โครงการรับนักศึกษาโดยวิธพี ิเศษ (โควต้า) เพื่อเข้าศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 คณะรัฐศาสตร์
ประจําปีการศึกษา 2557
1. ชื่อโครงการ
รับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควต้า) เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปีการศึกษา 2557
2. หลักการและเหตุผล
คณะรัฐศาสตร์ ได้กําหนดแผนการรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 โดยวิธีรับตรงของ
มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ และวิธีการรับจากระบบส่วนกลาง เนื่องจากในปัจจุบัน ข้อเสียเปรียบด้านที่ตั้ง
ของวิทยาเขต ระยะเวลาของการรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัย และความนิยมของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง การรับนักเรียนตามระบบดังกล่าว ก่อให้เกิดจุดอ่อนในกลุ่มประชากรนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ ที่
สําคัญ 2 ประการ คือ 1)ได้นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําลง 2)มีผู้สละสิทธิ์มาก ทําให้คณะรัฐศาสตร์
ไม่สามารถผลิตบัณฑิตได้ตามจํานวนที่กําหนดไว้ในแผน
ดังนั้น คณะรัฐศาสตร์ จึงกําหนดให้มีโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควต้า) เข้าศึกษาในหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 โดยรับนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ โดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกที่จัดโดย
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาให้ได้ตามแผนการรับนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์
3.2 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ชุมชน และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่ให้มหาวิทยาลัย
ภูมิภาค มีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในทุกภูมิภาคด้านต่างๆ
3.3 เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้คนในท้องถิ่นภาคใต้ ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในคณะ
รัฐศาสตร์มากขึ้น
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. ลักษณะโครงการ
เป็นโครงการรับนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะต้องสําเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2556 จากโรงเรียนต่างๆ เข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะ
รัฐศาสตร์เป็นผู้คัดเลือกเข้าศึกษา
6. คุณสมบัติของผู้สมัคร
6.1 กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะต้องสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 โดย
จะต้องมีดัชนีสะสม (GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 5) ไม่ต่ํากว่า 2.50
6.2 เป็นผูท้ ี่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ

6.3 เป็นผูม้ ีความประพฤติเรียบร้อย หรือ
6.4 มีคุณสมบัติพิเศษอื่นที่เหมาะสมตามความเห็นของคณะกรรมการ
7. ขั้นตอนในการสมัคร
7.1 นักเรียนทีส่ นใจและมีคณ
ุ สมบัติตามทีก่ ําหนด เตรียมหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
ดังต่อไปนี้
7.1.1 ใบสมัคร
-ผู้สมัครเลือกแขนงวิชาที่ประสงค์จะศึกษา 1 แขนงวิชา แล้วกรอกใบสมัครผ่าน
Website ที่ http://polsci.pn.psu.ac.th หัวข้อ รับนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2557
แล้วสั่งพิมพ์ใบสมัคร
-ใบสมัครทีส่ มบูรณ์ จะต้องกรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
หน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป
7.1.2 เอกสารประกอบการสมัคร (เอกสารที่เป็นสําเนาให้รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ)
-สําเนาใบระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6)
-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
-สําเนาทะเบียนบ้าน
-อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สําเนาหลักฐานประกอบเพื่อแสดงความรู้ ความสามารถพิเศษ
ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร ใบรับรองต่างๆ เป็นต้น
7.1.3 ส่งใบสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้
-สมัครด้วยตนเองและหลักฐานการสมัครต่างๆ พร้อมเงินค่าสมัคร จํานวน 200
บาท ที่งานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันและเวลาราชการ หรือ
-ส่งทางไปรษณีย์ พร้อมโอนเงินค่าสมัคร จํานวน 200 บาท เข้าบัญชีธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด(มหาชน) ชื่อบัญชี งานรับนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ เลขทีบ่ ัญชี 704-260074-5 (หากไม่แนบ
หลักฐานการโอนเงินจะไม่พิจารณาการสมัคร คณะรัฐศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ)
จ่าหน้าซองส่งไปที่
นายสุขสันต์ ยุบลชิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181
หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
7.1.4 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์-28 มีนาคม 2557 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็น
สําคัญ)
8. วิธีการคัดเลือก
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อดําเนินการ
คัดเลือก โดยมีวิธีการดังนี้

8.1 พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครและผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4มัธยมศึกษาปีที่ 6
8.2 สอบข้อเขียนปรนัยและอัตนัย คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้งนี้ต้องได้คะแนนการสอบปรนัย 60%
ขึ้นไป จึงจะตรวจข้อสอบอัตนัย
8.3 พิจารณาจากผลการสัมภาษณ์ โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนเพื่อคัดเลือก ดังนี้
8.3.1 บุคลิกภาพ
15 คะแนน
8.3.2 ความรู้ความสามารถและเจตคติต่อสาขาวิชา
35 คะแนน
8.3.3 ความสามารถในการสือ่ สาร
20 คะแนน
15 คะแนน
8.3.4 ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปประเด็น
8.3.5 ความรู้ และความเห็นที่มีต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
15 คะแนน
ผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นทีส่ ิ้นสุด เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการ
คัดเลือกแล้วผูส้ มัครหรือบุคคลอืน่ ใดจะฟ้องหรือเรียกร้องสิทธิใ์ ดๆ มิได้
9. กําหนดการคัดเลือก
27 กุมภาพันธ์-28 มีนาคม 2557
รับสมัคร
28 มีนาคม 2557
วันสุดท้ายของการสมัคร (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็น
สําคัญ)
8 เมษายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทางเว็บไซต์
http://polsci.pn.psu.ac.th
22 เมษายน 2557
สอบข้อเขียน ณ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 พฤษภาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์
http://polsci.pn.psu.ac.th
15 พฤษภาคม 2557
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19 พฤษภาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์
http://polsci.pn.psu.ac.th
19 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2557
ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์และจ่ายค่าธรรมเนียม
การศึกษา จ่ายด้วยตนเอง จํานวน 9,000 บาท
ณ งานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ พร้อมหนังสือยืนยันสิทธิ์
18 มิถุนายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์
http://polsci.pn.psu.ac.th และแจ้งรายชื่อให้
งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ตัดชื่อออกจากสิทธิ์สอบวิธีอื่นๆ

-ผู้ที่ไม่ยืนยันสิทธิ์ตามที่คณะรัฐศาสตร์กําหนด ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์
-ผู้ที่ยืนยันสิทธิท์ ี่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว หากไม่ลงทะเบียนเรียนในวันเปิดภาค
การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กําหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินดังกล่าวให้
10 แขนงวิชาที่เปิดรับและจํานวนรับ
แขนงวิชา
คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาของผู้มสี ิทธิ์สมัคร
จํานวนรับ (คน)
การปกครอง
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50
15
การปกครองท้องถิ่น
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50
15
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50
15
นโยบายสาธารณะ
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50
15
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีจํานวนผู้ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้น และ
เป็นไปตามแผนการรับ ตลอดจนเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนในท้องถิ่นต่างๆ ได้มีโอกาส
เข้ามาศึกษาในคณะรัฐศาสตร์มากขึ้น

