เอกสารแนบท้ายประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ที่กระทำควำมดี มีคุณธรรม จริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมมำโดยตลอด
1.2 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 และมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม ตำมที่คณะ/สำขำวิชำกำหนด
1.3 ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงำนและ/หรือประกำศเกียรติคุณ ที่แสดงว่ำเป็นผู้ที่กระทำควำมดี มีคุณธรรม จริยธรรม จน
เป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน โดยมีหนังสือรับรองจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำที่นักเรียนศึกษำอยู่
เป็นผู้รับรอง ซึ่งหนังสือรับรองต้องบรรจุซองปิดผนึกพร้อมเซ็นสลักหลังซอง โดยดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทำง
website http://www.reg.cmu.ac.th
1.4 ให้โรงเรียนออกหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสำรประกอบกำรสมัคร เพียงโรงเรียนละ 1 คนเท่านั้น
(หำกไม่มีหนังสือส่งรำยชื่อผู้สมัครจำกโรงเรียน จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำใบสมัคร)
1.5 ต้องส่งหนังสือรับรองว่ำเป็นผู้กระทำควำมดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน
จำกผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ฯลฯ ซึ่งหนังสือรับรองต้องมีชื่อ-นำมสกุล และตำแหน่งของผู้รับรองบรรจุ
ซองปิดผนึกพร้อมเซ็นสลักหลังซอง
1.6 เป็นผู้มีสุขภำพแข็งแรง ไม่เป็นโรคหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ไม่เป็นโรคหรือควำมพิกำรอื่น ๆ รวมถึง
ควำมพิกำรทำงสมอง ที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบคัดเลือกเห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน
โดยมีควำมเห็นของแพทย์ประกอบ
2. เกณฑ์การพิจารณาความประพฤติที่แสดงว่าเป็นผู้กระทาความดี
ประการที่ 1 มีคุณธรรมและจริยธรรมและมีค่านิยมที่พึงประสงค์
1.1 มีควำมจงรักภักดี ต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ หมำยถึง กำรตระหนักถึงควำมสำคัญของควำมเป็น
ชำติไทย กำรยึดมั่นในหลักศีลธรรมของศำสนำ และกำรจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์
1.2 มีควำมเสียสละ หมำยถึงกำรยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผู้อื่น หรือสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์
จำกกำรกระทำของตน
1.3 มีสัมมำคำรวะ อ่อนน้อม ถ่อมตนพูดจำสุภำพ อ่อนโยน ถูกต้องตำมกำลเทศะ
1.4 มีควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
1.5 มีควำมเอื้ออำทรระหว่ำงครอบครัว ชุมชน สังคม
1.6 มีควำมกตัญญูกตเวทีและมีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน
1.7 มีควำมละอำยและเกรงกลัวต่อกำรทำชั่ว
1.8 มีควำมซื่อสัตย์ ขยัน มำนะอุตสำหะ อดทน ประหยัดและอดออม
1.9 มีระเบียบวินัย เช่น กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ กติกำของสังคม ปฏิบัติตนตรงต่อเวลำ รู้จักมี
กำรวำงแผน และปฏิบัติตำมแผนได้สำเร็จ
1.10 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบำยมุข กำรพนัน ยำเสพติดและของมึนเมำ ไม่เที่ยวเตร่ยำมวิกำล ไม่มั่วสุมทำงเพศ
และมีส่วนร่วมกับสังคมในกำรช่วยลดหรือแก้ปัญหำด้ำนอบำยมุข
ประการที่ 2 มีจิตสาธารณะ โดยมีการแสดงออกถึงความพร้อม ความปรารถนาที่จะอุทิศตนเพือ่ ส่วนรวม
ถึงการใช้และการรักษาสิ่งของที่เป็นส่วนรวม
2.1 หลีกเลี่ยงกำรใช้หรือกำรกระทำที่จะทำให้เกิดควำมชำรุดเสียหำยต่อส่วนรวม ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
2.2 กำรถือเป็นหน้ำที่ที่จะมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำของส่วนรวม ในวิสัยที่ตนสำมำรถทำได้
2.3 กำรเคำรพสิทธิในกำรใช้ของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
2.4 มีกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยมีควำมตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนกำรดำเนินชีวิตและ
ลักษณะนิสัยกำรบริโภคส่วนตนเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
2.5 สนับสนุนให้บุคคลมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำของส่วนรวม ทั้งในด้ำนสิ่งแวดล้อมทรัพยำกรและกำร
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม
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ประการที่ 3 รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษำ ค้นคว้ำ หำควำมรู้ มีกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงสม่ำเสมอ และสำมำรถนำ
ควำมรู้มำพัฒนำตนเองได้อย่ำงเหมำะสม
3.2 มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
3.3 มีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและมีวิธีคิดอย่ำงเป็นระบบ
3.4 มีควำมสำมำรถในกำรมองปัญหำแนวทำงที่จะแก้ปัญหำในฐำนะสมำชิกของสังคมได้
3.5 มีกำรดูแลสุขภำพและมีสุขภำพจิตดี โดยมีลักษณะนิสัยกำรดูแลสุขภำพร่ำงกำยให้สะอำดแข็งแรงและ
รู้จักหำควำมสุขให้แก่ตนเองได้อย่ำงเหมำะสม
ประการที่ 4 รักความเป็นไทย และวัฒนธรรมไทย
4.1 สืบสำนและเผยแพร่เอกลักษณ์ไทย
4.2 ปฏิบัติตำมวัฒนธรรมและประเพณีไทย
4.3 วำงตัวได้เหมำะสมกับกำลเทศะ
4.4 จิตใจรักควำมเป็นชำติไทย
4.5 มีควำมสำมำรถที่จะเข้ำใจ ยอมรับ รู้จักคุณค่ำและอดทน ใจกว้ำงต่อวัฒนธรรมที่แตกต่ำง
ประการที่ 5 มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
5.1 เคำรพในสิทธิและเสรีภำพของผู้อื่น
5.2 ใช้สิทธิในกำรเลือกตั้งทุกระดับ
5.3 กำรยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น และรู้จักแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมีเหตุผลและมีควำมเหมำะสม
5.4 สำมำรถใช้หลักกำรทำงประชำธิปไตยเป็นพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิตประจำวัน
5.5 สนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในวิถีประชำธิปไตย
ประการที่ 6 มีความเป็นผู้นา หมำยถึงบุคคลที่มีควำมสำมำรถเหนี่ยวนำผู้อื่นหรือกลุ่ม ให้มีเป้ำหมำยที่เหมือนกัน
พร้อมทั้งสำมำรถนำพำเขำเหล่ำนั้นให้บรรลุจุดมุ่งหมำยตำมต้องกำร
6.1 มีควำมเป็นต้นแบบในควำมคิด กำรพูด กำรกระทำที่สร้ำงสรรค์ เป็นผู้นำด้วยแบบอย่ำงพฤติกรรมที่
เหมำะสมอย่ำงสม่ำเสมอและเป็นไปตำมธรรมชำติ
6.2 มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสร้ำงผลกระทบทำงบวกแก่สังคม และสำมำรถสร้ำงวิสัยทัศน์ที่มีควำมชัดเจนทั้งเชิง
ควำมหมำยและควำมน่ำสนใจ
6.3 มีควำมกล้ำตัดสินใจที่เหมำะสมทันกำรณ์ และต้องกล้ำรับผิดชอบต่อผลของกำรตัดสินใจ
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรจัดลำดับควำมสำคัญของงำน
6.5 สำมำรถสร้ำงควำมศรัทธำและควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อสมำชิกในกลุ่ม และสำมำรถสร้ำงแรงบันดำลใจให้
กลุ่มในกำรทำงำนไปสู่เป้ำหมำย
6.6 มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำน
6.7 กล้ำแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
6.8 เป็นผู้นำหรือสมำชิกชมรมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อส่วนรวมและสังคม
6.9 จัดกำรกับวิกฤตได้ดี
6.10 จัดกำรกับปัญหำเฉพำะหน้ำและไม่ทำให้งำนติดชะงัก
3. คุณสมบัติเฉพาะของคณะ/สาขาวิชา ให้เป็นไปตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ
ในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 และรอบที่ 2
4. การคัดเลือก
1. พิจำรณำจำกคะแนนสะสมเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ตำมที่คณะกำหนด
2. พิจำรณำจำกแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) และ/หรือประกำศเกียรติคุณกำรกระทำควำมดี มีคุณธรรม จริยธรรม
กำรอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน และควำมประพฤติที่แสดงว่ำเป็นผู้กระทำควำมดี
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การคัดเลือก (ต่อ)
3. พิจำรณำจำกหนังสือรับรองจำกผู้บริหำรโรงเรียน และหนังสือรับรองจำกผู้นำชุมชน
4. พิจำรณำจำกกำรเขียนเรียงควำมเกี่ยวกับกำรกระทำควำมดี มีคุณธรรม จริยธรรมและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน
5. สอบสัมภำษณ์และกำรทดสอบอื่นๆ ตำมที่คณะเห็นสมควร
6. การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด
5. เงื่อนไขการเข้าศึกษา
1. ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน ต้องเข้าชมรมอาสาสมัคร เพื่อให้บริกำรชุมชนของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ตลอดหลักสูตรกำรศึกษำ และประพฤติตนเป็นตัวอย่ำงที่ดีของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
2. ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำโครงกำรเด็กดีมีที่เรียนสำมำรถขอทุนกำรศึกษำได้ตำมระเบียบฯ ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
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