นายวันนริศา วัฏฏ ์

กลุ่ม 2 (18.00 -21.00 น.)  
ฝึกบรรยาย (ภาษาจนี) 
นายสิรเชษฐ์ ชอบดี 

อังคาร 24  เม.ย. 61 กลุ่ม 1 (18.00-21.00 น.)  
ฝึกบรรยาย (ภาษาองักฤษ) 

นางนันทวัน โกศัย  /  นายไพสณฑ์ พร้อมพงศ์ 
นายวันนริศา วัฏฏ ์

กลุ่ม 2 (18.00 -21.00 น.)  
ฝึกบรรยาย (ภาษาจนี) 
นายสิรเชษฐ์ ชอบดี 
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วันที่/เวลา รายละเอียดกิจกรรม 

พุธ 25 เม.ย. 61 กลุ่ม 1 (18.00-21.00 น.)  
ฝึกบรรยาย (ภาษาองักฤษ) 

นางนันทวัน โกศัย  /  นายไพสณฑ์ พร้อมพงศ์ 
นายวันนริศา วัฏฏ ์

กลุ่ม 2 (18.00 -21.00 น.)  
ฝึกบรรยาย (ภาษาจนี) 
นายสิรเชษฐ์ ชอบดี 

พฤหัสบดี  26  เม.ย. 
61 

กลุ่ม 1 (18.00-21.00 น.)  
ฝึกบรรยาย (ภาษาองักฤษ) 

นางนันทวัน โกศัย  /  นายไพสณฑ์ พร้อมพงศ์ 
นายวันนริศา วัฏฏ ์

กลุ่ม 2 (18.00 -21.00 น.)  
ฝึกบรรยาย (ภาษาจนี) 
นายสิรเชษฐ์ ชอบดี 

ศุกร์  27  เม.ย. 61 ----------------------------หยุดเรียน------------------------------ 
เสาร์  28 เม.ย. 61 กลุ่ม 1 (09.00-12.00 น.)    

ฝึกบรรยาย(ภาษาองักฤษ) 
นางนันทวัน โกศัย       

นายไพสณฑ์ พร้อมพงศ์ 
นายวันนริศา วัฏฏ ์

กลุ่ม 2 (09.00-12.00 น.)  
ฝึกบรรยาย (ภาษาจนี) 
นายสิรเชษฐ์ ชอบดี 

กลุ่ม 1 (13.00-16.00 น.)    
ฝึกบรรยาย(ภาษาองักฤษ) 

นางนันทวัน โกศัย     
นายไพสณฑ์ พร้อมพงศ์ 

นายวันนริศา วัฏฏ ์

กลุ่ม 2 (13.00-16.00 น.)  
ฝึกบรรยาย (ภาษาจนี) 
นายสิรเชษฐ์ ชอบดี 

อาทิตย์  29 เม.ย. 61 (09.00-12.00 น.) วรรณคดไีทยเพื่อการท่องเที่ยว 
รศ.ดร.จิตรลดา แสงปัญญา    

(13.00-16.00 น.) วรรณคดไีทยเพื่อการท่องเที่ยว 
รศ.ดร.จิตรลดา แสงปัญญา   

จันทร์ 30 เม.ย. 61 ศึกษานอกสถานที่  ออกจาก จงัหวัดภูเก็ต สู่จังหวัดชุมพร 
- หาดทรายรี –อนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์   จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ -อุทยานราชภกัดิ์  

มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาองักฤษ คุณนันทวัน โกศัย /คณุไพสณฑ์ พร้อมพงศ์/ คุณวันนริศา วัฏฏ ์
มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาจีน  คณุกฤษ  เทพบ ารุง / คุณสริเชษฐ์ ชอบดี 

อังคาร  1  พ.ค. 61 จังหวัดเพชรบุรี -อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี –วัดมหาธาตุวรวิหาร  จังหวัดสมุทรสงคราม- ตลาดน ้าอัมพวา 
-ออกเดินทางสูจ่ังหวัดนครปฐมศกึษานอกสถานที่ จังหวัดนครปฐม 

-องค์พระปฐมเจดีย์–พระราชวังสนามจันทร์  
มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาองักฤษ คุณนันทวัน โกศัย /คุณไพสณฑ์ พร้อมพงศ์/ คุณวันนริศา วัฏฏ์ 

มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาจีน  คณุกฤษ  เทพบ ารุง / คุณสริเชษฐ์ ชอบดี 
พุธ  2 พ.ค. 61 ศึกษานอกสถานที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร–พระบรมมหาราชวัง 

–วัดพระศรรีัตนศาสดาราม -วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 
เดินทางสู่จงัหวัดศึกษานอกสถานที่ จังหวัดอยุธยา-อุทยานประวตัิศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

ศึกษานอกสถานที่จงัหวัดอ่างทอง-วัดไชโยวรวิหาร 
มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาองักฤษ คุณนันทวัน โกศัย /คณุไพสณฑ์ พร้อมพงศ์/ คุณวันนริศา วัฏฏ ์

มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาจีน  คณุกฤษ  เทพบ ารุง / คุณสริเชษฐ์ ชอบดี 
พฤหัสบดี  3 พ.ค. 61 ศึกษานอกสถานที่ จังหวัดสงิห์บรีุ-อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน-อุทยานค่ายบางระจัน 

จังหวัดลพบุรี- พระปรางคส์ามยอด-จังหวัดสุพรรณบุรี - พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์-ตลาดสามชุก 
ศึกษานอกสถานที่จงัหวัดกาญจนบุรี- สะพานข้ามแม่น้าแคว-สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก 

มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาองักฤษ คุณนันทวัน โกศัย /คณุไพสณฑ์ พร้อมพงศ์/ คุณวันนริศา วัฏฏ์   
มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาจีน  คณุกฤษ  เทพบ ารุง / คุณสริเชษฐ์ ชอบดี 

ศุกร์  4  พ.ค. 61 ออกเดินทางสูจ่ังหวัดสมุทรสาคร ศึกษานอกสถานที่ จงัหวัดสมุทรสาคร-วัดโคกขาม-ศาลพันท้ายนรสิงห ์
จังหวัดราชบุร-ี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี-ออกเดินทางสู่จงัหวัดระนอง 

มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาองักฤษ คุณนันทวัน โกศัย /คณุไพสณฑ์ พร้อมพงศ์/ คุณวันนริศา วัฏฏ ์
มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาจีน  คณุกฤษ  เทพบ ารุง / คุณสริเชษฐ์ ชอบดี 

เสาร์  5  พ.ค. 61 ศึกษานอกสถานที่ จังหวัดระนอง-บ่อน้าร้อนรักษะวาริน-อุทยานแห่งชาติน ้าตกหงาว 
ออกเดินทางกลับจงัหวัดภูเก็ต 

มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาองักฤษ คุณนันทวัน โกศัย /คณุไพสณฑ์ พร้อมพงศ์/ คุณวันนริศา วัฏฏ ์
มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาจีน  คณุกฤษ  เทพบ ารุง / คุณสริเชษฐ์ ชอบดี 
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วันที่/เวลา รายละเอียดกิจกรรม 

อาทิตย์  6  พ.ค. 61 ----------------------------หยุดเรียน------------------------------ 
จันทร์  7  พ.ค. 61 กลุ่ม 1 (18.00 -21.00 น.)  

การใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพมัคคุเทศก์ 
นางนันทวัน โกศัย / นายไพสณฑ์ พร้อมพงศ ์

นายวันนริศา วัฏฏ ์

กลุ่ม 2 (18.00 -21.00 น.)  
การใช้ภาษาจีนในอาชีพมัคคุเทศก ์

นายสิรเชษฐ์ ชอบดี 

อังคาร  8  พ.ค. 61 กลุ่ม 1 (18.00-21.00 น.) 
ฝึกบรรยาย (ภาษาองักฤษ) 

นางนันทวัน โกศัย  /  นายไพสณฑ์ พร้อมพงศ์ 
นายวันนริศา วัฏฏ ์

กลุ่ม 2 (18.00 -21.00 น.) 
ฝึกบรรยาย (ภาษาจนี) 
นายสิรเชษฐ์ ชอบดี 

พุธ  9  พ.ค. 61 กลุ่ม 1 (18.00 -21.00 น.)  
การใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพมัคคุเทศก์ 

นางนันทวัน โกศัย   /  นายไพสณฑ์ พร้อมพงศ์ 
นายวันนริศา วัฏฏ ์

กลุ่ม 2 (18.00 -21.00 น.)  
การใช้ภาษาจีนในอาชีพมัคคุเทศก ์

นายสิรเชษฐ์ ชอบดี 

พฤหัสบดี 10  พ.ค. 61 กลุ่ม 1 (18.00 -21.00 น.)  
การใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพมัคคุเทศก์ 

นางนันทวัน โกศัย  /   นายไพสณฑ์ พร้อมพงศ์ 
นายวันนริศา วัฏฏ ์

กลุ่ม 2 (18.00 -21.00 น.)  
การใช้ภาษาจีนในอาชีพมัคคุเทศก ์

นายสิรเชษฐ์ ชอบดี 

ศุกร์ 11  พ.ค. 61 (18.00 -21.00 น.) 
อาหาร ขนมและผลไม้ไทย 

อาจารย์บัณฐิญาภักด์ิ บุญเจริญ 
เสาร์ 12  พ.ค. 61 (09.00-16.00 น.)  

ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวท่ีส าคญัของไทยและการอนุรักษ ์
ดร.อภิรมย์ พรหมจรรยา 

อาทิตย์ 13  พ.ค. 61 (09.00 -19.00 น.) 
บทบาทหน้าท่ี มารยาท และจรรยาบรรณ และวิธีปฏิบัติของมัคคเุทศก์ท่ัวไป 

ดร.ไพฑูรย์  มนต์พานทอง 
จันทร์ 14  พ.ค. 61 กลุ่ม 1 (18.00-22.00 น.) 

ฝึกบรรยาย (ภาษาองักฤษ) 
นางนันทวัน โกศัย   /  นายไพสณฑ์ พร้อมพงศ์ 

นายวันนริศา วัฏฏ ์

กลุ่ม 2 (18.00-22.00 น.) 
ฝึกบรรยาย (ภาษาจนี) 
นายสิรเชษฐ์ ชอบดี 

อังคาร 15  พ.ค. 61 กลุ่ม 1  (18.00-21.00 น.) 
ฝึกบรรยาย (ภาษาองักฤษ) 

นางนันทวัน โกศัย  /   นายไพสณฑ์ พร้อมพงศ์ 
นายวันนริศา วัฏฏ ์

กลุ่ม 2 (18.00-21.00 น.) 
ฝึกบรรยาย (ภาษาจนี) 
นายสิรเชษฐ์ ชอบดี 

พุธ 16 พ.ค. 61  (18.00 -21.00 น.)  
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย                  
ผศ.ดร.ศักด์ิชาย เพชรช่วย 

พฤหัสบดี 17 พ.ค. 61 (18.00 -21.00 น.)  
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย               

   ผศ.ดร.ศักด์ิชาย เพชรช่วย 
ศุกร์ 18 พ.ค. 61 (18.00 -21.00 น.)  

สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปัจจุบัน 
ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ 
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วันที่/เวลา รายละเอียดกิจกรรม 

เสาร์ 19 พ.ค. 61 (09.00 – 12.00 น.)  
ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ      

อาจารย์พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร 

(13.00 – 16.00 น.)  
ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ      

อาจารย์พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร 
อาทิตย์ 20 พ.ค. 61 (09.00 -12.00 น.)       

นาฏศิลป์และดนตรไีทย         
ดร.ธีราธร ล าเนาครุฑ 

(13.00 -16.00 น.)       
นาฏศิลป์และดนตรไีทย         
ดร.ธีราธร ล าเนาครุฑ 

จันทร์ 21 พ.ค. 61 ศึกษานอกสถานที่ จังหวัดภูเก็ต -วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)  -อุทยานแหงชาติสิรินาถ (หาดในยาง)  
ออกเดินทางสูจ่ังหวัดพังงา –วัดถ า้สุวรรณคูหา -อุทยานแหงชาติอาวพังงา -ถ ้าฤาษีสวรรค 

เดินทางไปยังจงัหวัดกระบี ่
มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาองักฤษ คุณนันทวัน โกศัย /คณุไพสณฑ์ พร้อมพงศ์/ คุณวันนริศา วัฏฏ ์

มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาจีน  คณุกฤษ  เทพบ ารุง / คุณสริเชษฐ์ ชอบดี 
อังคาร 22 พ.ค. 61 ศึกษานอกสถานที่  จังหวัดกระบี ่– อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี – วัดถ ้าเสือ 

จังหวัดตรัง – อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม –หาดปากเมง 
มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาองักฤษ คุณนันทวัน โกศัย /คณุไพสณฑ์ พร้อมพงศ์/ คุณวันนริศา วัฏฏ ์

มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาจีน  คณุกฤษ  เทพบ ารุง / คุณสริเชษฐ์ ชอบดี 
พุธ 23 พ.ค. 61 ออกเดินทางสูจ่ังหวัดนครศรีธรรมราช -วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร –ก้าแพงเมือง  

 จังหวัดพัทลุง –วัดคูหาสวรรค์ –อุทยานแห่งชาติเขาปู่ เขาย่า 
มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาองักฤษ คุณนันทวัน โกศัย /คณุไพสณฑ์ พร้อมพงศ์/ คุณวันนริศา วัฏฏ ์

มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาจีน  คณุกฤษ  เทพบ ารุง / คุณสริเชษฐ์ ชอบดี 
พฤหัสบดี 24 พ.ค. 61 ออกเดินทางสู่ จงัหวัดสุราษฎร์ธานี  

ศึกษานอกสถานที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี –สวนโมกขพลาราม -วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร  
เดินทางกลับจังหวัดภูเก็ต 

มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาองักฤษ คุณนันทวัน โกศัย /คณุไพสณฑ์ พร้อมพงศ์/ คุณวันนริศา วัฏฏ ์
มัคคุเทศก์ต้นแบบภาษาจีน  คณุกฤษ  เทพบ ารุง / คุณสริเชษฐ์ ชอบดี 

ศุกร์ 25 พ.ค. 61 (18.00 -21.00 น.) 
อาหาร ขนมและผลไม้ไทย 

อาจารย์บัณฐิญาภักด์ิ บุญเจริญ 
เสาร์ 26 พ.ค. 61 (09.00 -19.00 น.) 

บทบาทหน้าท่ี มารยาท และจรรยาบรรณ และวิธีปฏิบัติของมัคคเุทศก์ท่ัวไป 
ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง 

อาทิตย์ 27 พ.ค. 61 (09.00-19.00 น.) 
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

การคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยว 
ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง 

จันทร์ 28 พ.ค. 61 (18.00 -21.00 น.) 
หลักการจดัการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ผศ.ดร.อารีย์ฏา  ถิรสัตยาพิทักษ์ และ อาจารย์สุมัธยา ธรรมจักร 
อังคาร 29 พ.ค. 61 (18.00 -21.00 น.)    หลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ผศ.ดร.อารีย์ฏา  ถิรสัตยาพิทักษ์ และ อาจารย์สุมัธยา ธรรมจักร 
พุธ 30 พ.ค. 61 (18.00 -21.00 น.)  พุทธศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ ในประเทศไทย 

อาจารย์กฤตภาส ขวัญยืน และ อาจารย์ปฐวี อินทร์สุวรรณโณ 
พฤหัสบดี 31 พ.ค. 61 (18.00 -21.00 น.)    พุทธศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ ในประเทศไทย 

อาจารย์กฤตภาส ขวัญยืน และ อาจารย์ปฐวี อินทร์สุวรรณโณ 

ศุกร์ 1 มิ.ย. 61 ----------------------------หยุดเรียน------------------------------ 
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เสาร์ 2 มิ.ย. 61 (09.00-12.00 น.)  
ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย 

คุณวงศ์ฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา 

(13.00-16.00 น.) 
ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย 

คุณวงศ์ฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา 

อาทิตย์ 3 มิ.ย. 61 (09.00-12.00 น.)  
ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย 

คุณวงศ์ฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา 

(13.00-16.00 น.)  
ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย 

คุณวงศ์ฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา 

จันทร์ 4 มิ.ย. 61 (18.00 -21.00 น.)    สังคมไทย 
อาจารย์กฤตภาส ขวัญยืน และ อาจารย์ปฐวี อินทร์สุวรรณโณ 

อังคาร 5 มิ.ย. 61 (18.00 -21.00 น.)      สังคมไทย 
       อาจารย์กฤตภาส ขวัญยืน และ อาจารย์ปฐวี อินทร์สุวรรณโณ 

พุธ 6 มิ.ย. 61 (17.00-21.00 น.) การให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
วิทยากรจาก ทัพเรือภาคท่ี 3 

พฤหัสบดี 7 มิ.ย. 61 
----------------------------ทบทวนบทเรียน แนวการสอบจบ------------------------------ 

 
 

เสาร์ที่ 16 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 – 10.30 น.  สอบประมวลผลภาคทฤษฏี   

เสาร์ที่ 16 มิ.ย. 61 เวลา 11.00 – 18.00 น.  สอบประมวลผลภาคปฏิบัติ 

อาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 – 18.00 น.  สอบประมวลผลภาคปฏิบัติ 

หมายเหตุ : 1. ก าหนดการอาจมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
       2. การฝึกอบรมในแต่ละรายวิชาจะแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อฝึกปฏิบัติ  
    3. การฝึกอบรม วันเสาร์-อาทิตย์ โครงการจดัให้มีมื้อกลางวัน จ านวน 1 มื้อ และอาหารว่าง จ านวน 2 มื้อ     

   4. การฝึกอบรมในวันจันทร์-ศุกร์ โครงการจัดให้มีอาหารว่าง จ านวน 1 มือ้   
 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

12-16  เม.ย. 61  วันสงกรานต์   


