
กําหนดการการอบรมหลักสตูรมัคคเุทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุน่ 3 
ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว อ.เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 5 กันยายน 2557  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันจันทรท์ี่ 25 สิงหาคม 2557 
          08.00 น. - 08.30 น.      ลงทะเบียน 
          08.30 น. - 09.00 น. พิธีเปิดการอบรมโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
          09.00 น. - 12.00 น.  หัวข้อ : อุตสาหกรรมท่องเทีย่วและนโยบายส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของรัฐ 
                                          โดย วิทยากรจากกรมการท่องเที่ยว                                          
          12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 น. - 16.00 น. หัวข้อ : กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
    โดย วิทยากรจากกรมการทอ่งเท่ียว 
 17.00 น. - 20.00 น. หัวข้อ : ภาษาอังกฤษในด้านการเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
    เช่น การ แลกเงินตราต่างประเทศ การพูดคุยด้านนํ้าหนักของกระเป๋าลูก
    ทัวร์ ด้านการต่อรองราคาในการซื้อสินค้า (3 ช่ัวโมง) 
    โดย คุณทวิมาส ต่ีชื่นและทมีงานอาจารย์ประจําวิทยาลยันานาชาติการ
     ท่องเท่ียว 
 20.00 น. – 21.00 น.  หัวข้อ การฝึกพูดภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและนโยบายส่งเสริม 
    การท่องเที่ยวของรัฐ  
                                          โดย ตวงกาญจน์ วัฒน์บุณย์และทีมงานอาจารย์ประจําวิทยาลัย 
    นานาชาติการท่องเท่ียว 
 
 วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 
          09.00 น. - 12.00 น.  หัวข้อ : บทบาทหน้าที่ มารยาท และจรรยาบรรณของมัคคเุทศก์ 
                                          โดย คุณอดิศร พลแสน 
          12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 น. - 16.00 น. หัวข้อ : วิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์และฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ 
    การปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ 
    โดย คุณณัฐกุล ศรีจันทร ์
 17.00 น. - 20.00 น. หัวข้อ : ภาษาอังกฤษสําหรับอาชีพมัคคุเทศก์ (3 ช่ัวโมง) 
    โดย คุณณัฐกุล ศรีจันทร์ 
 20.00-21.00 น.  ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้นในชีวิตประจําวันด้านสังคมและการท่องเที่ยว  เช่น 
    การใช้โทรศัพท์ การพูดเก่ียวกับวันและเวลา (1 ช่ัวโมง) 



    โดย คุณทวิมาส ต๋ีชื่นและทมีงานอาจารย์ประจําวิทยาลยันานาชาติการ
    ท่องเท่ียว 
   
วันพุธที่ 27 สงิหาคม 2557 
          09.00 น. - 12.00 น.  หัวข้อ : มนุษยสัมพันธ์ 
                                       โดย ผศ.วิรุฬห์ ทองอําภา 
          12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 น. - 16.00 น. หัวข้อ : จิตวิทยาการให้บริการ 
    โดย ผศ.วิรุฬห์ ทองอําภา 
 17.00 น. - 20.00 น. หัวข้อ : พฤติกรรมนักท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
    โดย อาจารย์กนกวรรณ ศรีขวัญ และอาจารย์เกสณิี ตรีพงศ์พนัธุ ์
 
วันพฤหสับดีที ่28 สิงหาคม 2557 
          09.00 น. - 12.00 น.  หัวข้อ : พระประวัติและผลงานของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
    โดย อาจารย์สมปราชญ์ วุฒิจันทร ์
          12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 น. - 16.00 น. หัวข้อ : ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ท้องถิน่ 
                                          โดย อาจารย์เสนย์ี ใจเย็น 
 17.00 น. - 19.00 น. หัวข้อ : ฝึกทักษะต่างประเทศด้านเทศกาล งานประเพณี และวัฒนธรรม
    ท้องถิ่นและประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ท้องถิ่น  
    โดย คุณทวิมาส ต๋ีชื่นและทมีงานอาจารย์ประจําวิทยาลยันานาชาติการ
    ท่องเท่ียว 
 

19.00 น. - 21.00 น. หัวข้อ : ภาษาอังกฤษใช้ชีวิตประจําวัน 1 เช่น การทักทายแบบสากล การ
พูดคุยเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ เก่ียวกับตารางเวลาของรถไฟ เคร่ืองบิน 
และรถทัวร ์ (2 ช่ัวโมง) 

    โดย คุณทวิมาส ต๋ีชื่นและทมีงานอาจารย์ประจําวิทยาลยันานาชาติการ
    ท่องเท่ียว 
 
  



วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 
09.00 น. - 12.00 น.  หัวข้อ : สถานที่ท่องเที่ยวของท้องถิ่น 

                                        โดย หัวหน้าศูนย์ประสานงานการท่องเท่ียวเกาะสมุย 
    คุณสายโพยม สมสุข 
          12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 น. - 16.00 น. หัวข้อ : ผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองและของที่ระลึก  
    โดย คุณยงยุทธ ลิ้มสุวรรณ 
 17.00 น. - 20.00 น. หัวข้อ : เทศกาล งานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    โดย คุณญาณสิา กามูณ ี
  
วันเสารท์ี่ 30 สิงหาคม 2557 

09.00 น. - 12.00 น. หัวข้อ : โรงแรมและสถานทีพั่กแรมในท้องถิ่น 
                                โดย คุณวิชวิน วิชัยดิษฐ์ 
12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. - 16.00 น. หัวข้อ : ภัตตาคาร และร้านอาหารในท้องถิ่น 
   โดย คุณสนุทร ภู่ไพบูลย์ 

 17.00 น. – 19.00 น. หัวข้อ : ฝึกภาษาต่างประเทศด้านโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหารใน 
    ท้องถิ่น 
    โดย คุณทวิมาส ต๋ีชื่นและทมีงานอาจารย์ประจําวิทยาลยันานาชาติการ
    ท่องเท่ียว 
 19.00 น. – 21.00 น. หัวข้อ : ฝึกภาษาต่างประเทศด้านสถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ 
    พ้ืนเมืองและของที่ระลึก  
    โดย คุณทวิมาส ต๋ีชื่นและทมีงานอาจารย์ประจําวิทยาลยันานาชาติการ
    ท่องเท่ียว 
 
วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557 

09.00 น. - 12.00 น. หัวข้อ : การฝกึพูดในที่ชุมชนภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
    โดย คุณทวิมาส ต๋ีชื่นและทมีงานอาจารย์ประจําวิทยาลยันานาชาติการ
    ท่องเท่ียว 

12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. - 16.00 น. หัวข้อ : ภาษาอังกฤษสําหรับอาชีพมัคคุเทศก์ (3ช่ัวโมง) 
   โดย คุณณัฐกุล ศรีจันทร ์



17.00 น. -19.00 น. หัวข้อ : ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2 เช่น การเจ็บป่วย การ 
    ชําระเงิน ร้านอาหาร โรงแรมและการนวดเพ่ือสุขภาพ (2 ช่ัวโมง) 

   โดย คุณทวิมาส ต๋ีชื่นและทมีงานอาจารย์ประจําวิทยาลยันานาชาติการ
    ท่องเท่ียว 

 
วันจันทรท์ี่ 1 กันยายน 2557 
          09.00 น. - 12.00 น.  ภาษาอังกฤษด้านสังคมและการท่องเที่ยว 2 (3 ช่ัวโมง) เช่น การนัดหมาย
    ใน สถานที่ท่องเท่ียวธรรมชาติและอ่ืนๆ การแต่งกายในสถานที่ท่องเที่ยว 
    การแก้ปัญหาเมื่อของโดนขโมย 
    โดย Emma Wolloff และทีมงานอาจารย์ประจําวิทยาลัย  
    นานาชาติการท่องเท่ียว 
          12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 น. - 16.00 น. หัวข้อ : การให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
                                          โดย พ.ต.ต. สัญชัย ถ่ินวงษ์แดง สารวัตรสถานีท่องเที่ยว 7 
 17.00 น. - 19.00 น. หัวข้อ : ภาษาอังกฤษในด้านการเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า   

เช่น การต่อรองในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ การเข้าชมสวนสัตว์ การเปิดบัญชี
 ธนาคาร (2 ช่ัวโมง) 

    โดย Emma Wolloff และทีมงานอาจารย์ประจําวิทยาลัย  
    นานาชาติการท่องเท่ียว 
วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 
          09.00 น. - 12.00 น.  หัวข้อ : การอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว 
                                        โดย นายวิทยา บัวพล 
          12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 น. - 16.00 น. หัวข้อ : หลักการและการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
    โดย นายวิทยา บัวพล 

17.00 น. - 19.00 น. หัวข้อ การฝึกพูดภาษาอังกฤษการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและ 
    หลักการ และการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
    โดย คุณณัฐกุล ศรีจันทร์และทีมงานอาจารย์ประจําวิทยาลัย 
    นานาชาติการท่องเท่ียว 

 
  



วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 
          09.00 น. - 12.00 น.  หัวข้อ : การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและการฝึกทักษะ 
    โดย นายแพทย์วิจักษ์ กาญจนากรและทีมงาน 
 12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 น. – 16.00 น.  ทบทวนความรู้ก่อนสอบประมวลผล 
    โดย ทีมวิทยากร วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 
 
วันพฤหสับดีที ่4 กันยายน 2557 
 08.30 น. - 11.30 น. สอบภาคทฤษฏี (100 คะแนน) 
 11.30 น. – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 12.45 น.   ออกเดินทางไป จ. สุราษฎร์ธานี (เพ่ือขึ้นเรือเฟอร์รี่เที่ยว 13.00 น.)  
 14.30 น.   ถึงท่าเรือดอนสัก อ.ดอนสัก จ. สุราษฎร์ธานี 
 
วันพฤหสับดีที ่4 กันยายน 2557 (ภาคปฏิบัติ) 

16.30 น. เข้าเย่ียมชม ถํ้าคูหา สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของบ้านหนองยอ ต. ช้างขวา 
อ. กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี เป็นวัดถ้ํา มีรูปป้ันพระพุทธรูปสมัยศรีวิชัย 
อินเดียและอยุธยา พระพุทธรูปศิลาทราย  ในปางต่างๆกัน  
โดยคุณสมเชาว์ โกศลและทีมงาน 

18.30 น.  นําคณะเข้าที่พัก พร้อมรับประทานอาหารเย็นและรับฟังการบรรยาย
สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 โดยคุณสมเชาว์ โกศลและทีมงาน 
 22.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 (ภาคปฏิบัติ) 
 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.30   น. นําคณะเข้าเย่ียมชม วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์
ธานี เป็น 1 ใน 3 ของโบราณสถานอันศักด์ิสิทธ์ิของภาคใต้ที่เคารพบูชาของภาคใต้ 
อันได้แก่ เจดีย์พระมหาธาตุ จ. นครศรีธรรมราช และพระพุทธไสยาสน์ถ้ําคูหาภิมุข 
จ. ยะลา และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ต้ังอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดพระบรมธาตุไชยา
ราชวรวิหาร เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประเภทประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
อาคารหลังแรกด้านหน้าจัดแสดงประติมากรรมศิลาและสําริดที่ค้นพบในเมืองไชยา
เก่า 

 โดยคุณสมเชาว์ โกศลและทีมงาน 
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านเพ่ือนเดินทาง  

13.00   น. เดินทางสู่ ต. พุมเรียง อ.ไชยา เย่ียมชมกลุ่มชาวบ้านที่มีการทําผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
การทําผ้าไหมพุมเรียงและผลิตภัณฑ์ชุมชนประมง หมู่บ้านพุมเรียง 



   โดยคุณสมเชาว์ โกศลและทีมงาน 
 15.30 น. เดินทางกลับท่าเรือดอนสัก อ.ดอนสัก จ. สุราษฎร์ธานี เพ่ือขึ้นเรือเที่ยว 1 ทุ่ม 
 20.30 น. เดินทางถึง อ.เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานีโดยสวัสดิภาพ 
 

 

 
 

 


