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โครงการยุวอาสาสมัครช่ วยเหลือนักท่ องเที่ยว
วัตถุประสงค์
1.ความรู ้
1.1 เพื่อให้เยาวชนมีความรู ้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของเมืองพิมาย
ปราสาทหินพิมายและสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นอย่างถูกต้อง
1.2 เพื่อให้เยาวชนมีความรู ้ความเข้าใจทางด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศาสนา
และวัฒนธรรม ในท้องถิ่นของตน
2.กระบวนการ
2.1 เพื่อให้เยาวชนนาความรู ้ ที่ได้ศึกษา มาให้บริ การช่ วยเหลื อนักท่ องเที่ยว เป็ น
การใช้ความรู ้ให้เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
2.2 เพื่อให้เยาวชนได้มีประสบการณ์ดา้ นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และสังคม
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน อีกทั้งยัง
เป็ นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต
2.3 เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะ การเป็ นผูน้ า กล้าคิดกล้าแสดงออก เสริ มสร้าง
ความมัน่ ใจ มีอธั ยาศัยไมตรี ต่อผูม้ าเยือนท้องถิ่นของตนในฐานะเจ้าบ้านที่ดี
2.4 เพื่อให้เยาวชนมีรายได้ระหว่างเรี ยนสามารถนาไปเป็ นทุนการศึกษา
3.ทัศนคติและอนุรักษ์
3.1 เพื่ อ ให้เ ยาวชนเกิ ด ความรั ก และภาคภู มิ ใ จในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วโบราณสถาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนจนสามารถช่วยและให้คาแนะนาแหล่งท่องเที่ยวให้กบั ผูม้ าเยือน
ได้
3.2 เพื่อให้เยาวชนปฏิบตั ิตนให้เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว อันจะนาไปสู่
สังคม และประเทศชาติ มีความใฝ่ ดี ห่างไกลจากอบายมุข รับผิดชอบต่อหน้าที่เป็ นประชากรที่มี
คุณภาพ และเป็ นกาลังสาคัญของประเทศต่อไป
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3.3 เพื่อให้เยาวชนมีจิตสานึกรักบ้านเกิดและท้องถิ่นของตน
กลุ่มเป้ าหมาย
1.ความรู ้
1.1 ร้อยละ 80 ให้เยาวชนมีความรู ้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของ
เมืองพิมาย ปราสาทหินพิมายและสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นอย่างถูกต้อง
1.2 ร้อยละ 80 ให้เยาวชนมีความรู ้ความเข้าใจทางด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ศาสนาและวัฒนธรรม ในท้องถิ่นของตน
2.กระบวนการ
2.1 ร้อยละ 80 ให้เยาวชนนาความรู ้ที่ได้ศึกษา มาให้บริ การช่ วยเหลือนักท่องเที่ยว
เป็ น การใช้ความรู ้ให้เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
2.2 ร้อยละ 80 ให้เยาวชนได้มีประสบการณ์ดา้ นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
และสังคม ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม และมี ส่วนร่ วมในการพัฒนา
ชุมชน อีกทั้งยังเป็ นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต
2.3 ร้ อยละ 80 ให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะ การเป็ นผูน้ า กล้าคิ ดกล้าแสดงออก
เสริ มสร้างความมัน่ ใจ มีอธั ยาศัยไมตรี ต่อผูม้ าเยือนท้องถิ่นของตนในฐานะเจ้าบ้านที่ดี
2.4 ร้อยละ 70 ให้เยาวชนมีรายได้ระหว่างเรี ยนสามารถนาไปเป็ นทุนการศึกษา
3.ทัศนคติและอนุรักษ์
3.1 ร้ อ ยละ 80 ให้ เ ยาวชนเกิ ด ความรั ก และภาคภู มิ ใ จในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนจนสามารถช่ วยและให้คาแนะนาแหล่งท่องเที่ยว
ให้กบั ผูม้ าเยือนได้
3.2 ร้อยละ 80 ให้เ ยาวชนปฏิบตั ิตนให้เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว อันจะ
นาไปสู่ สังคม และประเทศชาติ มีความใฝ่ ดี ห่ างไกลจากอบายมุ ข รั บผิดชอบต่อหน้าที่ เป็ น
ประชากรที่มีคุณภาพ และเป็ นกาลังสาคัญของประเทศต่อไป
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3.3 ร้อยละ 80 ให้เยาวชนมีจิตสานึกรักบ้านเกิดและท้องถิ่นของตน
ปี ทีเ่ ริ่มโครงการ
เนื่ อ งจากเมื อ งพิ มายเป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางโบราณสถานที่ มี ชื่ อเสี ย งแห่ ง หนึ่ ง ของ
ประเทศไทย การท่องเที่ยวถือว่าเป็ นอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสี ยงอย่างหนึ่งในท้องถิ่น ที่จะช่ วยให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นในหลายๆด้าน ดังนั้นในปี พ.ศ.2531 โรงเรี ยนพิมายวิทยา เขต
พื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษานครราชสี มา เขต31 โดยความร่ วมมื อระหว่างการท่ องเที่ ยวแห่ ง
ประเทศไทยและเทศบาลตาบลพิมาย จึงได้จดั ตั้งโครงการยุวอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นี้ ขึ้ น โดยมี คุ ณ ครู ป ระนอม ไชยวิ ชิ ต คุ ณ ครู ใ นกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ภ าษาต่ า งประเทศ
โรงเรี ยนพิ ม ายวิทยา เป็ นผูก้ ่ อ ตั้ง ขึ้ น ในขณะนั้น มี ส มาชิ ก 100 คนเพื่ อ ฝึ กฝนให้เ ยาวชนใน
อาเภอพิมายรู ้จกั รัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง จนสามารถแนะนานักท่องเที่ยวที่มา
เยือ นเมื อ งพิ ม ายได้ และในปั จ จุ บัน มี นัก ท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม มากขึ้ น ทั้ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ
โครงการนี้ได้ลงไปปฏิบตั ิ ในภาคสนามจริ ง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ในงานเทศกาล
เที่ยวพิมายครั้งที่1
และในปี การศึ กษา 2554 ยัง ได้รั บ การจัด อยู่ใ นเอกลัก ษณ์ ข องโรงเรี ย น พร้ อ มทั้ง มี
หลักสู ตรเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของปราสาทหิ นพิมาย ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ซึ่ งโครงการนี้ ก่อให้เกิดผลดีต่อนักท่องเที่ยวและช่ วยส่ งเสริ มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศ เป็ นการใช้ทรัพยากรในชุ มชนให้เ กิดประโยชน์ เยาวชนในอาเภอพิมายเองก็จะได้รับ
ประโยชน์จากประสบการณ์ตรงด้านสังคมและภาษาในระดับหนึ่ง
รู ปแบบกิจกรรม
1. กิจกรรมหลัก
- รับสมัครสมาชิก มีการจัดอบรมภาคความรู ้ทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และทัศนศึกษา
- ฝึ กปฏิ บตั ิ หน้าที่ โดยการนาชมแหล่ งท่ องเที่ ยวในท้องถิ่ นกับรุ่ นพี่ ให้รุ่นพี่เป็ น
ผูส้ อนและให้คาแนะนา
- สอบการปฏิบตั ิหน้าที่ โดยมีรุ่นพี่เป็ นผูค้ ุมสอบ เป็ นการวัดผลและประเมินผล จาก
การฝึ ก
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2. กิจกรรมเสริ ม (สู่ ภาคปฏิบตั ิ)
- สามารถนาชม ให้ความรู ้กบั นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเมืองพิมาย ปราสาทหิ นพิมาย
และสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนได้
- มีการเผยแพร่ โครงการยุวอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว สู่ เครื อข่ายต่าง ๆ จาก
การศึกษาดูงาน
- มีการร่ วมกิจกรรมกับชุ มชน เช่ น ในงานเทศกาลเที่ยวพิมาย (จัดขึ้นในสัปดาห์ที่
สองของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ) ซึ่งมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์แก่นกั ท่องเที่ยว ในช่วง
กลางวันมีการนาชมแหล่ งท่ องเที่ ยว และร่ วมกิจกรรมแสง สี เสี ยงในเวลากลางคืน นาไปสู่
การกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน
- กิ จกรรมพี่ดูแลน้อง โดยให้นักเรี ยนรุ่ นพี่ในโครงการเป็ นพี่เลี้ ยงในการดู แล
ถ่ายทอดความรู ้ต่าง ๆ ไปให้นกั เรี ยนรุ่ นน้องในโครงการ ซึ่ งจะกลายเป็ นแรงบันดาลใจแก่รุ่น
น้องต่อไป
- นักเรี ยน/เยาวชนที่เข้าร่ วมโครงการมีรายระหว่างเรี ยน จากการนาชม สามารถ
นาไปเป็ นทุนการศึกษาได้ โดยการฝากเงินในธนาคารโรงเรี ยน
วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรี ยมการ
- กาหนดโครงการ
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
2. ขั้นดาเนินการเพื่อขออนุมตั ิ
- รับสมัครผูเ้ ข้าอบรมยุวอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
- จัด อบรมภาคความรู ้ ทฤษฎี แ ละภาคปฏบัติ และทัศนศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บแหล่ ง
ท่องเที่ยวและการนาชมของมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่
- ยุวอาสาสมัครฯ ฝึ กปฏิบตั ิหน้าที่โดยการนาชมแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น
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- ยุวอาสาสมัครฯ ปฏิบตั ิหน้าที่ให้บริ การนาชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย วันเสาร์
วันอาทิตย์ และวันหยุดรวมถึงการให้บริ การตามคาขอรับบริ การ
3. ขั้นติดตามประเมินผล
- ประเมินผลหลังการอบรม
- ประเมินผลหลังการฝึ กปฏิบตั ิ
- ประเมินผลรายเดือนของการให้บริ การ
- ประเมินผลหนึ่งปี การศึกษา
หลักสู ตรการอบรม
1. ภาคความรู ้ทวั่ ไปจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1
1.1 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (1 ชัว่ โมง)
1.2 ลักษณะการดาเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว (1 ชัว่ โมง)
1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (1ชัว่ โมง)
1.4 แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยว (1 ชัว่ โมง)
1.5 ทบทวนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารเบื้องต้น (3 ชัว่ โมง)
2. ภาคความรู ้วชิ าการ จาก เทศบาลตาบลพิมายและหน่วยศิลปากรพิมาย
2.1 ประวัติศาสตร์ / ภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับเมืองพิมาย (1 ชัว่ โมง)
2.2 ความรู ้เรื่ องปราสาทหินพิมาย – ไทรงาม (1 ชัว่ โมง)
2.3 วรรณคดี-ศิลปะ และสถาปัตยกรรมไทย (1 ชัว่ โมง)
2.4 พระพุทธศาสนา ความเชื่อและค่านิยมของคนไทย (1 ชัว่ โมง)
2.5 แผนที่และการอ่านแผนที่สากล (30 นาที)
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2.6 ศิลปะการถ่ายภาพเบื้องต้น (1 ชัว่ โมง)
3. ความรู ้เฉพาะสาขา จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเขต 1
จังหวัดนครราชสี มา
3.1 บทบาทและหน้าที่ยวุ อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (30 นาที)
3.2 ศิลปะการพูดและมนุษยสัมพันธ์ (1 ชัว่ โมง)
3.3 เทคนิคการนาชมอย่างง่าย ๆ (1 ชัว่ โมง)
4. ความรู ้เรื่ องแหล่งท่องเที่ยว จาก ททท. และหน่วยศิลปกรที่ 6
4.1 แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ ใ นประเทศไทยและการอนุ รั ก ษ์ (1
ชัว่ โมง)
4.2 เทศกาลและงานประเพณี ที่สาคัญๆ ในเมืองพิมาย (1 ชัว่ โมง)
4.3 แหล่งท่องเที่ยวอื่นในพิมาย (1 ชัว่ โมง)
5. การศึกษานอกสถานที่
5.1 ศึกษาดูงานและทดลองปฏิบตั ิการนาเที่ยวในเมืองพิมาย
5.2 ศึกษา ดู งาน ทัศนศึกษาเปรี ยบเที ยบแหล่ งท่ องเที่ ยวทางประวัติ ศาสตร์ และ
โบราณสถานและปฏิบตั ิการนาเที่ยวในเขตใกล้เคียง เช่ น หมู่บา้ น สถานที่ทอผ้าไหม ทาหมี่พิ
มาย เครื่ องหวาย กระยาสารท
ระยะเวลาดาเนินงาน
ประมาณเดือน กรกฎาคม – สิ งหาคม ของทุกปี
 สถานที่
โรงเรี ยนพิมายวิทยา อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติพิมาย และ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานอื่น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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ศูน ย์พ ฒ
ั นาการเรี ยนการสอนภาษาอัง กฤษ โรงเรี ยนพิม ายวิทยา เขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษานครราชสี มาเขต 31 สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. โรงเรี ยนพิมายวิทยา
2. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสี มา เขต 31
3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย
4. อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
5. เทศบาลตาบลในเมือง อ.พิมาย
6. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1 จังหวัดนครราชสี มา
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งบประมาณค่ าใช้ จ่าย
รายรับ-รายจ่ ายการอบรมยุวอาสาสมัครช่ วยเหลือนักท่ องเทีย่ ว
วันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2555
รายการ
รับเงินอุดหนุน
รับเงินสนับสนุนจากเทศบาล
ค่าเช่าสถานที่
ค่าวิทยากร
ค่าอาหารและอาหารว่าง
ค่าเหมารถบัสไปทัศนศึกษา
ค่าเหมารถตูไ้ ปทัศนศึกษา
ค่าเข้าชมสถานที่ซาฟารี เวิลด์
ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมฐาน
ค่าป้ ายอบรม
ค่าจัดทา CD และภาพถ่ายในการอบรม
ค่าจัดทาเสื้ อยืด 78 ตัว ตัวละ 150

รายรับ
35,200
30,000

รายจ่ าย

2,000
6,500
7,650
12,000
4,500
16,290
2,055
450
2,110
11,700

คงเหลือ
65,200
63,200
56,700
49,050
37,050
32,500
16,260
14,205
13,755
11,700
-

หมายเหตุ งบประมาณค่าใช้จ่ายนี้เป็ นเพียงตัวอย่างของงบประมาณที่ใช้ในแต่ละปี เท่านั้น
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แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เข้ าร่ วมโครงการยุวอาสาสมัครช่ วยเหลือนักท่ องเทีย่ ว
ข้าพเจ้าชื่อ-นามสกุล.............................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้
บ้านเลขที่......หมู่ที่.....ถนน............................ตาบล..............................อาเภอ.............................
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณี ย.์ .....................
เบอร์โทรศัพท์........................................มือถือ.......................................
1.อะไรคือแรงบันดาลใจในการเข้าร่ วมโครงการยุวอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2.คุณได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าร่ วมโครงการยุวอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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