
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต คณะทัศนมาตรศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

(ประเภทรับตรง) 
 

 ด้วย คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษาในเวลาราชการ  ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

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

2. ก ำหนดกำรรับสมัครนักศึกษำ 
ต้ังแต่บัดนี้ – 27 พฤษภาคม 2565  รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์ 
ต้ังแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565  รับสมัครนักศึกษาใหม่ท่ีคณะทัศนมาตรศาสตร์ 
                                              (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
2    มิถุนายน  2565  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบจิตวิทยา  
  และสอบสัมภาษณ์ 
6    มิถุนายน  2565 ทดสอบจิตวิทยาและสอบสัมภาษณ์ 
                                                              ผ่านระบบออนไลน ์
17  มิถุนายน  2565 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
27  มิถุนายน  2565 รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 
   3.1  เป็นบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย หรือ 

3.2 เป็นบุคคลท่ีไม่ได้ถือสัญชาติไทย หรือไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการส่ือสาร จะต้องมี
ความสามารถทางการพูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้ดี และต้องแสดงผลการทดสอบ
ทักษะการใช้ภาษาไทยตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยรามค าแหงก าหนดไว้    

 3.3  เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจสมบูรณ์ คือไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตใจฟั่นเฟือน           
ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพท่ีคณะกรรมการรับบุคคลเข้าศึกษาพิจารณาเห็นว่าไม่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา หรือประกอบอาชีพ 

             3.4  เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีทางอาญา 
 
                                                                                     /3.5 เป็นผู้ปราศจากโรค.....                                                                             
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3.5 เป็นผู้ปราศจากโรค หรือภาวะไม่ปกติ ดังต่อไปนี้                                                                                                                                                              
      3.5.1. โรคเรื้อน 
      3.5.2. โรคพิษสุราเรื้อรัง 

3.5.3. ติดสารเสพติดให้โทษ                                                                                                                                                                    
      3.5.4. โรคเรื้อรัง หรือโรคอื่น  ๆท่ีคณะกรรมการรับบุคคลเข้าศึกษาพิจารณาเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อ          
                    การศึกษา 

3.5.5. โรคหรือความพิการหรือความผิดปกติอื่นใด อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงาน   
                  หรือการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์ ดังต่อไปนี ้

 3.5.5.1. ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง หรือปัญหาจิตเวชอื่นๆ  
3.5.5.2. ความพิการทางร่างกาย อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน  

        หรือการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์ 
  3.5.5.3. ความผิดปกติในการเห็นภาพ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี ้
              - ระดับการมองเห็นต่ ากว่า 6/24 ท้ังสองข้างเมื่อได้รับการแก้ไขแล้ว 
              - ระดับการมองเห็นในตาข้างดี ต่ ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขแล้ว 

       - การมองเห็นสี การมองเห็นภาพ 3 มิติ และกล้ามเนื้อตาท่ีเห็นว่าเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา 

                               3.5.5.4. ความผิดปกติในการได้ยินในหูท้ังสองข้าง 
คุณสมบัติเฉพำะ 

1. เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของ 
    กระทรวงศึกษาธิการแผนการเรียน วิทย ์– คณิต และมีผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลักสูตร GPAX  
    (6 เทอมการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50  
2. หรือ เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตทาง 
    การแพทย์ เช่น สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือปริญญาสาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่ 
    น้อยกว่า 3.00 
3. เป็นผู้ท่ีมีคะแนนท่ีสถาบันการทดสอบแห่งชาติ (สทศ.) โดยคะแนนท่ีสอบต้องไม่เกินระยะเวลา  1 ปี 
    ของวันท่ีสมัคร ดังนี้ 

3.1 ผลการทดสอบวิชาความถนัดท่ัวไป (GAT)  
3.2 ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT2)   

4. เกณฑ์กำรคัดเลือก 
 ส่วนที่ 1 กำรคิดค่ำน ำหนักคะแนนผลกำรเรียนเฉลี่ย  ค่ำน  ำหนักคะแนนควำมถนัดทั่วไป (GAT)และค่ำ

น  ำหนักคะแนนควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร์ (PAT2) ตำมที่คณะก ำหนด คิดเป็น 100 % 
  องค์ประกอบท่ี 1 การคิดค่าน้ าหนักผลการคะแนนผลการเรียนฉล่ียสะสม (GPAX)  คิดเป็น   30 % 
  องค์ประกอบท่ี 2 การค่าน้ าหนักคะแนนความถนัดท่ัวไป (GAT)                 คิดเป็น   40 % 
  องค์ประกอบท่ี 3 การค่าน้ าหนักคะแนนความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)     คิดเป็น   30 % 
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ส่วนที่ 2 กำรสอบสัมภำษณ์และกำรทดสอบจิตวิทยำ ซ่ึงกำรพิจำรณำคัดเลือกอยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมกำร 

5. หลักฐำนกำรสมัคร 
5.1 ใบสมัคร ท่ีกรอกรายละเอียดครบถ้วน และติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป                                                                                 
5.2 บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ เขียนช่ือ-สกุล พร้อมลงนามและติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป                                                                                   
5.3 หลักฐานของผู้สมัครสอบ (ผู้สมัครสอบต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องในส าเนาเอกสารทุกฉบับ)                                                                                    

   5.3.1  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 3 ฉบับ 
    5.3.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 3 ฉบับ 
  5.3.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ 

  5.3.4  ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - สกุล (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน) 3 ฉบับ 
  5.3.5  ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ 
  5.3.6  ใบรับรองผลการตรวจสายตา 1 ฉบับ 
5.4  แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน 1 ฉบับ  
5.4. กรณีผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ให้ยื่นใบรายงาน 

คะแนน (Transcript) และใบประกาศนียบัตร (Certificate) ท่ีได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาจากส านัก
ทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

6. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 
6.1 ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  700  บาท  

7. วิธีกำรสมัคร 
7.1 สมัครด้วยตนเอง ยื่นหลักฐานการสมัคร ณ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง อาคาร

สุโขทัย ช้ัน 2 ต้ังแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
7.2 สมัครทางไปรษณีย์ ต้ังแต่บัดนี้ – 27 พฤษภาคม 2565 โดยดาวน์โหลดค าช้ีแจงการสมัครทางไปรษณีย์ 

ท่ีเว็บไซต์  http://www.opto.ru.ac.th 

8. ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติ  
    คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ก าหนดประกาศผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ มีสิทธิ์เข้ารับการ

ทดสอบจิตวิทยา สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ http://www.opto.ru.ac.th ในวันท่ี 2 มิถุนายน  2565 

9.  วันสอบสัมภำษณ ์และทดสอบจิตวิทยำ (อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์) 
วันท่ี 6 มิถุนายน 2565 

 10. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
    คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ก าหนดประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์ 

http://www.opto.ru.ac.th ในวันท่ี 17 มิถุนายน  2565 

 11. รำยงำนตัวขึ นทะเบียนนักศึกษำ 
    คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ก าหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียน

นักศึกษาใหม่ ในวันท่ี 27 มิถุนายน  2565 

                                                                                                                                                
/ท้ังนี้.....                                                                                                            
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 ท้ังนี้ หากทางคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติจน
เป็นเหตุให้ไม่สามารถสมัครคัดเลือกได้ หรือหมดสิทธิ์ในการสมัคร ทำงคณะทัศนมำตรศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหงจะไม่คืนเงินค่ำสมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำ  
 

  ประกาศ ณ วันท่ี         พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 

 
 

                                                                  (นายณัฐวุฒิ  ฮันตระกูล) 
                                          ผู้อ านวยการส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
                                               ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง                                
  


