
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

1. ผู้สมัครท่ีมีคุณวุฒิอนุปริญญาหรอืเทียบเท่าขึ้นไป มีสิทธิขอเทียบวิชา
และโอนหน่วยกิตได ้ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2. คณะอาจพิจารณาคุณสมบตัิผู้สมัครท่ีเทียบโอนตามอธัยาศยั 
     (เทียบโอนได้บางวิชา โดยพิจารณาจากอายุและประสบการณ)์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงคุณวุฒ ิจ านวน 3 ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 3 ฉบับ  
3. ส าเนาบัตรประชาชนหรือบตัรประจ าตัวข้าราชการ  
      จ านวน 4 ฉบับ 
4. ใบรับรองแพทย ์จ านวน 1 ฉบับ 
5. รูปถ่ายสีหรือขาวด า ขนาด 2” จ านวน 3 รูป 
6. ส าเนาหลักฐานต่างๆ เพิ่มเติม (ตามแต่กรณี)   
      จ านวนอย่างละ 3 ฉบับ คือ 

6.1 กรณีมีการเปล่ียนแปลงชื่อ นามสกุล สมรส หย่าร้าง 
6.2 กรณีผู้สมัครใช้วุฒิ ม.3 หรือเทยีบเท่าตอ้งมีหนงัสือรบัรองจาก

ผู้บังคับบญัชาระดบัหัวหน้ากอง              
      หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

7. ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตละ 800 บาท  
      และค่าธรรมเนียมต่างๆ 

***************************************************** 
***สามารถชมภาพบรรยากาศกิจกรรมและการออก
ภาคสนามของโครงการ ไดท้ี ่ 

FACE BOOK >> โครงการพเิศษ หลกัสตูรวฒันธรรมเพือ่การทอ่งเทีย่ว 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา
ตอนปลาย) หรือเทียบเท่า หรือ 

2. เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งและเงินเดอืนตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้น
ไป และจบหลักสูตรภาคบังคบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา
ตอนต้น) หรือเทียบเท่า หรือ 

3. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ 
ลูกจ้างของรัฐ ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า  
5 ปี และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับการศกึษาขั้น
พื้นฐาน (มัธยมศกึษาตอนต้น) หรือเทยีบเท่า หรือ 

4. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั สมาชิกสภา
เขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการสุขาภิบาล หรือก านัน 
ผู้ใหญบ่้าน และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า หรือ 

5. ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็น
ประธานกรรมการ ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ หรือเป็นกรรมการบรหิารใน
หน่วยงานธุรกิจเอกชน หรือต าแหนง่บรหิารท่ีเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นท่ี
เทียบเท่า และเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ 
ประจ าปีของหน่วยงานหรอืบุคคลมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี   และเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า และมีอายุ    ไม่ต่ ากว่า 25 ปี
บริบูรณ ์นับตามปีปฏิทิน หรือ 

6. เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้ 
หมายเหต ุส าหรับผู้ท่ีใช้คณุวุฒิจากต่างประเทศ จะต้องน าหนังสอื 
รับรองการเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการมาแสดงในวันสมัคร 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

1. เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยและ 
วัฒนธรรมต่างชาต ิเพื่อเป็นประโยชน์ในการท่องเที่ยว 

2. เพื่อสง่เสริมให้บุคลากรตระหนักถึงคุณคา่ความส าคัญและประโยชน์
ของวัฒนธรรม ซ่ึงจะน าไปสู่การสืบสาน อนุรักษ์และสร้างสรรค ์

3. เพื่อตอบสนองนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
 
 
 
 

1. เรียนจ านวน 144 หนว่ยกิต 
2. เป็นระบบ  Block  Course  เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์  
      และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.   
      เรียนทีละวิชา วิชาละประมาณ  4 วัน  เรียนเสร็จแล้ว  
      สอบเลย 
3    ใช้สื่อการสอน หนังสอื และเอกสารสรุปการสอน 
4. สอบวัดผลโดยการสอบขอ้เขยีน และรายงานท่ีได้จากการภาคสนาม 

 

ถ้านศ.ขยนัเรยีน จะจบไดใ้น 2 ปกีวา่ 

**หยดุเรยีนเฉพาะชว่งปใีหมแ่ละสงกรานต์ 
 

 
     วัฒนธรรมความเชื่อต่างๆ รวมทั้งความรูท้างด้าน    
     โหราศาสตร์ไทยและจีน (ฮวงจุ้ย) เพื่อน าไปประยุกต์ 
     ใช้ในธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและชีวิตประจ าวัน 

 

วัตถปุระสงค ์

ระบบการศกึษา 

คุณสมบตัขิองผู้สมคัร 
 

การเทยีบโอนหนว่ยกิต 

หลกัฐานการสมคัร 

พเิศษสอนวชิา 



 
 

 
 
เกี่ยวกับวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่ 
CRT 2001  ศิลปะไทย 
CRT 2002  วัฒนธรรมความเชื่อของไทย 
CRT 2005  พุทธศาสนาในประเทศไทย 
CRT 2007  วัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่องประดับไทย 
CRT 2008  วัฒนธรรมการบ าบัดรักษาและการนวดแผนไทย 
CRT 2031  วัฒนธรรมอาหาร 
CRT 2032  ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว 
CRT 3001  วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคเหนือ 
CRT 3002  วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคอีสาน 
CRT 3003  วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคใต้ 
CRT 3004  วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคกลาง 1 
CRT 3005  วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคกลาง 2 
CRT 3007  ดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงของไทย 
CRT 3018  วัฒนธรรมความเชื่อทางโหราศาสตร์จีน 
CRT 4010  วิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย 
CRT 4049  สัมมนาวัฒนธรรมเพื่อการทอ่งเที่ยว 
TOM 2101  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
TOM 2103  พฤติกรรมนกัท่องเที่ยว 
TOM 3101  การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1 
TOM 4101  หลักการมคัคุเทศก ์
TOM 4102  การท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 

 
 

 
 

ค่าเล่าเรียนทั้งสิ้นประมาณ 149,000.- บาท (7 ภาคเรียน) 
 ค่าใช้จ่ายภาคเรียนที่ 1  25,000 บ. ภาคเรียนถัดไป 
 (ภาค 1, ภาค 2) 24,000 บ. และภาคฤดูร้อน 14,000 บ. 

(รวมคา่ต าราและเอกสารประกอบการเรียนแลว้) 

. 

 

 

 

 

 
 

•  อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และผู้ประสบ

ความส าเร็จในธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 

•  เรียนกับอาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวฒุิที่มีชื่อเสียงเฉพาะทางหลายท่าน 

เช่น ครูมืด ประสาท ทองอร่าม, ศ.ดร.ภิญโญ  
สุวรรณคีรี, ร.ต.อ.ดร.นติิภูมิ นวรัตน์, เป็นต้น 

 ภาคสนาม 
1. ดูงานจากสถานที่จริง โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่มี

ชื่อเสียงในกรุงเทพฯ และภูมิภาคตา่งๆ 
2. อาหารไทยภูมิภาคต่างๆ และอาหารนานาชาต ิ
3. แหล่งผลิตผ้าไทยและเครื่องประดับ 
4. การแสดงและผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของ 
     จังหวัดต่างๆ 

     5. ภาคเรียนสดุทา้ยกอ่นจบการศกึษา นกัศกึษาจะตอ้งเรยีนวธิกีาร
ท าทวัรต์า่งประเทศ และฝกึปฏบิตัไิปสถานทีจ่รงิ เฉพาะประเทศในแถบ
เอเชยี ซึง่นกัศกึษาเปน็ผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเอง 
 
 

ค่าใชจ้า่ยในการออกภาคสนาม 
 

คา่ใชจ้า่ยในการออกภาคสนามประมาณ 60,000.- บ. 
ดังนี้ 1.ภาคเหนือ 2.ภาคอีสาน 3.ภาคกลาง 4.วัดพระแกว้ 
5.จังหวัดอุทัยธานี 6.วัดโพธิ์และวัดเล่งเน่ยย่ี 7. โรงแรม- NOVOTEL 
8.โรงพยาบาลอภัยภูเบศร 9.ทริปในประเทศ ฯ 
10.ทริปต่างประเทศ หมายเหตุ คา่ใช้จ่ายแบ่งจ่ายเป็นรายทริป 

คณะมนษุยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

เปดิรบัสมัครนักศกึษาใหมร่ะดบัปรญิญาตรี 
หลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ โครงการพเิศษ 

สาขาวชิาวฒันธรรมเพือ่การทอ่งเทีย่ว 
(จบแลว้ไดบ้ัตรมคัคเุทศก์ทัง้ในและตา่งประเทศ) 

รุน่ที ่10 
เรยีนเฉพาะวันเสาร ์- วันอาทติย ์ 

และวันหยดุนักขตัฤกษ์ 

รบัสมคัรตั้งแตบ่ดันี ้– 30 พฤษภาคม 59 

สอนใหม้คีวามรูเ้พือ่น าไปประยุกตใ์ชเ้กีย่วกับ 
การทอ่งเทีย่ว โดยเนน้การดงูานจากสถานทีจ่รงิ 

-------------------------------------------------------
----------- 

สนใจสอบถามรายละเอยีดที่ คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง แขวงหวัหมาก  

เขตบางกะป ิกทม. 10240 
โทร. 081-104-1271 อ.นงเยาว ์, 062-619-6516 มกุ 

083-229-4631 เปด็ 
 

 

เนือ้หาวิชา 

ค่าใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนเรยีน 
 
 

ผูบ้รรยาย 


