
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

1. ผู้สมคัรที่มีคณุวุฒิอนุปรญิญาหรือเทียบเท่าข้ึนไป มีสิทธิขอ
เทียบวิชาและโอนหน่วยกิตได ้ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2. คณะอาจพิจารณาคุณสมบตัิผูส้มัครที่เทียบโอนตามอัธยาศัย 
     (เทียบโอนได้บางวิชา โดยพิจารณาจากอายุและประสบการณ)์ 
 
 
 
 
 
 

1. ส าเนาหนังสือส าคญัแสดงคุณวุฒ ิจ านวน 3 ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 3 ฉบับ  
3. ส าเนาบตัรประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ  
      จ านวน 4 ฉบับ 
4. ใบรับรองแพทย์ 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 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ นามสกุล สมรส หยา่ร้าง 
6.2 กรณผีู้สมคัรใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเทา่ต้องมีหนังสือ

รับรองจากผู้บังคับบญัชาระดับหัวหน้ากอง              
      หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

7. ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตละ 800 บาท  
      และค่าธรรมเนยีมต่างๆ 

***************************************************** 
***สามารถชมภาพบรรยากาศกิจกรรมและการออก
ภาคสนามของโครงการ ได้ที่  
FACE BOOK >> โครงการพิเศษ หลักสูตรวัฒนธรรมเพ่ือการ
ท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

1. เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่า หรือ 

2. เป็นข้าราชการซึ่งมตี าแหน่งและเงินเดือนตั้งแต่ระดับ 2 หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป และจบหลักสตูรภาคบังคับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า หรือ 

3. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ 
ลูกจ้างของรัฐ ซึ่งได้ปฏบิัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า  
5 ปี และเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า หรือ 

4. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
กรรมการสุขาภิบาล หรือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และเป็นผูส้ าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า หรือ 

5. ผู้เป็นเจา้ของธุรกิจที่ประสบความส าเรจ็ในการประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว เป็นประธานกรรมการ ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ หรือเป็น
กรรมการบริหารในหน่วยงานธุรกจิเอกชน หรือต าแหน่งบริหาร
ที่เรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า และเป็นผู้เสียภาษเีงินได ้
ประจ าปีของหน่วยงานหรือบุคคลมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี   
และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภาคบังคับการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า และมีอายุ    
ไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ ์นับตามปปีฏิทิน หรือ 

6. เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รบัเข้า
ศึกษาได ้

หมายเหตุ ส าหรบัผู้ที่ใช้คุณวุฒิจากต่างประเทศ จะต้องน าหนังสือ 
รับรองการเทยีบความรูจ้ากกระทรวงศึกษาธิการมาแสดงในวันสมัคร 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

1. เพื่อสร้างบุคลากรให้มคีวามรูด้้านวัฒนธรรมไทยและ 
วัฒนธรรมต่างชาต ิเพื่อเป็นประโยชน์ในการท่องเที่ยว 

2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงคุณค่าความส าคญัและ
ประโยชน์ของวัฒนธรรม ซึ่งจะน าไปสู่การสืบสาน อนุรักษ์
และสร้างสรรค ์

3. เพื่อตอบสนองนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
 
 
 

1. เรียนจ านวน 144 หน่วยกิต 
2. เป็นระบบ  Block  Course  เรียนวันเสาร ์– วันอาทิตย์  
      และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.   
      เรียนทีละวิชา วิชาละประมาณ  4 วัน  เรียนเสร็จแล้ว  
      สอบเลย 
3    ใช้สื่อการสอน หนังสือ และเอกสารสรุปการสอน 
4. สอบวัดผลโดยการสอบข้อเขียน และรายงานที่ได้จากการ

ภาคสนาม 

ถ้านศ.ขยันเรียน จะจบได้ใน 2 ปีกว่า 

**หยุดเรียนเฉพาะช่วงปีใหม่และสงกรานต ์
 

 
     
     วัฒนธรรมความเชื่อต่างๆ รวมทั้งความรู้ทางด้าน    
     โหราศาสตร์ไทยและจีน (ฮวงจุ้ย) เพ่ือน าไปประยุกต์ 
     ใช้ในธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและชีวิตประจ าวัน 
 

วัตถุประสงค ์

ระบบการศึกษา 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 

การเทียบโอนหน่วยกิต 

หลักฐานการสมัคร 

พิเศษสอนวิชา 



 
 

 
 
เกี่ยวกับวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว ได้แก่ 
CRT 2001  ศิลปะไทย 
CRT 2002  วัฒนธรรมความเชื่อของไทย 
CRT 2005  พุทธศาสนาในประเทศไทย 
CRT 2007  วัฒนธรรมการแต่งกายและเคร่ืองประดับไทย 
CRT 2008  วัฒนธรรมการบ าบัดรักษาและการนวดแผนไทย 
CRT 2031  วัฒนธรรมอาหาร 
CRT 2032  ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 
CRT 3001  วัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวภาคเหนือ 
CRT 3002  วัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวภาคอีสาน 
CRT 3003  วัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวภาคใต้ 
CRT 3004  วัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวภาคกลาง 1 
CRT 3005  วัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวภาคกลาง 2 
CRT 3007  ดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงของไทย 
CRT 3018  วัฒนธรรมความเชื่อทางโหราศาสตร์จีน 
CRT 4010  วิถีชีวิตของชนกลุม่น้อยในประเทศไทย 
CRT 4049  สัมมนาวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว 
TOM 2101  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
TOM 2103  พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
TOM 3101  การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1 
TOM 4101  หลักการมัคคุเทศก์ 
TOM 4102  การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

 
 

 
 
 
 

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

(รวมค่าต าราและเอกสารประกอบการเรียนแล้ว) 
. 
 

 

 

 

 
 

•  อาจารย์ผูท้รงคุณวุฒิในด้านวฒันธรรมและการท่องเที่ยว และ
ผู้ประสบความส าเร็จในธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 
•  เรียนกับอาจารย์พิเศษผู้ทรงคณุวุฒิที่มีชื่อเสียงเฉพาะทาง
หลายท่าน เช่น ครูมืด ประสาท ทองอร่าม, ศ.ดร.ภิญโญ  
สุวรรณคีรี, ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์, เป็นต้น 
 ภาคสนาม 

1. ดูงานจากสถานที่จริง โบราณสถานและแหล่ง
ท่องเทีย่วที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่างๆ 

2. อาหารไทยภูมิภาคตา่งๆ และอาหารนานาชาต ิ
3. แหล่งผลิตผา้ไทยและเครื่องประดับ 
4. การแสดงและผลิตภัณฑท์ี่มีชื่อเสียงของ 
     จังหวัดต่างๆ 

     5. ภาคเรียนสุดท้ายก่อนจบการศึกษา นักศึกษาจะต้อง
เรียนวิธีการท าทัวร์ต่างประเทศ และฝึกปฏิบัติไปสถานที่จรงิ 
เฉพาะประเทศในแถบเอเชีย ซึ่งนักศึกษาเป็นผู้รับผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายเอง 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการออกภาคสนาม 
 

ค่าใช้จ่ายในการออกภาคสนามประมาณ 60,000.- บ. 
ดังนี้ 1.ภาคเหนือ 2.ภาคอีสาน 3.ภาคกลาง 4.วัดพระแก้ว 
5.จังหวัดอุทัยธานี 6.วัดโพธิ์และวัดเล่งเน่ยยี่ 7. โรงแรม- 
NOVOTEL 8.โรงพยาบาลอภัยภูเบศร 9.ทริปในประเทศ ฯ 
10.ทริปต่างประเทศ หมายเหต ุค่าใช้จ่ายแบง่จ่ายเป็นรายทริป 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ 

สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
(จบแล้วได้บัตรมัคคุเทศก์ทั้งในและต่างประเทศ) 

รุ่นที่ 10 
เรียนเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์  

และวันหยุดนักขัตฤกษ ์
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 59 

สอนให้มีความรู้เพื่อน าไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับ 
การท่องเที่ยว โดยเน้นการดูงานจากสถานที่จริง 

------------------------------------------------------------------ 
สนใจสอบถามรายละเอียดท่ี คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะปิ กทม. 10240 

โทร. 081-104-1271 อ.นงเยาว์ , 062-619-6516 มุก 
083-229-4631 เปด็ 

 
 

เนื้อหาวิชา 

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน 
 
 

ผู้บรรยาย 


