(สําเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา)
เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2560
----------------------------------------ด้วยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา
โดยวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจําปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อโครงการ
รับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปีการศึกษา 2560
2. หลักการและเหตุผล
คณะรัฐศาสตร์ ได้กําหนดแผนการรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 โดยวิธีรับตรงของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวิธีการรับจากระบบส่วนกลาง เนื่องจากในปัจจุบัน ข้อเสียเปรียบด้านที่ตั้ง
ของวิทยาเขต ระยะเวลาของการรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัย และความนิยมของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง การรับนักเรียนตามระบบดังกล่าว ก่อให้เกิดจุดอ่อนในกลุ่มประชากรนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ ที่
สําคัญ 2 ประการ คือ 1)ได้นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําลง 2) มีผสู้ ละสิทธิ์มาก ทําให้คณะรัฐศาสตร์
ไม่สามารถผลิตบัณฑิตได้ตามจํานวนที่กําหนดไว้ในแผน
ดังนั้น คณะรัฐศาสตร์ จึงกําหนดให้มีโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา)ซึ่งเป็นการสอบวัด
ความรู้เฉพาะทางด้านรัฐศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โดยรับนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา หรืออาชีวศึกษา ที่สนใจเข้า
ศึกษาในหลักสูตรต่างๆ โดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกทีจ่ ัดโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะได้ตรงกับทางด้านรัฐศาสตร์
3.2 เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาให้ได้ตามแผนการรับนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์
3.3 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ชุมชน และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่ให้มหาวิทยาลัย
ภูมิภาค มีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในทุกภูมิภาคด้านต่างๆ
3.4 เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้คนในท้องถิ่นภาคใต้ ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในคณะ
รัฐศาสตร์มากขึ้น
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
/5. ลักษณะ.....

-25. ลักษณะโครงการ
เป็นโครงการรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกําลังศึกษาอยู่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมถึงระดับอาชีวศึกษา และระดับการศึกษาอื่นๆ ทีเ่ ทียบเท่า เข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะรัฐศาสตร์เป็นผู้คัดเลือกเข้าศึกษา
6. คุณสมบัติของผู้สมัคร
6.1 นักเรียนทีจ่ บการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมถึงระดับอาชีวศึกษา หรือระดับการศึกษาอื่นๆ ทีเ่ ทียบเท่า
6.2 เป็นผูท้ ี่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
6.3 เป็นผูม้ ีความประพฤติเรียบร้อย
6.4 มีคุณสมบัติพิเศษอื่นที่เหมาะสมตามความเห็นของคณะกรรมการ
7. ขั้นตอนในการสมัคร
นักเรียนที่สนใจและมีคณ
ุ สมบัติตามที่กําหนด เตรียมหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้
7.1 ใบสมัคร
-ผู้สมัครเลือกแขนงวิชาที่ประสงค์จะศึกษา 1 แขนงวิชา แล้วกรอกใบสมัครผ่าน Website ที่
http://polsci.pn.psu.ac.th หัวข้อ รับนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2560 แล้วสั่งพิมพ์
ใบสมัคร
-ใบสมัครทีส่ มบูรณ์ จะต้องกรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่
สวมหมวก ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป
7.2 เอกสารประกอบการสมัคร (เอกสารที่เป็นสําเนาให้รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ)
-สําเนาใบระเบียนผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) หรือผลการเรียน 6 ภาคการศึกษาในกรณีจบการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
-สําเนาทะเบียนบ้าน
-อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สําเนาหลักฐานประกอบเพื่อแสดงความรู้ ความสามารถพิเศษ ประกาศนียบัตร
เกียรติบัตร ใบรับรองต่างๆ เป็นต้น
7.3 ส่งใบสมัครได้ 2 ทาง ดังนี้
- ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และส่งหลักฐานการสมัครต่างๆ มาที่ งานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมเงินค่าสมัคร จํานวน 200 บาท ในวันและเวลาราชการ
(เวลา 08.30-16.30น.)
- ส่งทางไปรษณีย์มาที่ งานวิชาการคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี เลขที่ 181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
/พร้อมเงินค่าสมัคร....

-3พร้อมเงินค่าสมัครจํานวน 200 บาท ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น.
(ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 5 กันยายน 2559
8. วิธีการคัดเลือก
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อดําเนินการคัดเลือก
โดยมีวิธีการดังนี้
8.1 สอบข้อเขียนปรนัยและอัตนัยคะแนนเต็ม 50 คะแนน ทั้งนี้ต้องได้คะแนนการสอบปรนัย
50% ขึ้นไป
8.2 พิจารณาจากผลการสัมภาษณ์ (ต้องได้คะแนนการสอบ 50% ขึ้นไป) โดยมีเกณฑ์ให้
คะแนนเพื่อคัดเลือก ดังนี้
8.2.1 บุคลิกภาพ
20 คะแนน
8.2.2 ความรู้ความสามารถและเจตคติต่อสาขาวิชา
30 คะแนน
8.2.3 ความสามารถในการสือ่ สาร
30 คะแนน
8.2.4 ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปประเด็น 10 คะแนน
8.2.5 ความรู้ และความเห็นที่มีต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 10 คะแนน
ผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นทีส่ ิ้นสุด เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการคัดเลือก
แล้วผู้สมัครหรือบุคคลอืน่ ใดจะฟ้องหรือเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้
9. กําหนดการคัดเลือก
27 กรกฎาคม-5 กันยายน 2559
รับสมัคร
5 กันยายน 2559
วันสุดท้ายของการสมัคร
17 กันยายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทางเว็บไซต์
http://polsci.pn.psu.ac.th
30 กันยายน 2559
สอบข้อเขียน 9:00-11:30 น.
และสอบสัมภาษณ์ 13:30-16:00 น.
ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ตุลาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์
http://polsci.pn.psu.ac.th
30 ตุลาคม-4 ธันวาคม 2559
ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศ จะต้องส่งใบยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษา พร้อมชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 ล่วงหน้า (รายละเอียดตามประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย) ในระยะเวลา
ที่กําหนด หากไม่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา
/10 ธันวาคม....

-410 ธันวาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์
http://polsci.pn.psu.ac.th

- ผู้ที่ไม่ยืนยันสิทธิ์ตามที่คณะรัฐศาสตร์กําหนด ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์
- ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ที่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว หากไม่ลงทะเบียนเรียนในวันเปิดภาคการศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กําหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอสงวน
สิทธิ์ไม่คืนเงินดังกล่าวให้
10. แขนงวิชาที่เปิดรับและจํานวนรับ
แขนงวิชา
คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาของผู้มีสิทธิ์สมัคร
จํานวนรับ (คน)
การปกครอง
ตามวิธีการคัดเลือกข้อ 8
25
การปกครองท้องถิ่น
ตามวิธีการคัดเลือกข้อ 8
20
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตามวิธีการคัดเลือกข้อ 8
25
นโยบายสาธารณะ
ตามวิธีการคัดเลือกข้อ 8
20
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้คัดเลือกนักศึกษาได้ตรงกับศาสตร์ และมีจํานวนผู้ที่เข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้น และเป็นไปตามแผนการรับ ตลอดจนเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้
นักเรียนในท้องถิ่นต่างๆ ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในคณะรัฐศาสตร์มากขึ้น
จึงประกาศมาเพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)

พัชรียา ไชยลังกา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา ไชยลังกา)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สําเนาถูกต้อง
(สุรัชฎา ศรีพิทักษ์)
นักวิชาการอุดมศึกษา

สุรัชฎา/ร่าง/พิมพ์/ทาน

