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โครงการยุวอาสาสมัครช่วยเหลอืนักท่องเที่ยว 

วตัถุประสงค์ 

 1.ความรู้ 

 1.1 เพื่อใหเ้ยาวชนมีความรู้ความเขา้ใจในประวติัศาสตร์ความเป็นมาของเมืองพิมาย                  
ปราสาทหินพิมายและสถานท่ีท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินอยา่งถูกตอ้ง 

 1.2 เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเขา้ใจทางดา้นประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศาสนา
และวฒันธรรม ในทอ้งถ่ินของตน 

 2.กระบวนการ 

 2.1 เพื่อให้เยาวชนน าความรู้ท่ีได้ศึกษา มาให้บริการช่วยเหลือนักท่องเท่ียว เป็น   
การใชค้วามรู้ใหเ้ป็นประโยชนต่์อตนเอง ชุมชน และสังคม 

 2.2 เพื่อใหเ้ยาวชนไดมี้ประสบการณ์ดา้นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และสังคม 
ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน อีกทั้งยงั
เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต 

 2.3 เพื่อให้เยาวชนไดฝึ้กฝนทกัษะ การเป็นผูน้  า กลา้คิดกลา้แสดงออก เสริมสร้าง
ความมัน่ใจ มีอธัยาศยัไมตรีต่อผูม้าเยอืนทอ้งถ่ินของตนในฐานะเจา้บา้นท่ีดี 

 2.4  เพื่อใหเ้ยาวชนมีรายไดร้ะหวา่งเรียนสามารถน าไปเป็นทุนการศึกษา 

 3.ทศันคติและอนุรักษ ์

 3.1 เพื่อให้เยาวชนเกิดความรัก และภาคภูมิใจในแหล่งท่องเท่ียวโบราณสถาน 
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินของตนจนสามารถช่วยและใหค้  าแนะน าแหล่งท่องเท่ียวใหก้บัผูม้าเยอืน
ได ้

 3.2 เพื่อให้เยาวชนปฏิบติัตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว อนัจะน าไปสู่
สังคม และประเทศชาติ มีความใฝ่ดี ห่างไกลจากอบายมุข รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีเป็นประชากรท่ีมี
คุณภาพ และเป็นก าลงัส าคญัของประเทศต่อไป 
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 3.3 เพื่อใหเ้ยาวชนมีจิตส านึกรักบา้นเกิดและทอ้งถ่ินของตน 

กลุ่มเป้าหมาย  

 1.ความรู้ 

 1.1 ร้อยละ 80 ให้เยาวชนมีความรู้ความเขา้ใจในประวติัศาสตร์ความเป็นมาของ
เมืองพิมาย  ปราสาทหินพิมายและสถานท่ีท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินอยา่งถูกตอ้ง 

 1.2 ร้อยละ 80  ให้เยาวชนมีความรู้ความเขา้ใจทางดา้นประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
ศาสนาและวฒันธรรม ในทอ้งถ่ินของตน 

 2.กระบวนการ 

 2.1 ร้อยละ 80 ให้เยาวชนน าความรู้ท่ีไดศึ้กษา มาให้บริการช่วยเหลือนกัท่องเท่ียว 
เป็น   การใชค้วามรู้ใหเ้ป็นประโยชนต่์อตนเอง ชุมชน และสังคม 

 2.2 ร้อยละ 80 ให้เยาวชนไดมี้ประสบการณ์ดา้นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
และสังคม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีส่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชน อีกทั้งยงัเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต 

 2.3 ร้อยละ 80 ให้เยาวชนได้ฝึกฝนทกัษะ การเป็นผูน้  า กลา้คิดกลา้แสดงออก 
เสริมสร้างความมัน่ใจ มีอธัยาศยัไมตรีต่อผูม้าเยอืนทอ้งถ่ินของตนในฐานะเจา้บา้นท่ีดี 

 2.4  ร้อยละ 70 ใหเ้ยาวชนมีรายไดร้ะหวา่งเรียนสามารถน าไปเป็นทุนการศึกษา 

 3.ทศันคติและอนุรักษ ์

 3.1 ร้อยละ 80  ให้ เยาวชนเกิดความรัก และภาคภูมิใจในแหล่งท่องเ ท่ียว
โบราณสถาน ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินของตนจนสามารถช่วยและให้ค  าแนะน าแหล่งท่องเท่ียว
ใหก้บัผูม้าเยอืนได ้

 3.2 ร้อยละ 80 ให้เยาวชนปฏิบติัตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว อนัจะ
น าไปสู่สังคม และประเทศชาติ มีความใฝ่ดี ห่างไกลจากอบายมุข รับผิดชอบต่อหน้าท่ีเป็น
ประชากรท่ีมีคุณภาพ และเป็นก าลงัส าคญัของประเทศต่อไป 
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 3.3 ร้อยละ 80 ใหเ้ยาวชนมีจิตส านึกรักบา้นเกิดและทอ้งถ่ินของตน 

ปีทีเ่ร่ิมโครงการ 

 เน่ืองจากเมืองพิมายเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางโบราณสถานท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของ
ประเทศไทย การท่องเท่ียวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีช่ือเสียงอย่างหน่ึงในทอ้งถ่ิน ท่ีจะช่วยให้
ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึนในหลายๆดา้น ดงันั้นในปี พ.ศ.2531 โรงเรียนพิมายวิทยา เขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานครราชสีมา เขต31 โดยความร่วมมือระหว่างการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยและเทศบาลต าบลพิมาย จึงไดจ้ดัตั้งโครงการยวุอาสาสมคัรช่วยเหลือนกัท่องเท่ียว
น้ีข้ึน โดยมีคุณครูประนอม ไชยวิชิต คุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
โรงเรียนพิมายวิทยา เป็นผูก่้อตั้ งข้ึน ในขณะนั้นมีสมาชิก100 คนเพื่อฝึกฝนให้เยาวชนใน
อ าเภอพิมายรู้จกัรัก และภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตนเอง จนสามารถแนะน านกัท่องเท่ียวท่ีมา
เยือนเมืองพิมายได้ และในปัจจุบันมีนักท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติ
โครงการน้ีไดล้งไปปฏิบติั ในภาคสนามจริง ในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ในงานเทศกาล
เท่ียวพิมายคร้ังท่ี1 

 และในปีการศึกษา 2554 ยงัได้รับการจัดอยู่ในเอกลักษณ์ของโรงเรียน พร้อมทั้ งมี
หลกัสูตรเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของปราสาทหินพิมาย ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ซ่ึงโครงการน้ีก่อให้เกิดผลดีต่อนักท่องเท่ียวและช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของ
ประเทศ เป็นการใชท้รัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ เยาวชนในอ าเภอพิมายเองก็จะไดรั้บ
ประโยชนจ์ากประสบการณ์ตรงดา้นสังคมและภาษาในระดบัหน่ึง 

รูปแบบกจิกรรม 

 1.  กิจกรรมหลกั 

  - รับสมคัรสมาชิก มีการจดัอบรมภาคความรู้ทฤษฎีและภาคปฏิบติั และทศันศึกษา 

  - ฝึกปฏิบติัหน้าท่ีโดยการน าชมแหล่งท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินกบัรุ่นพี่ ให้รุ่นพี่เป็น
ผูส้อนและใหค้  าแนะน า 

  - สอบการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยมีรุ่นพี่เป็นผูคุ้มสอบ เป็นการวดัผลและประเมินผล จาก
การฝึก 
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 2.  กิจกรรมเสริม (สู่ภาคปฏิบติั) 

  - สามารถน าชม ให้ความรู้กบันักท่องเท่ียวเก่ียวกบัเมืองพิมาย ปราสาทหินพิมาย 
และสถานท่ีท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินของตนได ้

  - มีการเผยแพร่โครงการยวุอาสาสมคัรช่วยเหลือนกัท่องเท่ียว สู่เครือข่ายต่าง ๆ จาก
การศึกษาดูงาน 

  - มีการร่วมกิจกรรมกบัชุมชน เช่น ในงานเทศกาลเท่ียวพิมาย (จดัข้ึนในสัปดาห์ท่ี
สองของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี) ซ่ึงมีส่วนช่วยในการประชาสัมพนัธ์แก่นกัท่องเท่ียว ในช่วง
กลางวนัมีการน าชมแหล่งท่องเท่ียว และร่วมกิจกรรมแสง สี เสียงในเวลากลางคืน น าไปสู่      
การกระจายรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน 

  - กิจกรรมพี่ดูแลน้อง โดยให้นักเรียนรุ่นพี่ในโครงการเป็นพี่เล้ียงในการดูแล
ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ไปให้นกัเรียนรุ่นนอ้งในโครงการ ซ่ึงจะกลายเป็นแรงบนัดาลใจแก่รุ่น
นอ้งต่อไป 

  - นักเรียน/เยาวชนท่ีเขา้ร่วมโครงการมีรายระหว่างเรียน จากการน าชม สามารถ
น าไปเป็นทุนการศึกษาได ้โดยการฝากเงินในธนาคารโรงเรียน 

วธิีด าเนินการ 

 1.  ขั้นเตรียมการ 

   - ก  าหนดโครงการ 

   - เสนอโครงการเพื่อขออนุมติั 

 2.  ขั้นด าเนินการเพื่อขออนุมติั 

   - รับสมคัรผูเ้ขา้อบรมยวุอาสาสมคัรช่วยเหลือนกัท่องเท่ียว 

   - จัดอบรมภาคความรู้ทฤษฎีและภาคปฏบัติ และทัศนศึกษาเปรียบเทียบแหล่ง
ท่องเท่ียวและการน าชมของมคัคุเทศกเ์ฉพาะพื้นท่ี 

   - ยวุอาสาสมคัรฯ ฝึกปฏิบติัหนา้ท่ีโดยการน าชมแหล่งท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน 
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   - ยวุอาสาสมคัรฯ ปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้ริการน าชมอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย วนัเสาร์ 
วนัอาทิตย ์และวนัหยดุรวมถึงการใหบ้ริการตามค าขอรับบริการ 

 3.  ขั้นติดตามประเมินผล 

   - ประเมินผลหลงัการอบรม 

   - ประเมินผลหลงัการฝึกปฏิบติั 

   - ประเมินผลรายเดือนของการใหบ้ริการ 

   - ประเมินผลหน่ึงปีการศึกษา 

หลกัสูตรการอบรม 

 1. ภาคความรู้ทัว่ไปจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเขต 1 

  1.1  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (1 ชัว่โมง) 

  1.2  ลกัษณะการด าเนินงานเก่ียวกบัธุรกิจท่องเท่ียว (1 ชัว่โมง) 

  1.3 แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  (1ชัว่โมง) 

  1.4 แนวคิดเก่ียวกบัการอนุรักษแ์ละพฒันาการท่องเท่ียว (1 ชัว่โมง) 

  1.5  ทบทวนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารเบ้ืองตน้ (3 ชัว่โมง) 

 2.  ภาคความรู้วชิาการ จาก เทศบาลต าบลพิมายและหน่วยศิลปากรพิมาย 

  2.1  ประวติัศาสตร์ / ภูมิศาสตร์ เก่ียวกบัเมืองพิมาย (1 ชัว่โมง) 

  2.2  ความรู้เร่ืองปราสาทหินพิมาย – ไทรงาม (1 ชัว่โมง) 

  2.3  วรรณคดี-ศิลปะ และสถาปัตยกรรมไทย (1 ชัว่โมง) 

  2.4  พระพุทธศาสนา ความเช่ือและค่านิยมของคนไทย (1 ชัว่โมง) 

  2.5 แผนท่ีและการอ่านแผนท่ีสากล (30 นาที) 
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  2.6  ศิลปะการถ่ายภาพเบ้ืองตน้ (1 ชัว่โมง) 

 3.  ความรู้เฉพาะสาขา จากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเขต 1 
จงัหวดันครราชสีมา 

  3.1  บทบาทและหนา้ท่ียวุอาสาสมคัรช่วยเหลือนกัท่องเท่ียว (30 นาที) 

  3.2  ศิลปะการพดูและมนุษยสัมพนัธ์ (1 ชัว่โมง) 

  3.3  เทคนิคการน าชมอยา่งง่าย ๆ (1 ชัว่โมง) 

 4.  ความรู้เร่ืองแหล่งท่องเท่ียว จาก ททท. และหน่วยศิลปกรท่ี 6 

  4.1  แหล่งท่องเท่ียวอุทยานประวติัศาสตร์ในประเทศไทยและการอนุรักษ์ (1 
ชัว่โมง) 

  4.2  เทศกาลและงานประเพณีท่ีส าคญัๆ ในเมืองพิมาย (1 ชัว่โมง) 

  4.3  แหล่งท่องเท่ียวอ่ืนในพิมาย (1 ชัว่โมง) 

 5.  การศึกษานอกสถานท่ี 

  5.1  ศึกษาดูงานและทดลองปฏิบติัการน าเท่ียวในเมืองพิมาย 

  5.2  ศึกษา ดูงาน ทศันศึกษาเปรียบเทียบแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และ
โบราณสถานและปฏิบติัการน าเท่ียวในเขตใกลเ้คียง เช่น หมู่บา้น สถานท่ีทอผา้ไหม ท าหม่ีพิ
มาย เคร่ืองหวาย กระยาสารท 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

 ประมาณเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ของทุกปี 

 สถานที ่

 โรงเรียนพิมายวิทยา อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพิมาย และ
แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และโบราณสถานอ่ืน 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 
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 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ โรงเรียนพิมายวิทยา เขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษานครราชสีมาเขต 31 ส านกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

 1.  โรงเรียนพิมายวทิยา 

 2.  เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานครราชสีมา เขต 31 

 3.  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พิมาย 

 4.  อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 

 5. เทศบาลต าบลในเมือง อ.พิมาย 

 6.  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเขต 1 จงัหวดันครราชสีมา 
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งบประมาณค่าใช้จ่าย 

รายรับ-รายจ่ายการอบรมยุวอาสาสมคัรช่วยเหลอืนักท่องเทีย่ว 

วนัที ่4 – 6 กรกฎาคม 2555 

รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 
รับเงินอุดหนุน 
รับเงินสนบัสนุนจากเทศบาล 
ค่าเช่าสถานท่ี 
ค่าวทิยากร 
ค่าอาหารและอาหารวา่ง 
ค่าเหมารถบสัไปทศันศึกษา 
ค่าเหมารถตูไ้ปทศันศึกษา 
ค่าเขา้ชมสถานท่ีซาฟารีเวลิด ์
ค่าวสัดุในการจดักิจกรรมฐาน 
ค่าป้ายอบรม 
ค่าจดัท า CD และภาพถ่ายในการอบรม 
ค่าจดัท าเส้ือยดื 78 ตวั ตวัละ 150 

35,200 
30,000 

 
 

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

2,110 
11,700 

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

 - 
 

หมายเหตุ  งบประมาณค่าใชจ่้ายน้ีเป็นเพียงตวัอยา่งของงบประมาณท่ีใชใ้นแต่ละปีเท่านั้น 
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แบบสอบถามความคดิเห็นผู้เข้าร่วมโครงการยุวอาสาสมคัรช่วยเหลอืนักท่องเทีย่ว 

          ขา้พเจา้ช่ือ-นามสกลุ............................................................................................................. 

หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 

ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้   

บา้นเลขท่ี......หมู่ท่ี.....ถนน............................ต  าบล..............................อ  าเภอ.............................
จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์..................... 

เบอร์โทรศพัท.์.......................................มือถือ....................................... 

1.อะไรคือแรงบนัดาลใจในการเขา้ร่วมโครงการยวุอาสาสมคัรช่วยเหลือนกัท่องเท่ียว 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

2.คุณไดรั้บประโยชนอ์ะไรจากการเขา้ร่วมโครงการยวุอาสาสมคัรช่วยเหลือนกัท่องเท่ียว 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 
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