ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำ�ปีการศึกษา 2563

63

15. โครงการดาวอินทนิล (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
คุณสมบัติ :
เป็นผู้ที่กำ�ลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ ที่มีทักษะและความสามารถ
ทางด้านภาษาที่โดดเด่น และศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แผนการรับเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :
รหัส
สาขาวิชา

ชื่อสาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1401 ศศ.บ. ภาษาไทย
1402 ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ
1403 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
1404 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
1405 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1406 ศศ.บ. ภาษาจีน
1407 ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น)
1408 ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส
1409 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
1410 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม
1411 วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
1412 ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี)
1413 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร)
1414 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว)
1415 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม)
รวม

แผนการรับเข้าศึกษา
(คน)

51
3
18
10
12
14
3
20
30
20
24
5
15
15
15
255

เกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือก
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) ขั้นตํ่า
5 ภาคเรียน
3.00
2.50
3.25
3.25
3.25
3.00
2.50
2.50
2.50
2.50
2.25
3.25
2.00
2.00
2.00
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15. โครงการดาวอินทนิล (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้า (กระดาษ A4) :
- ศศ.บ. ภาษาไทย ด้านภาษาไทย หรือด้านกิจกรรมที่ได้รับรางวัลเกี่ยวข้องกับภาษาไทย
- ศศ.บ. ภาษาเพือ่ การสร้างสรรค์สอื่ ด้านการเขียน เช่น เรือ่ งสัน้ นวนิยาย สารคดี ข่าว การผลิตคลิปวิดโี อ การเป็นนักข่าว หรือช่างภาพ
ประจำ�โรงเรียน การออกแบบ และกราฟิกดีไซน์
- ศศ.บ. ภาษาอั ง กฤษ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาษาอั ง กฤษ หรื อ ผลการสอบภาษาอั ง กฤษมาตรฐานที่ จั ด โดยหน่ ว ยงาน
ภายนอกสถานศึกษา (ถ้ามี) และเรียงความภาษาอังกฤษเรื่อง “The Reasons Why I Want to Study English at MSU” ความยาว
ไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4
- ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ หรือผลการสอบ
ภาษาอังกฤษมาตรฐาน ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา (ถ้ามี)
- ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับภาษาอังกฤษ หรือผลการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน ทีจ่ ดั โดยหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษา (ถ้ามี)
- ศศ.บ. ภาษาจีน ด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน และใบรับรองผลการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 3 ขึ้นไป
- ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น) ด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่น และใบรับรองผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
- ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส ด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาฝรั่งเศส หรือผลสอบวัดระดับความสามารถ DELF-ตั้งแต่ A1 ขึ้นไป
หรือใบประกาศอื่นๆ (ถ้ามี)
- ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ ด้านที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์
- ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านจิตอาสา บำ�เพ็ญประโยชน์ ผู้นำ�เยาวชน หรือกิจกรรมที่ได้รับรางวัล การประกวดทักษะ
วิชาการสังคมศึกษา การพูด โครงการจิตอาสา
- วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการ ด้านภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การวางผังเมือง และการสำ�รวจภาคสนามทางภูมิศาสตร์
- ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี) ด้านกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องภาษาเกาหลี หรือใบรับรองผลการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK
(ถ้ามี)
- ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร ลาว เวียดนาม) ด้านกิจกรรมที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม (เขมร ลาว เวียดนาม)
การพิจารณาคัดเลือก :
ส่วนที่ 1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นตํ่า 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำ�หนด
ส่วนที่ 2 Portfolio และเอกสารต่างๆ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำ�หนด
ส่วนที่ 3 การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
การสมัคร :
สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต เว็ บ ไซต์ http://www.msu.ac.th
หรือ https://admission.msu.ac.th
เงื่อนไข :
1. Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ให้ผู้สมัครนำ�มาในวันสอบสัมภาษณ์
2. เรียงความภาษาอังกฤษเรื่อง “The Reasons Why I Want to Study English at MSU” ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4
(กรณีสมัคร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ) ให้ผู้สมัครนำ�มาในวันสอบสัมภาษณ์
3. ใบรับรองผลการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 3 ขึ้นไป (กรณีสมัคร ศศ.บ. ภาษาจีน) ให้ผู้สมัครนำ�มาในวันสอบสัมภาษณ์
4. ใบรั บ รองผลการสอบวั ด ระดั บ ภาษาญี่ ปุ่ น (JLPT) (กรณี ส มั ค ร ศศ.บ. ภาษาตะวั น ออก (ภาษาญี่ ปุ่ น )) ให้ ผู้ ส มั ค ร
นำ�มาในวันสอบสัมภาษณ์
5. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 โครงการ/สาขาวิชา

