ปฏิทินการรับสมัครเขาเปนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (๔ ป)
คณะรัฐศาสตรและนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
สถานที่

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ (QS๒) ชั้น ๖ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่
๑๑ มกราคม – ๑๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙

การรับสมัคร

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ (QS๒) ชั้น ๖ มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๑ มกราคม – ๑๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน
สอบขอเขียน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
สอบสัมภาษณ
ประกาศผลการคัดเลือกขั้นสุดทาย
รายงานตัว

http://www.polsci-law.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา
http://www.polsci-law.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา
http://www.polsci-law.buu.ac.th
http://smartreg.buu.ac.th

๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๗ – ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

รับใบสมัคร

*หมายเหตุ

รายการ

เวลา
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ยกเวน
วันหยุดนักขัตฤกษ
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ยกเวน
วันหยุดนักขัตฤกษ
๑๖.๐๐ น. เปนตนไป
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น. เปนตนไป
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น. เปนตนไป
-

๑. ปฏิทินการสมัครสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
๒. ผูสนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครและชําระคาธรรมเนียมการสมัคร ๕๐๐ บาท ไดที่งานวิชาการ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร ชั้น ๖ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒
(QS๒) ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ไดทุกวัน ยกเวน วันหยุดนักขัตฤกษ

(สําเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ๐๙๕๐ / ๒๕๕๘
เรื่อง การรับสมัครเขาเปนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
………………………………..
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคพิเศษ (หลักสูตร ๔ ป) คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. หลักสูตรที่รับสมัคร
๑.๑ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
๒. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูสมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
๒.๑.๒ ไมเปนโรคติดตอรายแรงที่สังคมรังเกียจและ/หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
๒.๑.๓ ไมเปนผูที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือพนสภาพการเปนนิสิตดวยเหตุถูกไลออกดวย
ความผิดอยางรายแรงจากสถาบันการศึกษาใดมากอน
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาขา
- มีความสนใจศึกษาทางดานการเมืองการปกครอง
หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติทั่วไป ขอ ๒.๑ ขอใดขอหนึ่งอยูกอนทํา
การสมัครคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแมจะไดรับการรายงานตัวเขาศึกษาแลวก็ตาม
จะตองถูกถอนสภาพการเปนนิสิตทันที
๓. เกณฑการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา
๓.๑ องคประกอบการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา
๓.๑.๑ คะแนนจากการสอบขอเขียนกับทางคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
(ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร, การเมืองการปกครองไทย, คุณธรรมจริยธรรม,
ความรูทั่วไป, ขอมูลเกี่ยวกับคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา)
รอยละ ๘๐
๓.๑.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน (GPAX)
รอยละ ๒๐
๓.๑.๓ การสอบสัมภาษณ
ผาน/ไมผาน

-๒๔. หลักสูตรและจํานวนที่เขารับการศึกษา
สาขาวิชา
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ปริญญา

จํานวนรับ (คน)

ร.บ.

๗๐

๕. การสมัครคัดเลือกและหลักฐานประกอบการสมัครสอบ
๕.๑ การสมัครคัดเลือก
๕.๑.๑ สามารถขอใบสมัครไดที่คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร (ชั้น ๖ อาคาร QS๒)
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
๕.๑.๒ ใหผูสมัครคัดเลือก สมัครดวยตนเองที่คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร (ชั้น ๖ อาคาร QS๒)
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ติดตอสอบถามไดที่ งานวิชาการ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
โทรศัพท ๐๓๘-๑๐๒๓๖๙ ตอ ๑๑๖
๕.๑.๓ กําหนดการรับสมัคร ระหวางวันที่ ๑๑ มกราคม – ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ (QS ๒) ชั้น ๖
ทุกวัน (ยกเวน วันหยุดนักขัตฤกษ)
๕.๑.๔ คาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก จํานวน ๕๐๐ บาท
๕.๑.๕ ผูสมัครตองเก็บรักษาบัตรเลขที่นั่งสอบไวมิใหสูญหาย และตองนําบัตรนี้ไปแสดง
ตอกรรมการทุกครั้ง
๕.๒ หลักฐานประกอบการสมัครสอบ
๕.๒.๑ ใบสมัครสอบของทางมหาวิทยาลัย
๕.๒.๒ ใบแสดงคุณวุฒิ (สําเนาทรานสคริป/ ใบแสดงผลการเรียน ที่ออกจากสถานที่ศึกษาที่ระบุ
วันสําเร็จการศึกษา) ที่รับรองสําเนาถูกตอง ๑ ฉบับ
๕.๒.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่รับรองสําเนาถูกตองหรือสําเนาใบรับคําขอมีบัตรใหม
หรือเปลี่ยนบัตรซึ่งมีรูปถายผูขอ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ๑ ฉบับ
๕.๒.๔ รูปถายหนาตรง ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป (ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา เปนภาพสี
และถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร)
๕.๒.๕ สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถามี) ๑ ฉบับ
หมายเหตุ - เงินคาสมัครและหลักฐานตางๆ มหาวิทยาลัยจะไมคืนใหไมวากรณีใดๆ
- หากตรวจสอบพบวาผูสมัครสงหลักฐานการสมัครไมครบถวน มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณารับสมัคร
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพาจะไมคืนเงินคาสมัคร ใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น หลักฐานสําคัญจึงควรใชฉบับสําเนาและลงชื่อกํากับเทานั้น

-๓๖. การคัดเลือกและประกาศผล
๖.๑ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนและสถานที่สอบขอเขียน วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ตั้งแตเวลา ๑๖.๐๐ น. เปนตนไป ทาง website: http://www.polsci-law.buu.ac.th
๖.๒ สอบขอเขียน วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ตามสถานที่ที่ระบุไวในประกาศฯ (ผูเขาสอบตองแตงกายดวยชุดนักเรียน หรือชุด
สุภาพ ไมสวมกางเกงยีนส ขาสั้น รองเทาแตะ และหามผูเขาสอบขอเขียนเขาหองสอบเมื่อดําเนินการสอบไปแลว
๓๐ นาที)
๖.๓ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณและสถานที่สอบสัมภาษณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ตั้งแตเวลา ๑๖.๐๐ น. เปนตนไป ทาง website: http://www.polsci-law.buu.ac.th
๖.๔ สอบสัมภาษณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ตามสถานที่ที่ระบุไวในประกาศฯ (ผูเขาสอบตองแตงกายดวยชุดนักเรียน หรือชุด
สุภาพ ไมสวมกางเกงยีนส ขาสั้น รองเทาแตะ)
๖.๕ ประกาศผลการคัดเลือกขั้นสุดทาย วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๑๖.๐๐ น. เปนตนไป
ทาง website: http://www.polsci-law.buu.ac.th
๗. การรายงานตัว
๗.๑ ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะตองรายงานตัวทางเว็ปไซต
http://smartreg.buu.ac.th เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสิตและชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
บูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา ในระหวางวันที่ ๗ – ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เทานั้น
๗.๒ ถาผูที่สอบผานการคัดเลือกไมรายงานตัว และชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายในวันและเวลา
ที่กําหนดในขอ ๗.๑ จะถือวาผูนั้นสละสิทธิ์การเขาเปนนิสิต
ประกาศ ณ วันที่

๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ)

อาณัติ ดีพัฒนา
(ดร.อาณัติ ดีพัฒนา)
ผูรักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
ผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

สําเนาถูกตอง
(นายสุพัชชัย โรจนศิริพงษ)
นักวิชาการศึกษา

