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คาํนํา 
 

  เป็นระยะเวลามากกว่า ๑๗ ปี แลว้ท่ีคณะทศันมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงแห่งน้ีไดก่้อตั้งข้ึนมา 
และประสบความสาํเร็จในการเรียนการสอน เพื่อผลิตบณัฑิตสาขาทศันมาตรท่ีสมบูรณ์ใหอ้อกสู่สังคมไทย อยา่งไรก็
ตาม ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมามีการใชร้ะบบลงทะเบียนท่ีหลากหลาย ซ่ึงมีผูรั้บผดิชอบท่ีแตกต่างกนัไปตามช่วงเวลา
ต่างๆ ทั้งน้ีเป็นการสร้างความสับสนแก่นกัศึกษา และส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ในการดาํเนินการในลาํดบัถดัไป ทาํให้
เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการออกใบเสร็จรับเงิน การลงทะเบียนเรียน การเตรียมตวัสอบของนกัศึกษา ข้ึน ดงันั้น
คณะทศันมาตรศาสตร์จึงไดร้วบรวมและเรียบเรียงคู่มือฉบบัน้ีข้ึนมา เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่นกัศึกษา  
  ขอใหน้กัศึกษาอ่านรายละเอียดต่างๆ ของคู่มือการลงทะเบียนฉบบัน้ีใหล้ะเอียด และนกัศึกษาตอ้งปฏิบติัตาม
ขั้นตอนการลงทะเบียนท่ีกาํหนดไวใ้นคู่มืออยา่งเคร่งครัดและครบถว้น ซ่ึงจะทาํใหก้ารลงทะเบียนคร้ังน้ีเป็นไปอยา่ง
เรียบร้อยและรวดเร็ว อน่ึงหากนกัศึกษาไม่สามารถปฏิบติัตามคู่มือไดข้อใหแ้จง้แก่อาจารยท่ี์ปรึกษาโดยเร็ว เน่ืองจาก
การออกใบเสร็จรับเงินนั้นมีความจาํเป็นท่ีตอ้งรวบรวมหลกัฐานทั้งหมดของนกัศึกษาเพื่อทาํการเสนอสาํนกับริการ
ทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ซ่ึงหากมีนกัศึกษาท่ีไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงอาจจะทาํให้เกิดความล่าชา้ในการ
ออกใบเสร็จตวัจริงแก่เพื่อนนกัศึกษาทุกคนได ้ 

นอกจากน้ีคู่มือฉบบัน้ียงัประกอบไปดว้ยตารางเรียนของนักศึกษาทุกชั้นปีทาํให้นกัศึกษาสามารถรู้ตาราง
ของชั้นปีต่างๆ ทาํให้สามารถติดต่อประสานระหว่างชั้นปีเพื่อทาํกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันได้ง่ายข้ึน รวมไปถึง
รายละเอียดขอ้บงัคบัและกฎอ่ืนๆ ท่ีนกัศึกษามีความจาํเป็นตอ้งทราบเป็นอย่างยิ่งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตวัเอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี คณะทศันมาตรศาสตร์ พ.ศ. 
๒๕๕๖  
  ส่วนสุดทา้ยของคู่มือฉบบัน้ีไดร้วบรวมตารางสอบกลางภาคของทุกรายวิชา ท่ีทาํใหน้กัศึกษาทราบตั้งแต่ตน้
ภาคการศึกษา ทั้งน้ีผูจ้ดัทาํหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่านกัศึกษาจะใชป้ระโยชน์น้ีในการวางแผนและเตรียมตวัสอบกลางภาค
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทว่าสาํหรับตารางสอบปลายภาคนั้น ทางคณะทศันมาตรศาสตร์จะทาํการประกาศภายหลงั
เสร็จส้ินการสอบกลางภาค 

  คณะผูจ้ดัทาํหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คู่มือฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่นกัศึกษาทั้งในแง่ของการลงทะเบียนท่ีควรจะ
มีความชดัเจนและรวดเร็วข้ึน กอปรกบัการเตรียมตวัเพื่อการวางแผนการทบทวนบทเรียนล่วงหนา้ หากมีขอ้แนะนาํ
หรือขอ้ผดิพลาดประกาศใดกต็าม สามารถแจง้ไดท่ี้กองบริการการศึกษา สาํนกังานเลขานุการคณะทศันมาตรศาสตร์  
ในประการสุดทา้ย คณะผูจ้ดัทาํขออาราธนาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ทั้งหลายในสากลโลกตามแต่ศาสนา โปรดอาํนวยพรให้แก่
นักศึกษาทุกคนให้มีแต่ความสุข ความเจริญ มีกาํลงัใจท่ีดีในการเตรียมตวัเรียนและการสอบ และมีสติปัญญาท่ี
เพิ่มพนู 

 
 

 
 

อาจารย์ฐิติกา เกาะหมาน และคณะ 



 

 

 
 

สารบัญ  
                      หน้า 

 

 ปฏิทินการศึกษา ประจาํภาคเรียนท่ี ๑/ ๒๕๖๒ และรายละเอียดเบ้ืองตน้     ๑ 
 ฟอร์มการลงทะเบียนเรียน          ๒ 
 รูปแบบการชาํระค่าลงทะเบียนเรียน         ๓  
 ค่าใชจ่้ายในการละทะเบียนแต่ละชั้นปี ประจาํภาคเรียนท่ี ๑ และ ๒      ๔ 
 ขอ้ปฏิบติัในการลงทะเบียนของนกัศึกษา          ๕ 
 ตารางเรียน ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี ๑-๖         ๖ 
 ตารางสอบกลางภาคเรียน ของนกัศึกษาประจาํภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒      ๙ 

ฟอร์มใบคาํร้องขอลงทะเบียนเพ่ิมเติม         ๑๒  
ฟอร์มการลงทะเบียนรายวิชาท่ีมีการสอบซํ้าซอ้น        ๑๔ 
ฟอร์มใบคาํร้องขอสอบชดเชย          ๑๕ 

แนวปฏิบติัขอสอบชดเชย           ๑๖ 
ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี คณะทศันมาตรศาสตร์   ๑๗ 
ฟอร์มแสดงความประสงคผ์อ่นชาํระค่าเรียน        ๒๘ 
ระเบียบการเขา้หอ้งสอบ           ๒๙ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา            ๓๑ 
 



๑ 

 

ปฏิทนิการศึกษาหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
...................................................................... 

 คณะทศันมาตรศาสตร์ไดก้าํหนดปฏิทินการศึกษาภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สาํหรับนกัศึกษา
หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต คณะทศันมาตรศาสตร์ ดงัน้ี    

๒๘  มิถุนายน ๒๕๖๒        ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 
๑  กรกฎาคม ๒๕๖๒       เปิดภาคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๒ 
๑ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒     เปิดลงทะเบียนเรียนและเพ่ิมลดถอน 

สาํหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี  ๒ – ๖ 
๘ – ๑๒  กรกฎาคม ๒๕๖๒       ชาํระค่าลงทะเบียนสาํหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี  ๒ – ๖ 
๒๖ สิงหาคม – ๖ กนัยายน ๒๕๖๒    สอบกลางภาคเรียนท่ี  ๑ 
๒๘ ตุลาคม – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒    สอบปลายภาคเรียนท่ี  ๑ 
๙ พฤศจิกายน   ๒๕๖๒          ปิดภาคการศึกษา  ๑/๒๕๖๒ 

โดยในการลงทะเบียนมีขอ้บงัคบัดงัต่อไปน้ี  
๑. นกัศึกษาจะสามารถลงทะเบียนเรียนไดจ้าํเป็นตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากอาจารยท่ี์ปรึกษา  

และมีการเซ็นช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาในใบลงทะเบียน   
๒. การลงทะเบียนเรียนจะเปิดรับลงทะเบียนเพียงแค่คร้ังเดียว  ดงันั้นทุกคนจาํเป็นตอ้ง

ตดัสินใจและลงทะเบียนใหเ้สร็จส้ินก่อนท่ีจะปิดรับลงทะเบียน  
๓. การชําระเงินค่าลงทะเบียนต้องชําระด้วยเช็คเงินสด (Cashier ’s Cheque) เท่าน้ัน  
๔. การชาํระค่าลงทะเบียนล่าชา้จะเร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ี  ๑๕  กรกฎาคม ๒๕๖๒  เป็นตน้ไป  

โดยจะคิดค่าปรับค่าลงทะเบียนล่าช้าจาํนวน  ๒๐๐  บาทต่อวนั แต่ไม่เกินจาํนวนเงิน 
๒,๐๐๐ บาท 

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั  
 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

 

ฟอร์มการลงทะเบียนเรียน 

 

 



๓ 

 

การชําระค่าลงทะเบียนเรียน 

 สาํหรับการลงทะเบียนของนกัศึกษาคณะทศันมาตรศาสตร์นั้นสามารถแบ่งไดเ้ป็น ๓
กลุ่มดงัต่อไปน้ี  

๑. กลุ่มนักศึกษาลงทะเบียนปกติ เป็นกลุ่มท่ีนักศึกษาชาํระค่าลงทะเบียนทั้งหมดใน
คร้ังเดียวและตามระยะเวลาการเปิดชําระค่าลงทะเบียนในเวลาท่ีกําหนด  การชําระ
ค่าลงทะเบียนในกลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บใบเสร็จเร็วท่ีสุด ดงันั้นในกรณีท่ีตอ้งการนาํใบเสร็จ
ไปเบิกเงินทุนต่างๆ ขอใหช้าํระดว้ยวธีิการน้ี 

๒. กลุ่มนักศึกษาผ่อนจ่าย คือกลุ่มท่ีไดท้าํการขออนุญาตคณบดีคณะทศันมาตรศาสตร์ 
เพ่ือการแบ่งจ่ายชาํระค่าลงทะเบียนเป็นงวดๆ โดยแต่ละงวดจะมีระยะเวลาห่างกนั ๓๐ วนั 
สาํหรับนกัศึกษากลุ่มน้ี จะไดรั้บใบเสร็จรับเงินก็ต่อเม่ือทาํการชาํระเงินครบตามจาํนวนท่ีได้
ลงทะเบียนไว ้ 

๓. กลุ่มนักศึกษากู้เงิน กยศ. นักศึกษากลุ่มน้ีมีจะตอ้งทาํการชาํระเงินหลงัจากมีการ
โอนเงินเขา้บญัชีภายในเจ็ดวนั ใบเสร็จรับเงินตวัจริงสามารถออกไดห้ลงัจากมีการชาํระเงิน
ครบตามจาํนวนท่ีลงทะเบียนไว ้ (กรณี กยศ. จ่ายได ้  ๒ งวด  ตามเงินท่ีออก ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 

อัตราค่าลงทะเบียนเรียน  หลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์ 
ประจาํภาคเรียนที ่๑/๒๕๖๒  

1. กลุ่มนักศึกษาลงทะเบียนปกต ิ
ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 
ค่าบริการ
สารสนเทศ 

ค่าเอกสาร ค่าเทอม 

นกัศึกษาชั้นปี 1 18 21,600 15,000 1,500 - 46,260 
นกัศึกษาชั้นปี 2 17 20,400 15,000 1,500 - 36,900 
นกัศึกษาชั้นปี 3 21 31,500 15,000 1,500 4,000 52,000 
นกัศึกษาชั้นปี 4 22 33,000 15,000 1,500 4,000 53,500 
นกัศึกษาชั้นปี 5 20 30,000 15,000 1,500 4,000 50,500 
นกัศึกษาชั้นปี 6 20 30,000 25,000 1,500 4,000 57,500 

 

ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

ค่าบริการ
สารสนเทศ 

ค่าเอกสาร ค่าเทอม 

นกัศึกษาชั้นปี 1 17 20,400 15,000 1,500 - 36,900 
นกัศึกษาชั้นปี 2 17 20,400 15,000 1,500 - 36,900 
นกัศึกษาชั้นปี 3 22 33,000 15,000 1,500 3,500 53,000 
นกัศึกษาชั้นปี 4 22 33,000 15,000 1,500 4,000 53,500 
นกัศึกษาชั้นปี 5 22 33,000 15,000 1,500 5,000 55,000 
นกัศึกษาชั้นปี 6 20 30,000 25,000 1,500 4,000 57,500 

 

2. กลุ่มนักศึกษาผ่อนจ่าย  ผ่อนจ่ายได้   3 งวด  
งวดท่ี 1 ผ่อนชําระ   40 %  
งวดท่ี 2 ผ่อนชําระ   30 %  
งวดท่ี 3 ผ่อนชําระ   30 %  

 
3. กลุ่มนักศึกษากู้เงิน กยศ.  ผ่อนจ่ายได้   2 งวด 

งวดท่ี 1 ผ่อนชําระ   40 %      (ส่วนต่างกยศ.) 
งวดท่ี 2 ผ่อนชําระ   60 %     ( เงินท่ีได้จากกยศ.) 

 

 

 



๕ 

 

ข้อปฏิบัตใินการลงทะเบียนสําหรับนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หมายเหตุ: สําหรับคนกู้ กยศ. ให้ชําระหลังจากเงินทุนออกภายใน ๗ วัน หากเกิน ๗ วัน เริ่มคิดค่าปรบัล่าช้า   

นักศึกษาชั้นปีท่ี ๑ รับเอกสารและลงทะเบียนเรียนท่ีห้องประชุมคณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ 
วันท่ีตามแต่รอบการสมัคร  

หลังเปิดภาคเรียน รอรับรหัสนักศึกษาและใบเสร็จฉบับสมบูรณ์  

นักศึกษาปัจจุบัน (ชั้นปีท่ี ๒ - ๖)   รับใบลงทะเบียนของแต่ละชั้นปี ไดท่ี้ งานบริการการศึกษา 

พบอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือขอการอนุมัติลงทะเบียน (๑ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒) 

พบเจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาที่สํานักงานเลขานุการคณะฯ  (๑ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒) 
ชั้นปีท่ี ๒ ได้แก่ นายคธาวุธ เทียงมิตร 

ชั้นปี ๓ และ ๔ ได้แก่ นางสาวสุรางคนา พินอยู่วงษ์  
ชั้นปี ๕ และ ๖ ได้แก่ นางสาวสุวภัทร พราหมณโชติ 

ท้ังนี้ใบลงทะเบียนจะประกอบด้วยลายเซ็นอาจารย์ท่ีปรึกษาและเจ้าหน้าท่ีประจําชั้นปี 

ส่งใบลงทะเบียนท่ี นางสาวพิราวรรณ เพชร์แดง 
ท้ังนี้ใบทะเบียนประกอบด้วยลายเซ็นอาจารย์ท่ีปรึกษาและเจ้าหน้าท่ีประจําชั้นปีและเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

ขําระค่าลงทะเบียนด้วยเช็คเงินสด ระหว่างวันท่ี ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ภายใน ๑๕.๓๐ น.  
ชําระค่าลงทะเบียนด้วยตนเอง  

นักศึกษาปกติ (ชําระเต็มจํานวน) 
ชําระค่าลงทะเบียนท่ีนางสาวแจ่มจาํรัส ศรีวะรมย์  

ท่ีห้อง Common Room 
ช้ันปีท่ี ๒  ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  ของวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
ช้ันปีท่ี ๓  ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  ของวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ช้ันปีท่ี ๔  ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  ของวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ช้ันปีท่ี ๕  ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  ของวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ช้ันปีท่ี ๖  ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  ของวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าตัง้แตว่ันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

นักศึกษาผ่อนชําระ และ กยศ. 
ชําระค่าลงทะเบียนคร้ังท่ี ๑ ท่ีนางสาวแจ่มจํารัส ศรีวะรมย์  

ท่ีห้อง Common Room  
ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  ของวันท่ี ๘ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าตัง้แตว่ันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
 

ชําระค่าลงทะเบียนคร้ังท่ี ๒ ท่ีนางสาวแจ่มจํารัส ศรีวะรมย์  
ท่ีห้องสํานักงานเลขานุการคณะฯ  

ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  ของวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าตัง้แตว่ันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  

ชําระค่าลงทะเบียนคร้ังท่ี ๓ ท่ีนางสาวแจ่มจํารัส ศรีวะรมย์  
ท่ีห้องสํานักงานเลขานุการคณะฯ  

ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  ของวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ 
เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าตัง้แตว่ันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒  



๖ 

 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ อาจารย์ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน

1 BIO1105 หลกัชวีวทิยา 3 คณะอาจารย์ภาคชวีะ องัคาร 9.00 -12.00 307  - อาคารสุโขทยั ช ัน้ 3        

2 BIO1106 ปฏบิตักิารหลกัชวีวทิยา 1 คณะอาจารย์ภาคชวีะ องัคาร 13.00 -16.00 ตกึวทิย์ เรียนห้อง SCL  ช ัน้ 4

3 ENG1001 ประโยคภาษาองักฤษพื้นฐานและศพัทจ์าํเป็นในชวีติประจาํวนั 3 จันทร์ 13.00 -16.00 307  - อาคารสุโขทยั ช ัน้ 3        

4 MTH1101 แคลคลูสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 1 3 พุธ 13.00 -16.00 307  - อาคารสุโขทยั ช ัน้ 3        

5 PHY1101 ฟิสิกส์ 1 3 คณะอาจารย์ภาคฟิสิกส์ ศุกร์ 9.00 -12.00 307  - อาคารสุโขทยั ช ัน้ 3        

6 PHY1103 ปฏบิตักิารฟิสิกส์ 1 1 คณะอาจารย์ภาคฟิสิกส์ ศุกร์ 13.00 -16.00 ตกึวทิย์ เรียนห้อง SCL 709 ช ัน้ 7

7 PSY1001 จิตวทิยาท ัว่ไป 3 จันทร์ 9.00 -12.00 307  - อาคารสุโขทยั ช ัน้ 3        

8 OPT2001 ออปโตเมตทรีเบือ้งตน้ 1 อ.ดนัย พฤหัสบดี 10.00-11.00 307  - อาคารสุโขทยั ช ัน้ 3        

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ อาจารย์ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน

1 CMS2201 เคมีอินทรีย์ 1 3 พุธ 9.00 -12.00

2 CMS2207 ปฏบิตักิารเคมีอินทรีย์ 1 1 องัคาร 13.00 -16.00

3 ENG2001 การอ่านเอาความภาษาองักฤษ 3 จันทร์ 9.00 -12.00 315   - อาคารสุโขทยั ช ัน้ 3        

4 OPT2002 พื้นฐานปฏบิตังิานทางสายตาเบือ้งตน้ 3 อ.ฐติกิา / อ.โชตกิา จันทร์ 13.00 -16.00

- อ.ฐติกิา / อ.โชตกิา ศุกร์ 9.00 -12.00

5 OPT2003 พื้นฐานชวีวทิยาของเซลล์และชวีเคมี 3 พุธ 13.00 -16.00

6 STA2003 หลกัสถิติ 3 พฤหัสบดี 13.00 -16.00

7  LIS1003 การใชห้้องสมุด 1 องัคาร 9.00 -12.00

ตารางเรียน สําหรับนกัศึกษาทัศนมาตรศาสตร์  ชั้นปีที่ 1- 6

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 1

 
 
 
 



๗ 

 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ อาจารย์ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน

1 **OPT3101 มหกายวภิาคศาสตร์ของมนุษย์ 4 ผศ.ประพิณพนัธ์  ศรีสวรรค์ พฤหัสบดี 9.00  - 16.00 ห้อง COM1 

2 **OPT3102 ประสาทวทิยาศาสตร์ 2 ผศ.ประพิณพนัธ์  ศรีสวรรค์ พุธ 13.00 -15.00 ห้อง COM1 

3 **OPT3103 จุลกายวภิาคศาสตร์ 3 อ.ชญาดา  เทีย่งถาวร ศุกร์ 9.00  - 16.00 ห้อง COM1 

4 OPT3201 ชวีเคมีทางจักษุ 4 ผศ.ดร.ลินดา และคณะ จันทร์ 15.00 -17.00 ห้อง COM1 

ผศ.ดร.ลินดา และคณะ องัคาร 15.00 -17.00 ห้อง COM1 

5 OPT3202 จุลชวีวทิยาทางจักษุ 1 2 อ.ดร.ธีระ และคณะ องัคาร 13.00 -15.00 ห้อง COM1 

6 **OPT3401 ทศันศาสตร์เชงิเรขาคณิต 1 3 อ.เรณ ู/อ.ณชัอาภา พุธ 9.00 -12.00 ห้อง COM1 

7 OPT3501 หลกัการซกัประวตัผิูป้่วยทางสายตา 1 อ.ณรงค ์ ลีดาสวสัดิ์ จันทร์ 10.00 -12.00 ห้อง COM1 

8 OPT3901 นโยบายดา้นสาธารณสุขและวชิาชพี 2 อ.ฐติกิา และคณะ จันทร์ 13.00 -15.00 ห้อง COM1 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ อาจารย์ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน

1 OPT4106 เภสชัวทิยาท ัว่ไป 5 อ.นาตยา /อ.ดร.ภญ.อารยา จันทร์ 13.00 - 16.00 ห้อง COM 2 

อ.นาตยา /อ.ดร.ภญ.อารยา องัคาร 13.00 - 16.00 ห้อง COM 2 

2 **OPT4206 ประสาทสรีรวทิยาทางสายตา 1 อ.จักรพงษ์  มงคลศิริวฒันา ศุกร์ 13.00 - 16.00 ห้อง COM 2 

3 **OPT4301 ทศันศาสตร์เชงิสรีรวทิยา 1: ตาและการเห็นภาพ 3 อ.ปฐมา เชดิชเูกยีรตสิกลุ จันทร์ 9.00-12.00 ห้อง COM 2 

4 **OPT4303 ทศันศาสตร์เชงิสรีรวทิยา 3: การเคลื่อนไหวของลูกตา 3 อ.นพดล/อ.ศิริพงษ์ พุธ 9.00-12.00 ห้อง COM 2 

5 **OPT4403 ทศันศาสตร์ดา้นเลนส์สายตา 1 3 อ.เรณ ูเพ็ญธนานันท์ พุธ 13.00 -15.00 ห้อง COM 2 

อ.นพดล ศรีสุรตันเมธากลุ พฤหัสบดี 13.00 -16.00 ฝนเลนส์

6 OPT4503 ทฤษฎกีารตรวจสายตา 2 2 อ.ศิริพงษ์/อ.โชตกิา ศุกร์ 10.00 -12.00 ห้อง COM 2 

7 **OPT4602 หลกัปฏบิตักิารตรวจสายตา 2 4 อ.นพดล ศรีสุรตันเมธากลุ องัคาร 10.00 -12.00 ห้อง COM 2 

อ.ฐติกิา/อ.โชตกิา พุธ 9.00 - 12.00 CLINIC

8 OPT4902 ระบาดวทิยาและชวีสถิตใินวชิาชพี 1 อ.ณฐันันท/์อ.อศัวนิ ศุกร์ 13.00 -16.00 ห้อง COM 2 

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่  4

 



๘ 

 

 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ อาจารย์ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน

1 **OPT5406 คอนแทคเลนส์ 2 3 อ.วฒุิพงษ์ / อ.ณชัอาภา ศุกร์ 9.00 -16.00 OPTO 2 

2 *OPT5615 โรคตา 2: โรคของตาส่วนหลงั 3 รออ.ตา่งปะเทศ นอกตาราง - OPTO 2 

3 **OPT5702 หลกัและวธิีการตรวจร่างกายข ั้นตน้ 3 รออ.ตา่งปะเทศ นอกตาราง - OPTO 2 

4 OPT5703 หลกัการวนิิจฉยัทางสายตา 1 2 อ.ณชัอาภา พุธ 13.00-15.00 OPTO 2 

5 **OPT5711 ปฏบิตังิานคลินิกสายตา 1 2 อ.ฐติกิา/ อ.โชตกิา/ อ.นพดล / อ.ทฤฒมน องัคาร 8.00 -17.00 CLINIC

6 **OPT5712 ปฏบิตังิานคลินิกสายตา 2 2 อ.ฐติกิา/ อ.โชตกิา/ อ.เฉลิมชนม์ / อ.ทฤฒมน พฤหัสบดี 8.00 -17.00 CLINIC

7 *OPT5811 ทศันบาํบดัพื้นฐาน 3 อ.ปฐมา จันทร์ 13.00-16.00 OPTO 2 

8 OPT5903 กฎหมายและจรรยาบรรณในวชิาชพี 2 อ.ภานุ  /อ.ดร.ดนพร พุธ 10.00 -12.00 OPTO 2 

9 RAM1000 ความรูคู้ค่ณุธรรม 0

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ อาจารย์ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน

1 **OPT6711 ปฏบิตังิานคลินิกสายตา 5 10 อ.ดนัย / อ.เรณ ู/ อ.อวยพร / อ.โชตกิา จันทร์ 8.00 -17.00 CLINIC

อ.นพดล / อ.ชยพล / อ.อรวรรณ / อ.ลกัษรินทร์ พุธ 8.00 -17.00 CLINIC

2 **OPT6911 ปฏบิตังิานคลินิกสายตาเสริม 10 อ.คณุสิทธิ์ / อ.ปิต ิ/ พญ. อรุณี / อ.ฐติกิา ศุกร์ 8.00 -17.00 CLINIC

อ.นพดล / อ.ชยพล / อ.อรวรรณ / อ.ลกัษรินทร์ พุธ 8.00 -17.00 CLINIC

ชั้นปีที่  5

ชั้นปีที่  6

 
 
 
 
 



๙ 

 

 

ตารางสอบ กลางภาคเรียนที ่๑ ปีการศึกษา 2562  
คณะทัศนมาตรศาสตร์  มหาวทิยาลัยรามคาํแหง  

  

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลางภาค ห้องสอบ เวลา

1 BIO1105 หลกัชวีวทิยา วนัจันทร์ที ่26 สิงหาคม 2562 NMB 401 9.00-12.00 

2 BIO1106 ปฏบิตักิารหลกัชวีวทิยา วนัพุธที ่28 สิงหาคม 2562 NMB 401 9.00 - 12.00

3 ENG1001 ประโยคภาษาองักฤษพื้นฐานและศพัทจ์าํเป็นในชวีติประจาํวนั วนัพฤหัสบดีที ่5 กนัยายน 2562 NMB 401 13.00 - 16.00

4 MTH1101 แคลคลูสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 1 วนัพฤหัสบดีที ่29 สิงหาคม 2562 NMB 401 13.00 - 16.00

5 PHY1101 ฟิสิกส์ 1 วนัเสาร์ที ่31 สิงหาคม 2562 NMB 401 9.00 - 12.00

6 PHY1103 ปฏบิตักิารฟิสิกส์ 1 วนัจันทร์ที ่2 กนัยายน 2562 NMB 401 13.00 - 16.00

7 PSY1001 จิตวทิยาท ัว่ไป วนัพุธที ่4 กนัยายน 2562 NMB 401 9.00 - 12.00

8 OPT2001 ออปโตเมตทรีเบือ้งตน้ วนัองัคารที ่3 กนัยายน 2562 NMB 401 9.00 - 12.00

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลางภาค ห้องสอบ เวลา

1 CMS2201 เคมีอินทรีย์ 1 วนัจันทร์ที ่26 สิงหาคม 2562 NMB 401 13.00 - 16.00

2 CMS2207 ปฏบิตักิารเคมีอินทรีย์ 1 วนัองัคารที ่27 สิงหาคม 2562 NMB 401 13.00 - 16.00

3 ENG2001 การอ่านเอาความภาษาองักฤษ วนัพฤหัสบดีที ่29 สิงหาคม 2562 NMB 401 9.00 -12.00

4 OPT2002 พื้นฐานปฏบิตังิานทางสายตาเบือ้งตน้ วนัองัคารที ่3 กนัยายน 2562 NMB 401 13.00 - 16.00

5 OPT2003 พื้นฐานชวีวทิยาของเซลล์และชวีเคมี วนัพฤหัสบดีที ่5 กนัยายน 2562 NMB 401 13.00 - 16.00

6 STA2003 หลกัสถิติ วนัอาทติย์ที ่1 กนัยายน 2562 NMB 401 13.00 - 16.00

7  LIS1003 การใชห้้องสมุด วนัศุกร์ที ่30 สิงหาคม 2562 NMB 401 9.00 -12.00

วันเวลาสอบชั้นปีที ่2

ชั้นปีที ่1 วันเวลาสอบ

 
 



๑๐ 

 

 

 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลางภาค ห้องสอบ เวลา

1 **OPT3101 มหกายวภิาคศาสตร์ของมนุษย์ วนัจันทร์ที ่26 สิงหาคม 2562 NMB 401 13.00 - 16.00

2 **OPT3102 ประสาทวทิยาศาสตร์ วนัพฤหัสบดีที ่29 สิงหาคม 2562 NMB 401 9.00 -12.00

3 **OPT3103 จุลกายวภิาคศาสตร์ วนัศุกร์ที ่6 กนัยายน 2562 NMB 401 13.00 - 16.00

4 OPT3201 ชวีเคมีทางจักษุ วนัอาทติย์ที ่1 กนัยายน 2562 NMB 401 9.00 -12.00

5 OPT3202 จุลชวีวทิยาทางจักษุ 1 วนัองัคารที ่3 กนัยายน 2562 NMB 401 9.00 -12.00

6 **OPT3401 ทศันศาสตร์เชงิเรขาคณิต 1 วนัศุกร์ที ่30 สิงหาคม 2562 NMB 401 9.00 -12.00

7 OPT3501 หลกัการซกัประวตัผิูป้่วยทางสายตา วนัพธุที ่4 กนัยายน 2562 NMB 401 13.00 - 16.00

8 OPT3901 นโยบายดา้นสาธารณสุขและวชิาชพี วนัองัคารที ่27 สิงหาคม 2562 NMB 401 13.00 - 16.00

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลางภาค ห้องสอบ เวลา

1 OPT4106 เภสชัวทิยาท ัว่ไป วนัจันทร์ที ่26 สิงหาคม 2562 NMB 401 9.00-12.00 น.

2 **OPT4206 ประสาทสรีรวทิยาทางสายตา วนัพุธที ่28 สิงหาคม 2562 NMB 401 9.00 - 12.00

3 **OPT4301 ทศันศาสตร์เชงิสรีรวทิยา 1: ตาและการเห็นภาพ วนัศุกร์ที ่30 สิงหาคม 2562 NMB 401 13.00 - 16.00

4 **OPT4303 ทศันศาสตร์เชงิสรีรวทิยา 3: การเคลื่อนไหวของลูกตา วนัจันทร์ที ่2 กนัยายน 2562 NMB 401 13.00 - 16.00

5 **OPT4403 ทศันศาสตร์ดา้นเลนส์สายตา 1 วนัเสาร์ที ่31 สิงหาคม 2562 NMB 401 9.00 - 12.00

6 OPT4503 ทฤษฎกีารตรวจสายตา 2 วนัองัคารที ่3 กนัยายน 2562 NMB 401 13.00 - 16.00

7 **OPT4602 หลกัปฏบิตักิารตรวจสายตา 2 วนัศุกร์ที ่6 กนัยายน 2562 NMB 401 13.00 - 16.00

8 OPT4902 ระบาดวทิยาและชวีสถิตใินวชิาชพี วนัพฤหัสบดีที ่5 กนัยายน 2562 NMB 401 9.00 -12.00

วันเวลาสอบชั้นปีที ่3

วันเวลาสอบชั้นปีที ่ 4

 
 

 



๑๑ 

 

 
 
 
 

 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลางภาค ห้องสอบ เวลา

1 **OPT5406 คอนแทคเลนส์ 2 วนัองัคารที ่27 สิงหาคม 2562 NMB 401 9.00 - 12.00

2 *OPT5615 โรคตา 2: โรคของตาส่วนหลงั จัดสอบเอง - -

3 **OPT5702 หลกัและวธิีการตรวจร่างกายข ั้นตน้ จัดสอบเอง - -

4 OPT5703 หลกัการวนิิจฉยัทางสายตา 1 วนัเสาร์ที ่31 สิงหาคม 2562 NMB 401 13.00-16.00

5 **OPT5711 ปฏบิตังิานคลินิกสายตา 1 วนัพุธที ่28 สิงหาคม 2562 NMB 401 13.00-16.00

6 **OPT5712 ปฏบิตังิานคลินิกสายตา 2 วนัศุกร์ที ่30 สิงหาคม 2562 NMB 401 13.00 - 16.00

7 *OPT5811 ทศันบาํบดัพื้นฐาน วนัจันทร์ที ่2 กนัยายน 2562 NMB 401 9.00 - 12.00

8 OPT5903 กฎหมายและจรรยาบรรณในวชิาชพี วนัศุกร์ที ่6 กนัยายน 2562 NMB 401 9.00 - 12.00

9 RAM1000 ความรูคู้ค่ณุธรรม จัดสอบเอง

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลางภาค ห้องสอบ เวลา

1 **OPT6711 ปฏบิตังิานคลินิกสายตา 5 - -

2 **OPT6911 ปฏบิตังิานคลินิกสายตาเสริม - -

ชั้นปีที ่ 5 วันเวลาสอบ

ชั้นปีที ่ 6 วันเวลาสอบ



๑๒ 

 

คาํร้องการลงทะเบียน (เพิม่เตมิ) 
คณะทัศนมาตรศาสตร์    มหาวทิยาลัยรามคาํแหง 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................................................................ 
รหสัประจาํตวั .........…...................................................... คณะ..………....................................................ชั้นปีท่ี.................................... 
หมายเลขโทรศพัท.์............................................................   กลางภาค      ปลายภาค     ฤดูร้อน     ภาคเรียนท่ี ……….…...... 
มีความประสงคจ์ะยืน่คาํร้อง เพ่ือขออนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

  ขอลงทะเบียนเรียน ตํ่า กวา่ขอ้กาํหนดของระเบียบฯ โดยจะขอลงทะเบียนจาํนวน...............หน่วยกิต 
ขอลงทะเบียนเรียน เกิน กวา่ขอ้กาํหนดของระเบียบฯ โดยจะขอลงทะเบียนจาํนวน............หน่วยกิต 
ขอถอนรายวิชาเหลือหน่วยกิต ตํ่า กวา่ขอ้กาํหนดของระเบียบฯ  

      ขอลงทะเบียนเรียนวิชา สอบซํ้าซ้อน/เวลาเรียนซํ้าซ้อน 

เน่ืองจาก……………………………………………………………………………………………………………………………......... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………............ 

 ในวชิาดงัต่อไปน้ี 
รหสัวชิา......................ช่ือวิชา ..........................................................................วนัเรียน/สอบ.....................................เวลา........................... 
รหสัวชิา......................ช่ือวิชา ...........................................................................วนัเรียน/สอบ.....................................เวลา.......................... 
รหสัวชิา......................ช่ือวิชา ...........................................................................วนัเรียน/สอบ.....................................เวลา.......................... 

            ผูรั้บผดิชอบจดัสอบ  
            คณะท่ีนกัศึกษาสังกดั     ลงนาม............................. 
                           ผูส้อนวิชา.......................................   ลงนาม.......................... 
                          ( การจดัสอบซํ้ าซอ้น ใหอ้ยูใ่นความดูแลของคณะท่ีนกัศึกษาสังกดัหรืออาจารยผ์ูส้อน แลว้แต่กรณี ) 

      อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………….…………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

...................................................................ลายเซ็นผูย้ืน่คาํร้อง                          
                                                                           ….........…/……….…..……/………….… วนัท่ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓ 

 

ส่วนท่ี 2 

บันทึกสําหรับคณะทัศนมาตรศาสตร์ 
ใหน้กัศึกษาเสนอคาํร้อง เรียงไปตามขั้นตอนท่ี 1- 4   

1. ความเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษา  

          เห็นควรอนุมติั  

         โปรดพิจารณา โดยมีความเห็นดงัน้ี   

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

ลงนาม ……………….………………...………… 

  (                                                              ) 

   วนัท่ี .....…..../…........./............... 

3. ความเห็นของคณบดคีณะทัศนมาตรศาสตร์ 
             อนุมติั  
             ไม่อนุมติั  

             โปรดพิจารณาโดยมีความเห็นดงัน้ี  

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

ลงนาม………………….…………………............... 

       (                                                                  ) 

        วนัท่ี .....…..../…........./............... 

2. ความเห็นของอาจารย์ผู้สอน/ อาจารย์ประจําวชิา 
           เห็นควรอนุมติั  
           ไม่อนุมติั  
           โปรดพิจารณา  
……………………………………………………………………………… 
           ลงนาม ……….…...….……………………………… 
                                  (                                                                       ) 
                                       วนัท่ี .....…..../…........./............... 

4. ความเห็นของฝ่ายบริการการศึกษาหรือผู้ทีไ่ด้รับมอบอํานาจ 
            ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อย  ดาํเนินการต่อไป 
            ไม่สามารถดาํเนินการไดเ้น่ืองจาก 
................................................................................................................................. 
 

ลงนาม………………….…………………........................... 
                    (                                                                      ) 

วนัท่ี .....…..../…........./............... 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 

การขอลงทะเบียนเรียนรายวชิาทีม่ีเวลาสอบซํ้าซ้อน  
 

นกัศึกษาตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 10  วนัแรกของภาคการศึกษา ขั้นตอนการปฏิบติั 
1. นกัศึกษาเขียนใบคาํร้องขอลงทะเบียนเรียน (เพิ่มเติม) โดยมีเวลาสอบซํ้าซอ้น ไดท่ี้งานบริการการศึกษา 

ชั้น 2 
2. นกัศึกษากรอกใบคาํร้อง ใหค้รบถว้นสมบูรณ์ พร้อมลงลายมือช่ือ  โดยตอ้งระบุรายละเอียดของ 

รายวิชาท่ีสอบซํ้าซอ้นกนัใหช้ดัเจน  แลว้นาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา  อาจารยผ์ูส้อนในรายวิชาท่ีเวลาสอบ ซํ้าซอ้น
กนัทั้งสองรายวิชาเพ่ือพจิารณาใหค้วามเห็นชอบและลงลายมือช่ือ  

3. เม่ืออาจารยผ์ูส้อนเห็นชอบแลว้ งานบริการการศึกษาจะบนัทึกรายวชิาท่ีนกัศึกษาขอลงทะเบียน เรียน
ต่อไป   

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

คาํร้องขอสอบชดเชย  
 
        วนัท่ี …….. เดือน …………………. พ.ศ.25…….. 
เร่ือง    ขอสอบชดเชย 
เรียน   อาจารยป์ระจาํวิชา ……………..……………………. 
 

 ขา้พเจา้ นาย/นางสาว/นาง …………………........…………………… นามสกลุ ………………………………………… 
รหสัประจาํตวันกัศึกษา…………………...…………….. เป็นนกัศึกษาคณะทศันมาตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  ระดบั 
ปริญญาตรี  ชั้นปีท่ี….….มีความประสงคข์อสอบชดเชยในรายวิชา ………………………………………………………………… 
ซ่ึงเป็นรายวชิาของคณะ………………………………………………………………………………………………………………
เน่ืองจาก………………………………………………………………………………….………………………………………….. 
................…………………………………………..………………………………………………………………………………… 
………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 
 ทั้งน้ีไดแ้นบเอกสารดงัน้ี 
  1……………….…………………………………………………………………. 
  2. ………………………………………………………………………………… 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

         ขอแสดงความนบัถือ 
          ……………………..………………… 
      (………………………….………………..) 
           ….…. / …….. / ……... 
 

1. เรียน คณบดีคณะ…………………..……….       

         …………………………………..…..…..…………. 
…………………………………………………..………... 
……………………………………………….…………… 
           

  ……………………..……………. 
             (……………………..……………….) 
               อาจารยท่ี์ปรึกษา  
3. การดาํเนินการของอาจารยป์ระจาํวิชา 
…………………………………………………..………… 
…………………………………………………..………… 
   

…………………….….…………… 
           (…………………………..….…………) 
                  อาจารยป์ระจาํวิชา 
 

ขั้นตอนการดาํเนินการ 1) กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น 2)แนบเอกสารท่ีสาํคญั 3)ยืน่เร่ืองให ้อ.ท่ีปรึกษาเพ่ือเสนอต่อคณบดีคณะท่ีนศ.สงักดั   แลว้นาํเร่ืองเสนอต่ออาจารยป์ระจาํวิชา   4) อ.
ประจาํวิชาบนัทึกการดาํเนินการ  5) สาํเนาแบบบนัทึกฉบบัน้ีส่งงานตารางสอบ กองบริการการศึกษา  ( นกัศึกษาจะตอ้งดาํเนินการเองทั้งหมด ) 
หมายเหตุ ตามระเบียบขอ้บงัคบัสาํหรับการสอบชดเชยนั้นไม่ควรเกิน 30 วนันบัจากวนัท่ีสอบรายวิชานั้นเสร็จส้ิน 

2. เรียน  อาจารยป์ระจาํวิชา …………………..…..…………  

…………………………………..…..…..…………………

…………………………………………..………...………

……………………………………….…………… 

              (…………………………..….…………) 

                      คณบดีคณะ ……………………..………. (ท่ีนศ.สังกดั) 



๑๖ 

 

แนวปฏิบัตใินการขอสอบชดเชย 
  
 แนวปฏิบติัในการขอสอบชดเชยสาํหรับนกัศึกษาท่ีขาดสอบกลางภาคและปลายภาค ดงัต่อไปน้ี  
   ๑. เม่ือนกัศึกษาขาดสอบกลางภาคหรือปลายภาคในรายวชิาใด ๆ ใหด้าํเนินการยืน่ คาํร้องขอสอบชดเชยรายวิชาท่ีขาดสอบ 
พร้อมแนบหลกัฐาน ตามวนัเวลาท่ีคณะกาํหนด  โดยใชแ้บบฟอร์มคาํร้องขอสอบชดเชยรายวิชาท่ีขาดสอบ จากงานบริการ
การศึกษา 
  ๒. นกัศึกษาท่ีขาดสอบกลางภาคหรือปลายภาค  ตอ้งเป็นผูมี้เหตุจาํเป็นหรือเหตุสุดวสิัย ดงัต่อไปน้ี    

๒.๑  กรณีเจ็บป่วย อุบติัเหตุ ท่ีตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลจนไม่สามารถ เดินทางมาสอบได ้และแพทยส์ั่งใหพ้กั
รักษา หรือพกัฟ้ืนตามระยะเวลาท่ีตรงกบัวนัเวลาสอบให้แนบ หลกัฐานใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลของรัฐ หรือ
เอกชน เท่านั้น    
 ๒.๒  ยานพาหนะท่ีใชเ้ดินทางประสบอุบติัเหตุ ไม่สามารถเดินทางมาสอบได ้ แนบใบแจง้ความลงบนัทึกประจาํวนั 
หรือมีการดาํเนินคดีมีช่วงระยะเวลาตรงกบัวนัเวลาสอบ  
  ๒.๓   กรณีตรวจครรภ ์คลอดบุตร  แนบหลกัฐานใบนดัตรวจครรภ ์ ใบรับรอง การตรวจครรภ ์ กรณีคลอดบุตร แนบ
ใบรับรองแพทยแ์ละสูติบตัร   
 ๒.๔   กรณีไปร่วมงานศพ งานฌาปนกิจศพ บิดา มารดา ญาติสนิท ท่ีถึงแก่กรรม และนกัศึกษามีความจาํเป็นตอ้งไป
ร่วมงานศพ แนบหลกัฐานใบมรณะบตัรผูถึ้งแก่กรรม  สาํเนา ทะเบียนบา้นท่ีระบุความสัมพนัธ์กบัผูถึ้งแก่กรรม  บตัรเชิญ
ร่วมงานฌาปนกิจศพ  กาํหนดการ ฌาปนกิจศพ  ภาพถ่าย หรือหลกัฐานท่ีเช่ือถือได ้   
 ๒.๕  กรณี อุปสมบทหรือไปร่วมงานอุปสมบทของญาติสนิทในครอบครัว หรือ บุคคลท่ีสาํคญัไม่อาจหลีกเล่ียงได ้แนบ
หลกัฐานบตัรเชิญ  และหลกัฐานท่ีเช่ือถือได ้  
 ๒.๖  กรณีไปปฏิบติัราชการ หรือปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บคาํสั่งมอบหมาย  มีคาํสั่งจากหน่วยงานใหไ้ปปฏิบติัราชการ  
โดยไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ แนบหลกัฐาน กาํหนดการหรือ รายการปฏิบติังานท่ีระบุช่ือนกัศึกษาใหไ้ปปฏิบติังาน คาํสั่ง
ผูบ้งัคบับญัชา   
 ๒.๗  กรณีเกิดอุบติัภยัร้ายแรงต่าง ๆ อาทิ อคัคีภยั  อุทกภยั  อนัเป็นเหตุใหเ้กิด ความเสียหายแก่ทรัพยสิ์น เกิดอนัตรายแก่
ร่างกายและจาํเป็นตอ้งไปดูแลแกไ้ข  แนบหลกัฐาน ท่ีสามารถระบุวนัเวลา สถานท่ีเกิดอุบติัภยั และเห็นไดช้ดัเจนวา่
นกัศึกษาไดรั้บผลกระทบหรือตอ้งไป ดูแลแกไ้ขจริง    
๒.๘  มีเหตุจาํเป็นหรือเหตุสุดวสิัยอ่ืน ๆ 
 นอกเหนือจากขอ้ ๒.๑ – ๒.๗  เช่น แข่งขนั กีฬา คดัเลือกทหาร การฝึกปฏิบติังานของนกัศึกษารักษาดินแดน ใหแ้นบ
หลกัฐานประกอบการพิจารณา   

๓. นกัศึกษาติดตามผลการพิจารณาการขอสอบรายวิชาท่ีขาดสอบกลางภาคและปลายภาค ไดจ้ากงานบริการการศึกษา ฝ่าย
ทะเบียนและประมวลผล   
๔. ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหส้อบ ใหติ้ดต่อขอสอบกบัอาจารยผ์ูส้อนภายในระยะเวลาท่ี คณะกาํหนด   

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีคณะทัศนมาตรศาสตร ์

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาํแหงว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรีคณะ
ทัศนมาตรศาสตร์ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๘(๒) และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
รามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ สภามหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงออกข้อบังคับไว้ดังน้ี 
 ข้อ ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี คณะ
ทัศนมาตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 ข้อ ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี ในกรณมีีปัญหา อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีอํานาจสั่งและปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

 ข้อ ๔  ในข้อบังคับน้ี 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
 “คณะ”   หมายความว่า คณะทัศนมาตรศาสตร์ 
 “คณบดี”  หมายความว่า คณบดีคณะทศันมาตรศาสตร์ 
 “คณะกรรมการประจําคณะ”  หมายความว่า  คณะกรรมการประจําคณะทัศนมาตรศาสตร์ 

หมวด ๒ 
การเข้าศึกษา 

 
  

ข้อ ๕  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ๕.๑  คณุวุฒิของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

๕.๑.๑  สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองวิทย
ฐานะจากหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

๕.๑.๒  สําเร็จการศึกษาเทียบได้ไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสงูกว่าจาก
สถาบันการศึกษาที่ได้รับรองวิทยฐานะจากหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

๕.๑.๓  เป็นผูซ้ึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศกึษา 
  ๕.๒  คณุสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 



๑๘ 

 

๕.๒.๑  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคทีส่ังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญทีจ่ะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 

๕.๒.๒  มีความประพฤติเรียบร้อย และไมบ่กพร่องในศีลธรรมอันดี 
๕.๒.๓  ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เน่ืองจากกระทําผิดหรือมีความประพฤติ

เสื่อมเสีย 
๕.๒.๔  มีคุณสมบัติอย่างอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ข้อ ๖  การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา 
  ๖.๑  ผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามข้อ ๕ ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
  ๖.๒  วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัครและการคัดเลอืกเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๖.๓  ให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติให้รับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา หากเห็นว่าไม่สมควรรับผู้ผ่าน
การคัดเลือกรายใดเข้าเป็นนักศึกษาให้รายงานความเห็นต่ออธิการบดี อธิการบดีอาจสั่งให้รับหรือไม่รับก็ได้  
  ๖.๔  ให้ยกเว้นการคัดเลือกสําหรับผู้ที่ได้รบัการจัดสรรเข้าเป็นนักศึกษาตามระบบโควต้าที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

หมวด ๓ 
การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

 
 

 ข้อ ๗  ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาแล้ว ในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ไปรายงานตัว พร้อมด้วยหลักฐานตามที่มหาวิทยาลยักําหนด 
 ข้อ ๘  ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเองในวัน เวลา และ
สถานที่ตามท่ีคณะกําหนด 
 ในกรณีที่ไม่สามารถข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันและเวลาที่กําหนดจะต้องแจ้งเหตุผลเป็นลายลกัษณ์
อักษรให้คณะพิจารณา มิฉะน้ันจะถือว่าผู้น้ันสละสิทธ์ิเข้าเป็นนักศึกษา 
 

หมวด ๔ 
การลงทะเบียนเรียน 

 
 

 ข้อ ๙  กระบวนวิชาที่มีบุรพวิชาในหลักสูตร นักศึกษาต้องสอบผ่านบุรพวิชาน้ันให้ได้ก่อน เว้นแต่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกําหนด 
 ข้อ ๑๐  นักศกึษาจะต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตาม
วัน เวลา สถานที่ และวิธีการที่มหาวิทยาลยักําหนด กรณลีงทะเบียนเรียนล่าช้า จะต้องเสียค่าปรับและต้องปฏิบัติ
ตามประกาศของคณะ 
 ขอ้ ๑๑  จํานวนหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนเรียน 



๑๙ 

 

๑๑.๑  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่ตํ่ากว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๒ 
หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
 กรณีที่นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกิดกว่าที่กําหนดไว้ในวรรคแรก คณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณบดีอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติได้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๑๒ หน่วย
กิต 
 กรณีนักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกิน ๒๔ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๘ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ เพ่ือขอ
จบการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ให้อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเป็นรายๆ ไป 

๑๑.๒  นักศึกษาที่ถูกทําทัณฑ์บนในทางทะเบียนเรียนไว้จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด 
ให้เป็นไปตามที่คณะกําหนด 
 ข้อ ๑๒  นักศกึษาช้ันปีที่ ๑ ต้องลงทะเบียนเรียนตามที่คณะกําหนดในแต่ละภาคการศึกษา 
 ข้อ ๑๓  ในกรณีจําเป็นหรือมีเหตุอันสมควร คณะอาจประกาศงดบรรยายกระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหน่ึง
ได้ โดยมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าหน่วยกิตกระบวนวิชาน้ันให้นักศึกษา 
 ข้อ ๑๔  นักศกึษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดจะต้องย่ืนหนังสือขอพักการศึกษาต่อคณบดี 
 ข้อ ๑๕  การลงทะเบียนเรียนร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิต ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกําหนด 
 บุคคลภายนอกที่สมัครเข้าเรียนเพ่ือลงทะเบียนร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิต จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี
เป็นกรณีพิเศษ โดยจะต้องชําระค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และค่าบํารุงการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ ๑๖  การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบํารุง
การศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

หมวด ๕ 
ระบบการศึกษาและระยะเวลาศึกษา 

 

ข้อ ๑๗  ระยะเวลาศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรี กําหนดไม่ให้เกิน ๘ ปีการศึกษา สําหรับหลักสูตรที่มรีะยะเวลา
ศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปี และกําหนดไม่ให้เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สําหรับหลักสูตรทีม่ีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร ๖ 
ปี 
 การนับระยะเวลาปีการศึกษา ให้ถือว่า ๑ ปีการศึกษามี ๒ ภาคการศึกษาปกติ และหรือภาคฤดูร้อน 
 ผู้ใดเป็นนักศึกษาครบตามกําหนดระยะเวลาศึกษาแล้ว แต่ผลของการศึกษายังไม่พอเพียงที่จะได้รับการ
เสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาตรี สถานภาพนักศึกษาของผู้น้ันเป็นอันสิ้นสุดลง แต่อาจสมัครกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ 
 คณะอาจเทียบโอนหน่วยกิตสะสมใหแ้ก่นักศกึษาที่สมัครกลบัเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ตามหลักเกณฑ์และต้อง
ชําระค่าเทียบโอนหน่วยกิตตามที่คณะกําหนด 
 ข้อ ๑๘  หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนมีกําหนดระยะเวลา
เป็นสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคการศึกษาปกติ 
 ข้อ ๑๙  คณะอํานวยการศึกษาด้วยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary System) สาขาวิชาใดมีหน้าที่
เก่ียวกับวิชาใดก็จะอํานวยการสอนและวิจัยในวิชาน้ันแก่นักศึกษาทั่วทั้งคณะ โดยไม่เปิดสอนกระบวนวิชาซ้ํากัน 
 ข้อ ๒๐  คณะจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาทกุคน เพ่ือให้คําปรึกษาและแนะนําการเรียน 



๒๐ 

 

 ข้อ ๒๑  วิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในคณะ จัดแบ่งการสอนออกเป็นกระบวนวิชา (Course) ซึ่งกระบวนวิชา
หน่ึงๆ กําหนดรายละเอียดกระบวนวิชาเป็นจํานวนหน่วยกิต (Semester Credit) และจะต้องทําการสอนกระบวน
วิชาน้ันๆ ให้เสร็จสิ้นในหน่ึงภาคการศึกษา 
 ข้อ ๒๒  จํานวนหน่วยกิต หมายถึง จํานวนเลขที่ใช้แสดงปริมาณรายละเอียดกระบวนวิชาที่นักศึกษาจะต้อง
เรียน 
 ข้อ ๒๓  จํานวนหน่วยกิต มีวิธีคิดดังน้ี 

 ๒๓.๑  กระบวนวิชาที่ใช้เวลาบรรยายปกติสัปดาห์ละ ๑ ช่ัวโมงตลอดภาคการศึกษา กําหนดให้มีค่า 
๑ หน่วยกิต 

๒๓.๒  กระบวนวิชาปฏิบัติการที่ใช้เวลาทดลอง อภิปราย ฝึกปฏิบัติ โดยใช้เวลา ๒ ช่ัวโมงหรือ ๓ 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปกติ มีค่าเป็น ๑ หน่วยกิต 
 ข้อ ๒๔  กระบวนวิชาหน่ึงๆ ประกอบด้วยอักษรย่อของสาขาวิชา เลขประจําประบวนวิชา ช่ือเต็มของ
กระบวนวิชา จํานวนหน่วยกิต ลักษณะการเรียนการสอน รายละเอียดกระบวนวิชา และบุรพวิชา 
 ข้อ ๒๕  อักษรย่อของกระบวนวิชาให้ใช้ระบบ ๓ ตัวอักษร ตามท่ีคณะกาํหนด 
 ข้อ ๒๖  เลขประจํากระบวนวิชาให้ใช้ระบบเลข ๔ หลัก ซึ่งมีความหมาย ดังน้ี 

๒๖.๑  เลขหลกัที่หน่ึง 
เลข ๑ แสดงถึงกระบวนวิชาช้ันปีที่ ๑ 
เลข ๒  แสดงถึงกระบวนวิชาช้ันปีที่ ๒ 
เลข ๓ แสดงถึงกระบวนวิชาช้ันปีที่ ๓ 
เลข ๔ แสดงถึงกระบวนวิชาช้ันปีที่ ๔ 
เลข ๕ แสดงถึงกระบวนวิชาช้ันปีที่ ๕ 
เลข ๖ แสดงถึงกระบวนวิชาช้ันปีที่ ๖ 

๒๖.๒  เลขหลกัที่สอง  แสดงถึงกลุ่มวิชาต่างๆ 
๒๖.๓  เลขหลกัที่สามและสี่  แสดงถึงลําดับรายวิชา 

 ข้อ ๒๗  กรณยีกเลิกกระบวนวิชา ให้คงกระบวนวิชานั้นไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปีการศึกษา 
 ข้อ ๒๘  กรณทีี่เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ให้กําหนดเลขประจํากระบวนวิชาใหม่ที่ยังไม่เคยนํามาใช้ ถ้ามี
ความจําเป็นอาจกําหนดให้ใช้เลขเก่าที่ได้ยกเลิกใช้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปีการศึกษาก็ได้ 
 ข้อ ๒๙  กรณีเปลี่ยนรหัสกระบวนวิชา โดยท่ีรายละเอียดกระบวนวิชายังคงเดิม ให้วงเล็บรหัสกระบวนวิชา
เดิมไว้เป็นระยะเวลา ๘ ปีการศึกษา 
 

หมวด ๖ 
การบอกเพ่ิมและการบอกเลิกกระบวนวิชา 

 
 

 ข้อ ๓๐  การบอกเพ่ิมกระบวนวิชา จะกระทําได้ภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่คณะกําหนด 
 ข้อ ๓๑  การบอกเลิกกระบวนวิชา จะกระทําได้ภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่คณะกําหนด กระบวน
วิชาที่บอกเลิกน้ันจะไม่บันทึกรายงานผลการศึกษา 



๒๑ 

 

 ข้อ ๓๒  การบอกเลิกตามข้อ ๓๑ คณะไมค่นืค่าธรรมเนียมการศึกษา คา่ลงทะเบียนเรียน และค่าบํารุง
การศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 
 ข้อ ๓๓  การบอกเพ่ิมและบอกเลิกกระบวนวิชา ต้องเป็นไปตามข้อ ๑๑ 
 

หมวด ๗ 
การประเมินผลการศึกษา 

 
 

 ข้อ ๓๔  การเรียน 
๓๔.๑  นักศึกษาที่มีสิทธิเข้าสอบกระบวนวิชาใด จะต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ

เวลาที่ศึกษาทัง้หมด ยกเว้นกระบวนวิชาที่คณะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
๓๔.๒  คณะอาจจะจัดให้มีการสอบเป็นระยะๆ ระหว่างภาคการศึกษาก็ได้ และหรือมกีารสอบ

วัดผลเมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา 
 ข้อ ๓๕  การประเมินผลการศึกษา  

๓๕.๑  การประเมินผลการศกึษาใช้ระบบดังต่อไปน้ี 
 

อักษรระดับคะแนน ค่าระดับคะแนน 
ต่อ ๑ หน่วยกิต 

     ความหมาย 

A 
B+ 
B 
C+ 
C 
D+ 
D 
F 

๔.๐๐ 
๓.๕๐ 
๓.๐๐ 
๒.๕๐ 
๒.๐๐ 
๑.๕๐ 
๑.๐๐ 
๐.๐๐ 

ดีเย่ียม (Excellent) 
ดีมาก (Very Good) 
ดี (Good) 
ปานกลาง (Fairly Good) 
พอใช้ (Fair) 
อ่อน (Poor) 
อ่อนมาก (Very Poor) 
ตก (Fail) 
 

 ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นอักษรระดับคะแนนดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้อักษรระดับคะแนนต่อไปน้ี 

อักษรระดับคะแนน ค่าระดับคะแนน 
ต่อ ๑ หน่วยกิต 

     ความหมาย 

I 
S 
U 
W 
 

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 

ยังไม่สมบูรณ ์(Incomplete) 
พอใจ (Satisfactory) 
ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
การบอกเลิกกระบวนวิชา 
(Withdrawal) 



๒๒ 

 

AU ไม่ม ี ลงทะเบียนร่วมฟังโดยไม่นับหน่วย
กิต (Audit) 

 ๓๕.๒  การให้อักษรระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D และ F จะกระทําได้ในกรณีทีเ่ป็น
กระบวนวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบ และหรือมผีลงานที่ประเมินค่าได้ตามอักษรระดับคะแนน 

 ๓๕.๓  นักศึกษาที่มีผลการศึกษาในอักษรระดับคะแนน D ขึ้นไปถือว่าสอบผ่านในกระบวนวิชาน้ัน 
ยกเว้นกระบวนวิชาที่คณะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 ๓๕.๔  การให้อักษรระดับคะแนน F จะกระทําได้ในกรณีต่อไปน้ี 
๓๕.๔.๑  นักศกึษาเข้าสอบและสอบตก 
๓๕.๔.๒  นักศกึษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณบดี 
๓๕.๔.๓  นักศกึษาไม่มีสิทธิเข้าสอบ 
๓๕.๔.๔  นักศกึษาทําผิดระเบียบในการสอบหรือทุจริตในการสอบ และได้รับการตัดสินให้

สอบตก 
๓๕.๔.๕  นักศกึษาไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การให้อักษรระดับคะแนน I 

๓๕.๕  การให้อักษรระดับคะแนน I จะกระทําได้ในกรณีต่อไปน้ี 
๓๕.๕.๑  นักศกึษาป่วยจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถสอบในบางกระบวนวิชาหรือทั้งหมดได้ 

แต่ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการลาป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์ และหรือใบแสดงการเข้ารับการรักษาของ
สถานพยาบาลของทางราชการหรือโรงพยาบาลเอกชน และได้รับการอนุมัติจากคณบดี ทั้งน้ีนักศึกษาจะต้องมีเวลา
ศึกษาในแต่ละกระบวนวิชาตามเกณฑ์ที่คณะกําหนด 

๓๕.๕.๒  นักศกึษาขาดสอบโดยมีเหตุผลอันสมควร และได้รับอนุมัติจากคณบดี 
๓๕.๕.๓  นักศกึษาทํางานที่เป็นส่วนประกอบของการศึกษายังไม่สมบูรณ์และอาจารย์

ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา 
๓๕.๖  การเปลี่ยนอักษรระดับคะแนน I จะต้องกระทําให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกําหนด 
๓๕.๗  การให้อักษรระดับคะแนน S จะกระทําได้ในกรณีต่อไปน้ี 

๓๕.๗.๑  เมื่อนักศึกษาสามารถเรียนและผ่านการประเมินผลกระบวนวิชาน้ัน แต่จะไมนั่บ
หน่วยกิตรวมเป็นหน่วยกิตสะสม จะใช้กับกระบวนวิชาที่นักศึกษาจําเป็นต้องเรียนเพ่ือปรับพ้ืนฐานก่อนที่จะเรียน
กระบวนวิชาต่อไป โดยมีเง่ือนไขว่าจะต้องผ่านกระบวนวิชาน้ันก่อน หรือนักศึกษาสนใจเรียนเพ่ือให้มคีวามรู้โดยไม่
ต้องการรับหน่วยกิต 

๓๕.๗.๒  เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาการฝึกงานจากหน่วยงานที่นักศึกษา
เข้ารับการฝึก และการนิเทศงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

๓๕.๘  การให้อักษรระดับคะแนน U ใช้สําหรับกระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
จะกระทําได้เมื่อนักศึกษาไม่ผา่นการประเมินผลกระบวนวิชาน้ัน 

๓๕.๙  การให้อักษรระดับคะแนน W จะกระทําได้ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้บอกเลิก
กระบวนวิชาตามข้อ ๓๑ 

๓๕.๑๐  การให้อักษรระดับคะแนน AU จะกระทําได้ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนร่วมฟังโดยไม่
นับหน่วยกิต 



๒๓ 

 

๓๕.๑๑  การให้อักษรระดับคะแนนสําหรบักระบวนวิชาโครงงานต่างๆ นักศึกษาต้องผ่านการสอบ
ปากเปล่าจากคณะกรรมการการสอบ ที่คณบดีแต่งต้ัง 

 ข้อ ๓๖  การคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
๓๖.๑  ค่าระดับคะแนนเฉล่ีย ให้คํานวณเฉพาะกระบวนวิชาที่มีการประเมินผลเป็นอักษรคะแนน 

A, B+, B, C+, C, D+, และ D เท่าน้ัน 
๓๖.๒  ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาต้ังแต่เริ่มเข้า

ศึกษาจนถึงภาคการศึกษาหลงัสุด โดยนําเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนที่ได้รับทั้งหมด
เป็นตัวต้ังแล้วหารดัวยจํานวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษาสอบได้ทั้งหมด 

๓๖.๓  ค่าระดับคะแนนเฉล่ียให้ใช้จุดทศนิยม ๒ ตําแหน่ง 
ข้อ ๓๗  การนับหน่วยกิตสะสม ให้นับจํานวนหน่วยกิตของกระบวนวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนตาม

หลักสูตรและมกีารประเมินผลเป็นอักษรระดับคะแนนที่มคี่าระดับคะแนนเท่าน้ัน 
 

หมวด ๘ 
การลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

 
 

ข้อ ๓๘ นักศึกษาที่สอบตกในกระบวนวิชาใดๆ จะต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาน้ันซ้ําอีกจนกกว่าจะ
สอบผ่าน 

ข้อ ๓๙ นักศึกษาที่สอบตกในกระบวนวิชาเลือกเสรี จะลงทะเบียนศึกษากระบวนวิชาน้ันซ้ําอีกหรือเลอืก
ศึกษากระบวนวิชาอ่ืนแทนก็ได้ 

ข้อ ๔๐  นักศกึษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ํากระบวนวิชาในหมวดหน่ึงหมวดใดได้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ยกเว้นกระบวนวิชาที่สอบผ่านได้อักษรคะแนน C ขึ้นไป 

ข้อ ๔๑  การลงทะเบียนเรียนตามข้อ ๓๘ ขอ้ ๓๙ และข้อ ๔๐ ให้เป็นไปตามข้อ ๑๑ และให้นับหน่วยกิต
สะสมเฉพาะคา่ระดับคะแนนมากที่สุดเท่าน้ัน 
 

หมวด ๙ 
การย้ายสาขาวิชา 

 
 

 ข้อ ๔๒  คุณสมบัติของผู้ที่มสีิทธิขอย้ายสาขาวิชา 
๔๒.๑  นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายสาขาวิชา ให้ดําเนินการขอย้ายโดยย่ืนคําขอตามแบบพิมพ์ของ

คณะและเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่คณะกําหนด 
๔๒.๒  นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายสาขาวิชา ต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาไม่น้อยกว่า ๑ ภาค

การศึกษาปกติ 
๔๒.๓  การย้ายสาขาวิชา จะต้องย่ืนคําขอย้ายให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนภาคการศึกษาต่อไป 
๔๒.๔  ค่าระดับคะแนนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสาขาวิชาที่ขอย้ายเข้ากําหนด 



๒๔ 

 

 ข้อ ๔๓  นักศกึษาต้องชําระค่าธรรมเนียมการขอย้ายสาขาวิชาตามท่ีคณะกําหนด 
 ข้อ ๔๔  การขอย้ายสาขาวิชาจะเสร็จสิ้นเมือ่ได้รับอนุมัติจากคณบดี  

 

หมวด ๑๐ 
การรับโอนนิสิต นักศึกษา การเทียบโอนหน่วยกิตและการศึกษาปริญญาที่สอง 

 
 

 ข้อ ๔๕  การรับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนหรือผู้มีสทิธิขอเทียบโอนหน่วยกิตได้ หรือ
การศึกษาปริญญาที่สอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 

๔๕.๑  เป็นผู้ทีม่ีคุณวุฒิและคณุสมบัติตามข้อ ๕ 
๔๕.๒  เป็นผู้ทีผ่่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของคณะ 

 ข้อ ๔๖  กระบวนวิชาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกําหนด 
  กระบวนวิชาที่อาจได้รับการยกเว้นสําหรับผู้ที่ศึกษาปรญิญาที่สอง หรือการรับโอนนิสิต นักศึกษา
จากสถาบันการศึกษาอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกําหนด 
 ข้อ ๔๗  นักศกึษาเทียบโอนหน่วยกิตจะต้องชําระค่าเทียบโอนหน่วยกิตตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นกระบวนวิชาให้ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับการเทียบโอน
หน่วยกิต 
 ข้อ ๔๘  นักศกึษาเทียบโอนหน่วยกิตอาจต้องเรียนวิชาปรับพ้ืนฐานตามท่ีคณะกําหนด 
 ข้อ ๔๙  นักศกึษาเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ๓ ใน ๔ ของหลักสูตร ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
และเป็นไปตามข้อ ๑๗ 
 

หมวด ๑๑ 
การกําหนดช้ันปีของนักศึกษา 

 
 

 ข้อ ๕๐  การกําหนดช้ันปีของนักศึกษาให้กําหนด ดังน้ี 
๕๐.๑  นักศึกษาช้ันปีที่ ๑ มหีน่วยกิตสะสมไม่เกิน ๓๙ หน่วยกิต  
๕๐.๒  นักศึกษาช้ันปีที่ ๒ มหีน่วยกิตสะสมระหว่าง ๔๐-๗๕ หน่วยกิต   
๕๐.๓  นักศึกษาช้ันปีที่ ๓ มหีน่วยกิตสะสมระหว่าง ๗๖-๑๑๘ หน่วยกิต   
๕๐.๔  นักศึกษาช้ันปีที่ ๔ มหีน่วยกิตสะสมระหว่าง ๑๑๙-๑๖๒ หน่วยกิต   
๕๐.๕  นักศึกษาช้ันปีที่ ๕ มหีน่วยกิตสะสมระหว่าง ๑๖๓-๒๑๔ หน่วยกิต   
๕๐.๖  นักศึกษาช้ันปีที่ ๖ มหีน่วยกิตสะสมต้ังแต่ ๒๑๕ หน่วยกิตขึ้นไป 
 

หมวด ๑๒ 
การลาพักการศึกษา 

 



๒๕ 

 

 ข้อ ๕๑  นักศกึษาอาจย่ืนคําร้องขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ โดยชําระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย กรณีไม่ชําระค่ารักษาสถานภาพ ๒ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 
 นักศึกษาที่ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจําการหรือกําลังพลสํารอง ให้ย่ืนคํารอ้งขอ
อนุมัติลาพักการศึกษา โดยไมนั่บระยะเวลาท่ีลาพักการศึกษาเป็นระยะเวลาศึกษา 
 ข้อ ๕๒  ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพทุก
ภาคการศึกษา 
 ข้อ ๕๓  การลาพักการศึกษาภายหลังจากการลงทะเบียนเรียนไปแล้ว ผลทางทะเบียนการศึกษาให้ถอืว่า
มิได้ลงทะเบียนเรียน ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยไมคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบํารุงการศึกษา
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

หมวด ๑๓ 
การลงโทษนักศึกษากรณีทําผิดวินัย 

 
 

 ข้อ ๕๔  การลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิดวินัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๕๕  การสัง่ลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิดวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว้นกรณี
ความผิดให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาให้เสนออธิการบดีลงนาม 
 
 

หมวด ๑๔ 
การพ้นสถานภาพนักศึกษา 

 
 

 ข้อ ๕๖  นักศกึษาจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามกรณีหน่ึงกรณีใด ดังต่อไปน้ี 
๕๖.๑  เรียนครบตามหลักสูตร และได้รับการเสนอช่ือให้รับปริญญา 
๕๖.๒  มีค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า ๑.๕๐ เป็นเวลาสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน 

ทั้งน้ีไม่นับภาคการศึกษาแรกของนักศึกษาใหม่  
๕๖.๓  ไม่สามารถเรียนสําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  
๕๖.๔  ไม่ชําระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาเป็นเวลา ๒ ภาคการศึกษาปกติ

ติดต่อกัน  
๕๖.๕  ถูกสั่งให้พ้นสถานภาพนักศึกษาด้วยสาเหตุกระทําผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง  
๕๖.๖  ลาออก  
๕๖.๗  ตาย 

 นักศึกษาที่พ้นสถานภาพกรณีหน่ึงกรณีใด หากมีพันธะด้านหน้ีสินใดๆ กับมหาวิทยาลัย ให้หักค่าประกันของ
เสียหายชดเชยได้ 
 

 
 



๒๖ 

 

 
 
 
 

 
หมวด ๑๕ 

การขอรับปริญญา 
 

 

 ข้อ ๕๗  นักศกึษาที่จะขอรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
๕๗.๑  สอบไลไ่ด้จํานวนหน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตร 
๕๗.๒  ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐ 
๕๗.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย 
๕๗.๔  ไม่มีพันธะด้านหน้ีสินใดๆ กับมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๕๘  นักศกึษาต้องแจ้งความจํานงขอรับปริญญาในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา 
 

 
หมวด ๑๖ 

ปริญญาเกียรตินิยมและรางวัลเชิดชูเกียรติ 
 

 

 ข้อ ๕๙  การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
๕๙.๑  ปรญิญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง 

จะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
๕๙.๑.๑  สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป 
๕๙.๑.๒  สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กําหนดในแผนการ

ศึกษา 
๕๙.๑.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย 

๕๙.๒  ปรญิญาเกียรตินิยมอันดับสอง นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง 
จะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

๕๙.๒.๑  สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป 
๕๙.๒.๒  สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กําหนดในแผนการ

ศึกษา 
๕๙.๒.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย 

 ข้อ ๖๐  การให้เหรียญรางวัลแก่ผู้เรียนดี  นักศึกษาที่มีสทิธิได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร เป็น
เหรียญทอง จะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

๖๐.๑  สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไป  
๖๐.๒  สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลกัสูตร ภายในระยะเวลาที่กําหนดในแผนการศึกษา 



๒๗ 

 

๖๐.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย 
 
 
 

 ข้อ ๖๑  นักศกึษาเทียบโอนหน่วยกิต นักศึกษาโอนย้ายจากสถาบันอ่ืนหรือคณะอ่ืนในมหาวิทยาลัย และ
นักศึกษาปริญญาที่สอง จะไม่เสนอช่ือให้ได้รับปริญญาเกยีรตินิยม 

 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
                                                                                ประจวบ  ไชยสาสน์ 

               (นายประจวบ  ไชยสาส์น) 
                    นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

 
 
 

นักศึกษามีความประสงค์ผ่อนชําระค่าเรียนแบบ........................................................ 
คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ใบคําร้องขอผ่อนชําระค่าเรียน 
วันท่ี……....….เดือน..........................พ.ศ...............

เรื่อง ขอผ่อนชําระค่าเรียน 
เรียน คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ 

ข้าพเจ้า..................................................................................รหัสนักศึกษา.................................นักศึกษาหลักสูตร 

ทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต ชั้นที่........ที่อยู่ในการติดต่อ บ้านเลขท่ี...............ซอย............................ถนน................................. 
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์..................... 

เบอร์ติดต่อ............................. มีความประสงค์จะขอผ่อนชําระค่าเรียน ตามความในข้อ 12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

รามคําแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบํารุงการศึกษา ชั้นปริญญาตรี หลักสูตร 
ทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2556 ดังรายละเอียดดังนี้ 
ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา.................................... ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา......................... 
จํานวนเงินท่ีต้องชําระท้ังสิ้น...........................บาท 
(................................................) แบ่งผ่อนดังต่อไปน้ี 
งวดท่ี1 ชําระภายในวันท่ี................................................. 
เป็นเงิน..........................บาท(40% ของค่าเรียน,ส่วน
ต่างกยศ.)งวดท่ี2 ชําระภายในวันท่ี................................. 
เป็นเงิน..................................บาท(30% ของค่าเรียน, 
กยศ.)งวดท่ี3 ชําระภายในวันท่ี....................................... 
เป็นเงิน..................................บาท  (30% ของค่าเรียน) 

จํานวนเงินท่ีต้องชําระท้ังสิ้น...........................บาท 
 (................................................) แบ่งผ่อนดังต่อไปน้ี งวดท่ี1 
ชาํระภายในวันท่ี............................................................... 
เป็นเงิน.......................บาท (40% ของค่าเรียน,ส่วนต่างกยศ.)  
งวดท่ี2 ชําระภายในวันท่ี............................................................ 
เป็นเงิน.................................บาท (30% ของค่าเรียน, กยศ.) 
 งวดท่ี3 ชําระภายในวันท่ี.............................................................. 
เป็นเงิน..................................บาท  (30% ของค่าเรียน) 

ในกรณีไม่ชําระเงินค่าธรรมเนียมตามวันและเวลาที่กําหนด ปรับลงทะเบียนล่าช้า เป็นเงินวันละ 200 บาท  

หรืองดลงทะเบียนนักศึกษาในภาคการเรียนศึกษานั้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินที่ได้ชําระไปแล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

(ลงชื่อ)..............................................................................................นักศึกษา 

ความเห็นเลขานุการคณะฯ คําสั่ง 

เรียน คณบดี       อนุมัติ 

  
เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติ      

       
       
       
       
                   



๒๙ 

 

 

 



๓๐ 

 

 

 

 



๓๑ 

 

อาจารย์ทีป่รึกษา ประจาํปีการศึกษา 2562 

นักศึกษาช้ันปี อาจารย์ทีป่รึกษา 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 
อาจารย ์ดร.ภญ.อารยา ศุภวฒัน์ และ 

อาจารยช์ญาดา เท่ียงถาวร 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 อาจารย ์ดร.ธีระโพยมทิพย ์

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 

ผศ.ประพิณพนัธ์ ศรีสวรรค ์และ 

อาจารยน์าตยา  ไชยเวยีง 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 อาจารยน์พดล ศรีสุรัตนเมธากลุ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 5 
อาจารยโ์ชติกา  พลูสนาม และ 

อาจารยณ์ชัอาภา พวงมาลยั 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 6 อาจารยฐิ์ติกา  เกาะหมาน 

 

 

 


