ประกาศมหาวิทยาลัยรามคาแหง
เรื่อง การรับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต คณะทัศนมาตรศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2565
รอบที่ 1 (Portfolio)
ด้วยคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2565 เพือ่ เข้าศึกษาในเวลาราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) จานวน 238 หน่วยกิต
2. กำหนดกำรรับสมัครนักศึกษำ
ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2564
ตั้งแต่บัดนี้ – 7 มกราคม 2565
14 มกราคม 2565
19 มกราคม 2565
27 มกราคม 2565
7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565
9 กุมภาพันธ์ 2565
11 กุมภาพันธ์ 2565
18 กุมภาพันธ์ 2565

รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ที่คณะทัศนมาตรศาสตร์
(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบจิตวิทยา
และสอบสัมภาษณ์
ทดสอบจิตวิทยา และสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบจิตวิทยาและสอบ
สัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ http://www.opto.ru.ac.th
ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS65
https://student.mytcas.com/
สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS65
https://student.mytcas.com/
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

3. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผู้สมัคร
3.1 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์ – คณิต)
3.2 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นคนทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและ
ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรค
เท้าช้างในระยะปรากฏ น่ารังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างรุนแรง

-23.3 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทาโดย
ประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3.4 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
3.5 เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
4. คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัคร และเกณฑ์กำรคัดเลือก
4.1 ผลการเรีย นเฉลี่ ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธ ยมศึกษา ปีที่ 4 – 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน
ไม่น้อยกว่า 3.25
4.2 เคยได้รับรางวัล หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงถึงทักษะพิเศษ
ทางด้านวิชาการ สังคม ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นา
4.3 ไม่มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
- ระดับการมองเห็นต่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้างเมื่อได้รับการแก้ไขแล้ว
- ระดับการมองเห็นในตาข้างที่ดี ต่ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขแล้ว
- การมองเห็นสี การมองเห็นภาพ 3 มิติ และกล้ามเนื้อตา ที่เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.4 ไม่มีความผิดปกติในการได้ยินในหูทั้งสองข้าง
4.5 พิจารณาจาก ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 – 6 (ภาคต้น)
รวม 5 ภาคเรียน ค่าน้าหนัก 25%
4.6 พิ จ ารณาจาก ผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสมกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 – 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน ค่าน้าหนัก 75%
4.7 ผลการทดสอบทางจิตวิทยา (ทางคณะจัดสอบเอง)
4.8 ผลการสอบสัมภาษณ์
ผลการทดสอบจิตวิทยาและการสอบสัมภาษณ์ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก
5. หลักฐำนกำรสมัคร
5.1 ใบสมัคร ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน และติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รูป
5.2 แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จานวน 1 ฉบับ
5.3 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รูป
5.4 บัตรประจาตัวผู้สมัครสอบ เขียน ชื่อ-นามสกุล พร้อมลงนาม และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
5.5 หลักฐานของผู้สมัคร (ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้องในสาเนาเอกสารทุกฉบับ)
- สาเนาใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน (ปพ.1) จานวน 3 ฉบับ
- สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.7) จานวน 3 ฉบับ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 3 ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 3 ฉบับ
- สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน) จานวน 3 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ จานวน 1 ฉบับ
5.6 สาเนาแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แนบมาพร้อมกับใบสมัคร
5.7 กรณีผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ให้ยื่นใบรายงาน
คะแนน (Transcript) และใบประกาศนียบัตร (Certificate) ที่ได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาจาก
สานักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
5.8 หนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน

-36. หลักฐำนที่ต้องนำมำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์
6.1 ผลการตรวจสุขภาพสายตา การตรวจตาบอดสี
6.2 บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องนาหลักฐานดังกล่าวมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่และกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่นาหลักฐานดังกล่าวมาแสดงจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าสอบ
สัมภาษณ์
7. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร
7.1 ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 700 บาท
8. วิธีกำรสมัคร
8.1 สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2564 โดยดาวน์โหลดคาชี้แจงการสมัครได้ที่เว็บไซต์
http://www.opto.ru.ac.th
8.2 สมัครด้วยตนเอง ยื่นหลักฐานการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 7 มกราคม 2565 ณ คณะทัศนมาตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 2 เบอร์โทร. 0 2310 8906, 8914 (เว้นวันหยุดราชการ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์)
9. ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติ
วันที่ 14 มกราคม 2565
คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง กาหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ มีสิทธิ์เข้า
รับการทดสอบจิตวิทยา สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ http://www.opto.ru.ac.th
10. วันสอบสัมภำษณ์ และทดสอบจิตวิทยำ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์)
วันที่ 19 มกราคม 2565
11. ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรทดสอบจิตวิทยำและสอบสัมภำษณ์ ที่เว็บไซต์ http://www.opto.ru.ac.th
วันที่ 27 มกราคม 2565
12. กำรยืนยันสิทธิ์
วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS65 https://student.mytcas.com/ หากไม่ยืนยัน
สิทธิ์หรือสละสิทธิ์เข้าศึกษา จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา และจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้
13. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง กาหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์
http://www.opto.ru.ac.th
14. รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษำ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง กาหนดให้ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียน
นักศึกษาใหม่ด้วยตนเอง

-4ทั้งนี้ หากทางคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติจน
เป็นเหตุให้ไม่สามารถสมัครคัดเลือกได้ หรือหมดสิทธิ์ในการสมัคร ทำงคณะทัศนมำตรศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำมคำแหงจะไม่คืนเงินค่ำสมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำ

