หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจาก
มัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 1
1. หลักการและเหตุผล
แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงในตลาดโลกได้ ส ร้างโอกาสทางการตลาดให้ กั บ อุ ตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวไทย การพัฒนาการท่องเที่ยวต้องมีความสอดคล้องและตอบรับกับแนวโน้มการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลง
ไปในโลก อาทิ การเติบโตของชนชั้นกลางที่เพิ่มความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยเพื่อการท่องเที่ยว การเติบโต
ของสายการบินต้นทุนต่่าที่ท่าให้การเดินทางเป็นไปได้สะดวกด้วยค่าใช้จ่ายที่ลดลง การเพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้สูงอายุที่
ต้ อ งการสิ่ ง อ่ า นวยความสะดวกเพื่ อ เข้ า ถึ ง สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ การเพิ่ ม ขึ้ น ของการใช้ เทคโนโลยี ใ น
ชีวิตประจ่าวันเป็นโอกาสให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถ เข้าถึงนักท่องเที่ยวโดยตรงได้มากขึ้น ความต้องการ
ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่สูงขึ้น ท่าให้หลายประเทศได้พัฒ นา สินค้า บริการ และเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อ
ตอบสนองต่อ ความต้ องการดั งกล่ าว และการปรับ เปลี่ ยนพฤติ กรรมของนัก ท่ องเที่ ยว ท่ าให้ มี กลุ่ มสาขาการ
ท่องเที่ยวเติบโตใหม่มากมาย อีกทั้ งหลายประเทศหันมาเพิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถ
ตอบรับกับความต้องการที่หลากหลายได้
กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ.2561 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจน่า
เที่ย วและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติ ธุรกิจน่ าเที่ยวและมัคคุ เทศก์ (ฉบั บที่ 2)
พ.ศ.2559 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 และจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 18 เมษายน
2562 มีผลให้มีการแบ่งประเภทมัคคุเทศก์ใหม่ เป็นผลให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะทั้ ง 8 ชนิดต้อง
เปลี่ยนประเภทใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง/ภาคตะวันออก-เฉียงเหนือ/ภาคใต้/ภาคเหนือ)
เมื่ อ มาต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตเป็ น มั ค คุ เทศก์ ตามมาตรา 56 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ธุ ร กิ จ น่ า เที่ ย วและมั ค คุ เทศก์
พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน่าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2559
กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จึงจัดท่าหลักสู ตรการฝึกอบรมวิชามั คคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์
เฉพาะเป็ น มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภ าค (ภาคเหนือ) ภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก่าแพงเพชร เชียงราย
เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ล่าปาง ล่าพูน สุโขทัย
อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี เพื่อเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ ที่มัคคุเทศก์ผู้ได้รับการฝึกอบรม ได้รับการ
เพิ่มเติมองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะอาชีพ และความรู้เฉพาะภู มิภาค (ภาคเหนือ) ที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และทักษะการท่างานให้มัคคุเทศก์สามารถน่าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศในส่วนของบุคลากรให้มีความเข้มแข็ง
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ
2. เพื่อให้ มัคคุเทศก์ที่ มีใบอนุ ญ าตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะ และจะสิ้นอายุ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.
2562 เป็นต้นไป เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะ
ภูมิภาค (ภาคเหนือ)
3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะ และใบอนุญาตจะสิ้นอายุ
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
4. ระยะเวลาการฝึกอบรม
ฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 1 – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. รวม 27 ชั่วโมง
5. สถานที่จัดฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6. การรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
การรับสมัคร
ก่าหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. –
16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม สามารถส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานที่ใช้สมัครและหลักฐานการ
ช่าระเงินค่าธรรมเนียมได้ที่ E-mail humanoffice@cmru.ac.th หรือ ยื่นด้วยตนเอง ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
ป ระก าศ รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ ารั บ ก ารอ บ รม วั น จั น ท ร์ ที่ 30 กั น ยายน 2562 ท างเว็ บ ไซ ด์
http://www.human.cmru.ac.th

7. หลักฐานที่ใช้สมัคร
7.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด่า ขนาด 1.5 – 2 นิ้ว จ่านวน 3 รูป
7.2 ส่าเนาบัตรประจ่าตัวมัคคุเทศก์ หรือส่าเนาใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พร้อมรับรองส่าเนาถูกต้อง
7.3 ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน พร้อมรับรองส่าเนาถูกต้อง
7.4 ส่าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
8. ค่าธรรมเนียม
ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมสามารถช่าระค่าธรรมเนียมผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยราช
ภัฏ เชียงใหม่ บัญ ชีออมทรัพย์ เลขที่ 821-428665-8 ชื่อบัญ ชี นางสาวกิติญ า ชูวิทย์เจริญกิจ และ/หรือ
นายไกรลาส จิตร์กุล และ/หรือ นางสาวพักตร์พิมล สมบัติใหม่
8.1 ค่าสมัคร (ยื่นหลักฐานการช่าระพร้อมใบสมัคร)
300
บาท
8.2 ค่าลงทะเบียน
2,700
บาท
รวม
3,000
บาท
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมนี้รวม - เอกสารระหว่างการอบรม
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
หากมีการด่าเนิน การฝึกอบรมไปได้ระยะเวลาหนึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมขอออกจากการอบรมหรือไม่เข้า
ร่วมอบรมอีก ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ระหว่างการฝึกอบรมที่ช่าระแล้ว ทางคณะกรรมการด่าเนินงานขอ
สงวนสิทธิในการคืนทุกกรณี

ค่าขอเลขที่................../..................

กทท./กทม. 07-01

ติดรูปถ่ายสี
ขนาด 1.5 นิ้ว

แบบคาขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภท
ใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 1
1. ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย).....................................................................................................................................................................
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)...............................................................................................................................................................
2. เลขที่บัตรประจ่าตัวประชาชน..........................................................................................................................................................
3. อบรมล่าดับที่ ...................... รุน่ ที่...............ระหว่างวันที่................ถึง.............เดือน...............................พ.ศ..................................
4. ศูนย์การอบรมและทดสอบ (ชื่อสถาบัน).................มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...........................................................................
5. ที่อยู่ที่สามารถคิดต่อได้ เลขที่...........................................................................................................................................................
โทรศัพท์....................................โทรสาร.......................................โทรศัพท์เคลื่อนที.่ ............................................................................
E – Mail Address……………………………………………………………………………………………………………………………………...........................
6. ภาษาต่างประเทศที่มีความช่านาญมากที่สดุ (เรียงตามล่าดับมากไปหาน้อย)
(1).........................................................(2).............................................................(3)....................................................................
7. วุฒิการศึกษา
 ไม่มีวุฒิ
 ต่่ากว่า ม.3
 ม.3
 ม.6 / ปวช.
 ปวส.
 อนุปริญญา
 ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี
8. ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์จากสถาบันการศึกษา............................................................................................................
รุ่น........................................................พ.ศ...........................................................................................................................................
9. เลขที่ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ _ _ - _ _ _ _ _ วันหมดอายุ .........................................................................................................
10. ประเภทใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (กรุณาท่าเครื่องหมาย  หน้าประเภทใบอนุญาตปัจจุบัน และใบอนุญาตที่ต้องการเปลี่ยน
ประเภทใบอนุญาต (ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ ก่าหนด)
ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะ (ปัจจุบัน)
ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค
ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่ จ. ........................(ระบุจังหวัดตามใบอนุญาต)
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกฉียงเหนือ
ไทย – เฉพาะพื้นที่ จ. ....................................(ระบุจังหวัดตามใบอนุญาต)
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ.................................(ระบุจังหวัดตามใบอนุญาต)
ภาคใต้
ภาคเหนือ
วัฒนธรรมท้องถิ่น...............................................(ระบุแหล่งตามใบอนุญาต)
เดินป่า
ศิลปวัฒนธรรม

11. ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบค่าขอเข้ารับการอบรม ดังนี้

o รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด่า ขนาด 1.5 – 2 นิ้ว จ่านวน 3 ใบ
o ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน พร้อมรับรองส่าเนาถูกต้อง
o ส่าเนาบัตรประจ่าตัวเป็นมัคคุเทศก์ หรือส่าเนาใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พร้อมรับรองส่าเนาถูกต้อง
o ส่าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลรายละเอียดที่ระบุไว้ในค่าขอและข้อมูลอื่นๆ ที่แนบประกอบค่าขอเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ

)
(

ผู้ยื่นค่าขอ
)

/

/

)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาหรับเจ้าหน้าที่
 เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน
 เอกสารไม่ถูกต้อง เนื่องจาก....................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ........................

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่
(
)
ต่าแหน่ง...........................................................................
วัน......................เดือน...............................พ.ศ................

