เอกสารแนบท้ายประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561
1. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้ มัคร
1.1 เป็นผู้ที่กระทาความดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ และอุทศิ ตนเพือ่ ช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาโดยตลอด
1.2 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด
1.3 ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานและ/หรือประกาศเกียรติคณ
ุ
ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่กระทาความดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม จน
เป็นที่ประจักษ์ และอุทศิ ตนเพือ่ ช่วยเหลือชุมชน
โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาที่นกั เรียนศึกษาอยู่
เป็นผู้รับรอง ซึ่งหนังสือรับรองต้องบรรจุซองปิดผนึกพร้อมเซ็นสลักหลังซอง
โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ได้ ทาง
website http://www.reg.cmu.ac.th
1.4 ให้โรงเรียนออกหนังสือส่งรายชื่อผูส้ มัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร เพียงโรงเรียนละ 1 คนเท่านัน้
(หากไม่มหี นังสือส่งรายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน จะไม่ได้รับการพิจาณาใบสมัคร)
1.5 ต้องส่งหนังสือรับรองว่าเป็นผู้กระทาความดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทศิ ตนเพือ่ ช่วยเหลือชุมชน
จากผู้นาชุมชน เช่น กานัน ผู้ใหญ่บา้ น ฯลฯ ซึ่งหนังสือรับรองต้องมีชื่อ -นามสกุล และตาแหน่งของผู้รับรองบรรจุ
ซองปิดผนึกพร้อมเซ็นสลักหลังซอง
1.6 เป็นผู้มสี ขุ ภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เป็นโรคหรือความพิการอื่น ๆ รวมถึง
ความพิการทางสมอง ที่คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน โดยมี
ความเห็นของแพทย์ประกอบ
2. เกณฑ์การพิจารณาความประพฤติที่แสดงว่าเป็นผูก้ ระทาความดี
ประการที่ 1 มีคุณธรรมและจริยธรรมและมีค่านิยมที่พงึ ประสงค์
1.1 มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หมายถึง การตระหนักถึงความสาคัญของความเป็น
ชาติไทย การยึดมั่นในหลักศีลธรรมของศาสนา และการจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริย์
1.2 มีความเสียสละ หมายถึงการยอมเสียผลประโยชน์สว่ นตนเพือ่ ผู้อื่น หรือสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์
จากการกระทาของตน
1.3 มีสมั มาคารวะ อ่อนน้อม ถ่อมตนพูดจาสุภาพ อ่อนโยน ถูกต้องตามกาลเทศะ
1.4 มีความเอื้อเฟือ้ เผื่อแผ่
1.5 มีความเอื้ออาทรระหว่างครอบครัว ชุมชน สังคม
1.6 มีความกตัญญูกตเวทีและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน
1.7 มีความละอายและเกรงกลัวต่อการทาชั่ว
1.8 มีความซื่อสัตย์ ขยัน มานะอุตสาหะ อดทน ประหยัดและอดออม
1.9 มีระเบียบวินยั เช่น การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาของสังคม ปฏิบตั ติ นตรงต่อเวลา รู้จักมี
การวางแผน และปฏิบตั ติ ามแผนได้สาเร็จ
1.10 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข การพนัน ยาเสพติดและของมึนเมา ไม่เที่ยวเตร่ยามวิกาล ไม่มั่วสุมทางเพศ
และมีสว่ นร่วมกับสังคมในการช่วยลดหรือแก้ปญ
ั หาด้านอบายมุข
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ประการที่ 2 มีจติ สาธารณะ โดยมีการแสดงออกถึงความพร้อม ความปรารถนาที่จะอุทิศตนเพื่อส่วนรวม
ถึงการใช้และการรักษาสิ่งของที่เป็นส่วนรวม
2.1 หลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทาที่จะทาให้เกิดความชารุดเสียหายต่อส่วนรวม ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
2.2 การถือเป็นหน้าที่ที่จะมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวม ในวิสยั ที่ตนสามารถทาได้
2.3 การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
2.4 มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนการดาเนินชีวิตและ
ลักษณะนิสยั การบริโภคส่วนตนเพือ่ พิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม
2.5 สนับสนุนให้บคุ คลมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวม ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการ
ช่วยเหลือผู้ดอ้ ยโอกาสทางสังคม
ประการที่ 3 รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ศกึ ษา ค้นคว้า หาความรู้ มีการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างสม่าเสมอ และสามารถนา
ความรู้มาพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม
3.2 มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองการทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
3.3 มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีวิธีคดิ อย่างเป็นระบบ
3.4 มีความสามารถในการมองปัญหาแนวทางที่จะแก้ปญ
ั หาในฐานะสมาชิกของสังคมได้
3.5 มีการดูแลสุขภาพและมีสขุ ภาพจิตดี โดยมีลกั ษณะนิสยั การดูแลสุขภาพร่างกายให้สะอาดแข็งแรงและ
รู้จักหาความสุขให้แก่ตนเองได้อย่างเหมาะสม
ประการที่ 4 รักความเป็นไทย และวัฒนธรรมไทย
4.1 สืบสานและเผยแพร่เอกลักษณ์ไทย
4.2 ปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรมและประเพณีไทย
4.3 วางตัวได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
4.4 จิตใจรักความเป็นชาติไทย
4.5 มีความสามารถที่จะเข้าใจ ยอมรับ รู้จักคุณค่าและอดทน ใจกว้างต่อวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ประการที่ 5 มีวิถีชวี ิตแบบประชาธิปไตย
5.1 เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น
5.2 ใช้สทิ ธิในการเลือกตั้งทุกระดับ
5.3 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และรู้จักแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและมีความเหมาะสม
5.4 สามารถใช้หลักการทางประชาธิปไตยเป็นพืน้ ฐานในการดารงชีวิตประจาวัน
5.5 สนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบตั ติ นเป็นพลเมืองดีในวิถปี ระชาธิปไตย
ประการที่ 6 มีความเป็นผูน้ า หมายถึงบุคคลที่มคี วามสามารถเหนี่ยวนาผู้อื่นหรือกลุ่ม ให้มเี ป้าหมายที่เหมือนกัน
พร้อมทั้งสามารถนาพาเขาเหล่านั้นให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามต้องการ
6.1 มีความเป็นต้นแบบในความคิด การพูด การกระทาที่สร้างสรรค์ เป็นผู้นาด้วยแบบอย่างพฤติกรรมที่
เหมาะสมอย่างสม่าเสมอและเป็นไปตามธรรมชาติ
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6.2 มีวิสยั ทัศน์ที่มุ่งสร้างผลกระทบทางบวกแก่สงั คม และสามารถสร้างวิสยั ทัศน์ที่มคี วามชัดเจนทั้งเชิง
ความหมายและความน่าสนใจ
6.3 มีความกล้าตัดสินใจที่เหมาะสมทันการณ์ และต้องกล้ารับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจ
6.4 มีความสามารถในการจัดลาดับความสาคัญของงาน
6.5 สามารถสร้างความศรัทธาและความสัมพันธ์ที่ดตี อ่ สมาชิกในกลุ่ม และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้
กลุ่มในการทางานไปสู่เป้าหมาย
6.6 มีความสามารถในการสื่อสารและการประสานงาน
6.7 กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถกู ต้อง
6.8 เป็นผู้นาหรือสมาชิกชมรมหรือมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพือ่ ส่วนรวมและสังคม
6.9 จัดการกับวิกฤตได้ดี
6.10 จัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าและไม่ทาให้งานติดชะงัก
3. คุณสมบัติเฉพาะของคณะ/สาขาวิชา ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ การรับ TCAS รอบที่ 1/1 และรอบที่ 3
4. การคัดเลือก
1. พิจารณาจากคะแนนสะสมเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามที่คณะกาหนด
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ/หรือประกาศเกียรติคณ
ุ การกระทาความดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
การอุทศิ ตนเพือ่ ช่วยเหลือชุมชน และความประพฤติที่แสดงว่าเป็นผู้กระทาความดี
3. พิจารณาจากหนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน และหนังสือรับรองจากผู้นาชุมชน
4. พิจารณาจากการเขียนเรียงความเกี่ยวกับการกระทาความดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและอุทศิ ตนเพือ่ ช่วยเหลือชุมชน
5. สอบสัมภาษณ์และการทดสอบอื่นๆ ตามที่คณะเห็นสมควร
6. การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด
5. เงื่อนไขการเข้าศึกษา
1. ผู้มสี ทิ ธิ์เข้าศึกษาโครงการเด็กดีมที ี่เรียน ต้องเข้าชมรมอาสาสมัคร เพือ่ ให้บริการชุมชนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตลอดหลักสูตรการศึกษา และประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดขี องนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ผู้มสี ทิ ธิ์เข้าศึกษาโครงการเด็กดีมที ี่เรียนสามารถขอทุนการศึกษาได้ตามระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

