
                          
 

โครงการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค 

กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์ภูมภิาค (ภาคใต้) 

รุ่นที ่1 จังหวัดระนอง 

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 

มัคคุเทศก์ผูม้ีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ต้องมีคุณสมบัต ิดังต่อไปนี้ 

1. มีภูมลิ าเนาอยูใ่นภาคใต้ 

2.เป็นผูท้ี่ไดรั้บใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะในเขตภาคใต้ และใบอนุญาตไม่สิ้นอายุ  

 

หลักฐานที่ใช้สมัคร 

  1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไมส่วมแว่นตา ขนาด 1 - 2 นิว้ จ านวน 3 รูปถ่ายครัง้

เดยีวกันไม่เกิน 1 ปี และไมม่ีรอยประทับตราใด ๆ บนรูปถ่าย 

  2. ส าเนาบัตรประจ าตัวมัคคุเทศก์ หรือส าเนาใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จ านวน 2 ฉบับ 

  3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ 

  4. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ 

  5. ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้าม)ี เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล จ านวน 1 ฉบับ 

 ทั้งน้ี ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” โดยลงช่ือก ากับไว้ทุกหน้า

ของส าเนาเอกสารดว้ย 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 

  ต้ังแต่วันที่ 30 สงิหาคม – 2 กันยายน 2564 

 

จ านวนผู้เข้าอบรม 

  30 คน  

 

**ไม่มีค่าสมัครและค่าธรรมเนยีมในการฝึกอบรม (ฝึกอบรมฟร)ี 

 



วันที่ รับสมัคร/คดัเลือก/ประกาศผลการคัดเลือก 

วันเวลา รายละเอียดการด าเนินงานสถานที่ 

ต้ังแตว่ันที่ไดรั้บการอนุมัติจากกรมการท่องเที่ยว – 23 สงิหาคม 2564  

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เวลา 09.00–16.00น.   ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ 

วันที่ 24 สงิหาคม 2564  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์  

ผ่าน www.rncc.ac.th วิทยาลัยชุมชนระนอง/  

เฟซบุ๊คเพจ วิทยาลัยชุมชนระนอง 

วันที่ 25 สงิหาคม 2564  สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วิทยาลัยชุมชนระนอง 

วันที่ 26 สงิหาคม 2564  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมออนไลน์  

ผ่าน www.rncc.ac.th วิทยาลัยชุมชนระนอง/  

เฟซบุ๊คเพจ วิทยาลัยชุมชนระนอง 

วันที่ 30 สงิหาคม 2564  รายงานตัว/ปฐมนิเทศ/ลงทะเบียน  วิทยาลัยชุมชนระนอง 

วันที่ 30 สงิหาคม – 2 กันยายน 2564 ฝึกอบรมแบบ Online ดว้ยระบบ    

 

สถานที่รับสมัคร/คดัเลือก/ประกาศผลการคัดเลือก 

  สถานที่รับสมัคร  

  - สมัครผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนระนอง www.rncc.ac.th หัวข้อ“สมัครฝึกอบรมมัคคุเทศก์

กรณี เปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาต”  

  - ผ่าน Link รับสมัครเข้าอบรม  https://forms.gle/WhGGRpfCB5GBwDCz8 

- สมัครดว้ยตนเอง ที่กลุ่มบริการวิชาการและฝึกอบรม ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนระนอง 

300/1 หมู่ที ่1 ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริ้น อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

  ติดต่อสอบถามได้ที่  

-นางปานด ี คงสมบัต ิ   โทรศัพท์มือถือ 08-1956-2936 

-วิทยาลัยชุมชนระนอง โทรศัพท์ 077-821068 โทรสาร 077-823326   

 

คัดเลือก  

- สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต  

ประกาศผลการคัดเลือก  

- เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนระนอง www.rncc.ac.th หัวข้อ “ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมออนไลน์

โครงการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็น

มัคคุเทศก์ภูมิภาค (ภาคใต้) รุ่นที่ 1 จังหวัดระนอง” /เฟซบุ๊คเพจ วิทยาลัยชุมชนระนอง 

 

http://www.rncc.ac.th/


รายงานตัว  

- รายงานตัวด้วยระบบออนไลน์ด้วยดว้ยวีดีทัศน์ทางไกล (Video Tele Conference)                        

โดยมี วิทยาลัยชุมชนระนองเป็นผูดู้แลระบบ  

 

การเรยีนการสอนแบบออนไลน์ 

 การจัดการสอนออนไลน์ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต ดว้ยวีดีทัศน์ทางไกล 

(Video Tele Conference)   โดยมี วิทยาลัยชุมชนระนองเป็นผูดู้แลระบบ  

 - การบรรยายและเข้าร่วมฟังบรรยาย  

 - การแบ่งกลุม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 - การน าเสนอของผู้เข้าร่วมอบรม 

 

วันที่สอบทฤษฎี และสอบปฏิบัติ 

วันเวลา รายละเอียดการด าเนินงาน/สถานที่ 

วันที่ 30 สงิหาคม 2564    การทดสอบก่อนเรียน(Pre-Test)ออนไลน์ เวลา 08.00-09.30 น.  

ณ วิทยาลัยชุมชนระนอง 300/1 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริ้น อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

วันที่ 2 กันยายน 2564 การทดสอบหลังเรียน(Post-Test) ออนไลน์   เวลา 16.00-17.30 น.  

ณ วิทยาลัยชุมชนระนอง 300/1 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริ้น อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล(การทดสอบก่อนเรยีนPre-Test และการทดสอบหลังเรียนPost-Test) 

 ใช้เกณฑ์ตัดสินว่า “ผ่าน” หรือ “ไมผ่่าน” 

 ส าหรับเกณฑ์ “ผ่าน” ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) และผ่านการ

ทดสอบหลังเรียน (Post-Test) และจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของช่ัวโมงการฝึกอบรม

ทั้งหมด ด้วยระบบการเรียนการสอนออนไลน์ http://moodle.rncc.ac.th/ วิทยาลัยชุมชนระนอง 

 

ระเบียบ และข้อปฏิบัตขิองการเข้ารับการอบรม 

1. การเข้าอบรมผ่านระบบเครอืข่ายอินเทอร์เนต็ 

- ระบบนับเวลา จะบันทึกขอ้มูลการเข้าอบรมผ่านระบบเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีการเช็คการ 

เข้ารับการฝึกอบรมทุกๆ 20 นาท ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีพืน้หลังตามวิทยาลัยชุมชนระนองก าหนดตลอด 

ระยะเวลาการอบรม และผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 90 

2. การแตง่กาย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องแต่งกายสุภาพเหมาะสมในระหว่างการอบรม 



3. วิทยาลัยชุมชนระนอง สงวนสิทธิ์ในกระบวนการอบรมออนไลน์ทุกขัน้ตอน เช่น การพิจารณาอนุมัติ 

สทิธิ์ให้เข้ารับการอบรม การระงับ หรือยกเลกิการให้สทิธิ์เข้ารับการอบรม การพิจารณารับรองผ่านตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ไดก้ าหนดไว้ เป็นต้น โดยวิทยาลัยชุมชนระนอง ไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า หรือ

ช้ีแจงรายละเอียดเป็นรายบุคคล 

 
ตารางฝึกอบรม 

  
วัน เวลาอบรม หัวข้อ/วิชา วิทยากร 

 

 

 

 

วันจันทร์  

ที่ 30 สงิหาคม 2564 

 

 

 

 

07.30 – 08.00 น. ลงทะเบียน 

08.00 – 09.30 น. การทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 

09.30 – 10.00 น. พิธเีปิด 

10.00 – 12.00 น. กฎหมายว่าด้วยธุรกิจน าเที่ยว

และมัคคุเทศก์และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

กรมการท่องเที่ยว 

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และนโยบายการสง่เสริมการ

ท่องเที่ยวของรัฐ 

กรมการท่องเที่ยว 

14.00 – 18.00 น. ทรัพยากรการท่องเที่ยว

ท้องถิ่น (ภาคใต้) 

ผศ.อ านาจ  รักษาพล 

    

 

วันอังคาร 

ที่ 31 สงิหาคม 2564 

09.00 – 11.00 น. ทรัพยากรการท่องเที่ยว

ท้องถิ่น (ภาคใต้) 

ผศ.อ านาจ  รักษาพล 

11.00 – 12.00 น. ประวัตศิาสตร์ โบราณคดี และ

วรรณกรรมท้องถิ่น (ภาคใต้) 

นายธนกร  สุวุฒิกุล 

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 

13.00 – 18.00 น. ประวัตศิาสตร์ โบราณคดี และ

วรรณกรรมท้องถิ่น (ภาคใต้) 

นายธนกร  สุวุฒิกุล 

    

 

วันพุธ 

ที่ 1 กันยายน 2564 

09.00 – 12.00 น. ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(ภาคใต้) 

นายสุรพันธ์  นะแก้ว 

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 



วัน เวลาอบรม หัวข้อ/วิชา วิทยากร 

13.00 – 14.00 น. สนิค้าพืน้เมืองและของที่ระลกึ 

(ภาคใต้) 

นายส าราญ   ชูสงิห์  

 

14.00 – 16.00 น. รูปแบบการท่องเที่ยว

เฉพาะถิ่น (ภาคใต้) 

นายไพรสณฑ์  พร้อมพงค์ 

 

    

 

วันพฤหัสบดี 

ที่ 2 กันยายน 2564 

09.00 – 12.00 น. ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น (ภาคใต้) ผศ.ชลดรงค์  ทองสง 

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. กลุ่มชาติพันธุ์และชุมชน

ท้องถิ่น (ภาคใต้) 

นายปรวิัฒน์  ช่างคิด 

16.00 – 17.30 น. การทดสอบหลังเรียน (P0st-Test) 

17.30 – 18.00 น. พิธปีิด 

  
หมายเหตุ - ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม    
 

 


