
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต คณะทัศนมาตรศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

รอบท่ี 1  
 

 ด้วย คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือเข้าศึกษาในเวลาราชการ 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) จ านวน 238 หน่วยกิต 

๒. ก ำหนดกำรรับสมัครนักศึกษำ 
ตั้งแต่บัดนี ้– 8 มกราคม 2564  รับสมัครนักศึกษาใหม่ที่คณะทัศนมาตรศาสตร์ 
  (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ตั้งแต่บัดนี้ – 4 มกราคม 2564    รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์ 
15 มกราคม 2564  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบจิตวิทยา  
  สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพตา 
25 มกราคม 2564  ทดสอบจิตวิทยา สอบสัมภาษณ์  
  และตรวจสุขภาพตา 
29 มกราคม 2564  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
5 กุมภาพันธ์ 2564  รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 
3.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทย์ – คณิต) 
3.2   GPAX : ไม่น้อยกว่า 3.25 (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) 
3.3  ส าเนาแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และเรียงความในหัวข้อ “นักทัศนมาตรศาสตร์ในอุดมคติ” 
 มาพร้อมกับใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว 

4. เกณฑ์กำรคัดเลือก 
 4.1 ได้รับรางวัล หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงถึงทักษะพิเศษ
  ทางด้านวิชาการ สังคม ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้น า 
 4.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
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 4.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบและ

    ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย 
    โรคเท้าช้างในระยะปรากฏ น่ารังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างรุนแรง 

 4.4 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระท าโดย
    ประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 4.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตาม
    กฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว 

 4.6 ไม่มีความผิดปกติในการเห็นภาพ การมองเห็นสี การมองเห็นภาพ 3 มิติ และกล้ามเนื้อที่เห็นว่า
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 4.7 หากตรวจพบปัญหาทางด้านสุขภาพตามประกาศนี้ในภายหลัง ย่อมเป็นเหตุให้นักศึกษาสิ้นสุด
  สภาพการเป็นนักศึกษา และมีผลต่อการรับปริญญาบัตรต่อไปได้ 

๕. หลักฐำนกำรสมัคร 
๕.๑ ใบสมัคร ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน และติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
๕.๒ รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
๕.๓ บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ เขียน ชื่อ-นามสกุล พร้อมลงนาม และติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว 

จ านวน ๒ รูป 
๕.๔ หลักฐานของผู้สมัคร (ให้ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องในส าเนาเอกสารทุกฉบับ) 

    - ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  จ านวน 3 ฉบับ 
    - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 3 ฉบับ 
    - ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 3 ฉบับ 
    - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (เฉพาะกรณีท่ีชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน) จ านวน 3 ฉบับ 
    - ใบรับรองแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ 

๕.๕ กรณีผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ให้ยื่นใบ
รายงานคะแนน (Transcript) และใบประกาศนียบัตร (Certificate) ที่ได้รับการเทียบวุฒิ
การศึกษาจากส านักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

๖. หลักฐำนที่ต้องน ำมำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์ (ฉบับจริง) 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องน าหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่และกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือ

ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 6.1 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 4 

ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.25 ที่สถานศึกษาออกให้ พร้อมประทับตราโรงเรียน  
 6.2 บัตรประจ าตัวประชาชน  
 6.3 บัตรประจ าตัวนักเรียน (ถ้ามี) 

ผู้สมัครจะต้องน าหลักฐานที่ก าหนด (ฉบับจริง) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่น าหลักฐาน
ดังกล่าวมาแสดงจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์ 

๗. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 
 7.1 ค่าสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 700 บาท 
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๘. วิธีกำรสมัคร 

8.1 สมัครด้วยตนเอง ยื่นหลักฐานการสมัคร ณ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 อาคารสุโขทัย ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ – 8 มกราคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
8.2 สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ – 4 มกราคม 2564 โดยดาวน์โหลดค าชี้แจงการสมัครทาง

ไปรษณีย ์ที่เว็บไซต์ http://www.opto.ru.ac.th 

๙. ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติ  
คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ก าหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ มีสิทธิ์

เข้ารับการทดสอบจิตวิทยา สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพตา ทางเว็บไซต์ http://www.opto.ru.ac.th  
ในวันที่ 15 มกราคม 2564  

๑๐. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ก าหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์ 

http://www.opto.ru.ac.th ในวันที่ 29 มกราคม 2564  

๑๑. รำยงำนตัวข้ึนทะเบียนนักศึกษำใหม่ 
คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ก าหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียน

นักศึกษาใหม ่ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 (ให้นักศึกษามารายงานตัวด้วยตนเอง) 

ทั้งนี้ หากทางคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ
จนเป็นเหตุให้ ไม่สามารถสมัครคัดเลือกได้  หรือหมดสิทธิ์ ในการสมัคร ทำงคณะทัศนมำตรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงจะไม่คืนเงินค่ำสมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำ  

  ประกาศ ณ วันที่         ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์) 
 รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 


