
1.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร

1.1   เปน็ผู้ที่กระท าความด ีมคีณุธรรม จริยธรรมจนเปน็ที่ประจักษ ์และอุทศิตนเพือ่ชว่ยเหลอืชุมชนและสงัคมมาโดยตลอด

1.2 เปน็นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปทีี่ 6  และมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามที่คณะ/สาขาวชิาก าหนด

1.3 ตอ้งสง่แฟม้สะสมผลงานและ/หรือประกาศเกยีรตคิณุ     ที่แสดงวา่เปน็ผู้ที่กระท าความด ีมคีณุธรรม จริยธรรม   จน

เปน็ที่ประจักษ ์และอุทศิตนเพือ่ชว่ยเหลอืชุมชน       โดยมหีนงัสอืรับรองจากผู้บริหารสถานศกึษาที่นกัเรียนศกึษาอยู่

เปน็ผู้รับรอง   ซึ่งหนงัสอืรับรองตอ้งบรรจุซองปดิผนกึพร้อมเซน็สลกัหลงัซอง        โดยดาวนโ์หลดแบบฟอร์ได ้ ทาง

website  http://www.reg.cmu.ac.th

1.4 ให้โรงเรยีนออกหนังสอืส่งรายชื่อผู้สมัคร   พร้อมเอกสารประกอบการสมคัร    เพยีงโรงเรยีนละ 1 คนเท่านัน้

(หากไมม่หีนงัสอืสง่รายชื่อผู้สมคัรจากโรงเรียน จะไมไ่ดรั้บการพจิาณาใบสมคัร)

1.5 ตอ้งสง่หนงัสอืรับรองวา่เปน็ผู้กระท าความด ีมคีณุธรรม จริยธรรม จนเปน็ที่ประจักษ ์และอุทศิตนเพือ่ชว่ยเหลอืชุมชน

จากผู้น าชุมชน เชน่ ก านนั  ผู้ใหญบ่า้น ฯลฯ     ซึ่งหนงัสอืรับรองตอ้งมชีื่อ-นามสกลุ  และต าแหนง่ของผู้รับรองบรรจุ

ซองปดิผนกึพร้อมเซน็สลกัหลงัซอง

1.6 เปน็ผู้มสีขุภาพแข็งแรง ไมเ่ปน็โรคหรือภาวะอันเปน็อุปสรรคตอ่การศกึษา  ไมเ่ปน็โรคหรือความพกิารอื่น ๆ    รวมถงึ

ความพกิารทางสมอง   ที่คณะกรรมการด าเนนิการสอบคดัเลอืกเหน็วา่เปน็อุปสรรคตอ่การศกึษาเลา่เรียน     โดยมี

ความเหน็ของแพทย์ประกอบ

2. เกณฑ์การพจิารณาความประพฤติท่ีแสดงว่าเป็นผู้กระท าความด ี 

ประการท่ี 1  มีคุณธรรมและจรยิธรรมและมีค่านยิมท่ีพงึประสงค์

1.1   มคีวามจงรักภกัด ีตอ่ชาต ิศาสนา พระมหากษตัริย์ หมายถงึ  การตระหนกัถงึความส าคญัของความเปน็

       ชาตไิทย  การยึดมั่นในหลกัศลีธรรมของศาสนา และการจงรักภกัดตีอ่สถาบนัพระมหากษตัริย์

1.2   มคีวามเสยีสละ หมายถงึการยอมเสยีผลประโยชนส์ว่นตนเพือ่ผู้อื่น    หรือสงัคมโดยรวมไดรั้บประโยชน์

       จากการกระท าของตน

1.3   มสีมัมาคารวะ ออ่นนอ้ม ถอ่มตนพูดจาสภุาพ ออ่นโยน ถกูตอ้งตามกาลเทศะ

1.4   มคีวามเอื้อเฟือ้เผ่ือแผ่

1.5   มคีวามเอื้ออาทรระหวา่งครอบครัว ชุมชน สงัคม

1.6   มคีวามกตญัญูกตเวทแีละมคีวามรับผิดชอบตอ่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน

1.7   มคีวามละอายและเกรงกลวัตอ่การท าชั่ว

1.8   มคีวามซื่อสตัย์ ขยัน มานะอุตสาหะ อดทน ประหยัดและอดออม

1.9   มรีะเบยีบวนิยั เชน่ การปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ กตกิาของสงัคม ปฏบิตัตินตรงตอ่เวลา  รู้จักมี

       การวางแผน และปฏบิตัติามแผนไดส้ าเร็จ

1.10  ไมยุ่่งเกี่ยวกบัอบายมขุ  การพนนั  ยาเสพตดิและของมนึเมา ไมเ่ที่ยวเตร่ยามวกิาล    ไมม่ั่วสมุทางเพศ

       และมสีว่นร่วมกบัสงัคมในการชว่ยลดหรือแกป้ญัหาดา้นอบายมขุ

เอกสารแนบท้ายประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดมีีท่ีเรยีน

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  ปกีารศึกษา 2561



ประการท่ี 2  มีจติสาธารณะ โดยมีการแสดงออกถงึความพร้อม ความปรารถนาท่ีจะอทิุศตนเพื่อส่วนรวม

                         ถงึการใชแ้ละการรักษาสิ่งของท่ีเป็นส่วนรวม

2.1   หลกีเลี่ยงการใชห้รือการกระท าที่จะท าใหเ้กดิความช ารุดเสยีหายตอ่สว่นรวม ที่ใชป้ระโยชนร่์วมกนั

2.2   การถอืเปน็หนา้ที่ที่จะมสีว่นร่วมในการดแูลรักษาของสว่นรวม  ในวสิยัที่ตนสามารถท าได้

2.3   การเคารพสทิธใินการใชข้องสว่นรวมที่เปน็ประโยชนร่์วมกนั

2.4   มกีารอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม  โดยมคีวามตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนการด าเนนิชวีติและ

       ลกัษณะนสิยัการบริโภคสว่นตนเพือ่พทิกัษส์ิ่งแวดลอ้ม

2.5   สนบัสนนุใหบ้คุคลมสีว่นร่วมในการดแูลรักษาของสว่นรวม    ทัง้ในดา้นสิ่งแวดลอ้มทรัพยากรและการ

       ชว่ยเหลอืผู้ดอ้ยโอกาสทางสงัคม

ประการท่ี 3  รักการเรยีนรู้และการพฒันาตนเอง

3.1   เปน็ผู้ใฝ่รู้  ใฝ่ศกึษา คน้ควา้ หาความรู้  มกีารตดิตามขอ้มลูขา่วสารอย่างสม่ าเสมอ    และสามารถน า

       ความรู้มาพัฒนาตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม

3.2   มคีวามสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองการท างานร่วมกบัผู้อื่นไดเ้ปน็อย่างดี

3.3   มคีวามสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณและมวีธิคีดิอย่างเปน็ระบบ

3.4   มคีวามสามารถในการมองปญัหาแนวทางที่จะแกป้ญัหาในฐานะสมาชกิของสงัคมได ้

3.5   มกีารดแูลสขุภาพและมสีขุภาพจิตด ี โดยมลีกัษณะนสิยัการดแูลสขุภาพร่างกายใหส้ะอาดแข็งแรงและ

       รู้จักหาความสขุใหแ้กต่นเองไดอ้ย่างเหมาะสม

ประการท่ี 4  รักความเป็นไทย และวัฒนธรรมไทย

4.1   สบืสานและเผยแพร่เอกลกัษณ์ไทย

4.2   ปฏบิตัติามวัฒนธรรมและประเพณีไทย

4.3   วางตวัไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ

4.4   จิตใจรักความเปน็ชาตไิทย

4.5   มคีวามสามารถที่จะเขา้ใจ  ยอมรับ  รู้จักคณุคา่และอดทน  ใจกวา้งตอ่วัฒนธรรมที่แตกตา่ง

ประการท่ี 5  มีวิถชีวิีตแบบประชาธปิไตย

5.1    เคารพในสทิธแิละเสรีภาพของผู้อื่น

5.2   ใชส้ทิธใินการเลอืกตั้งทกุระดบั

5.3   การยอมรับฟังความคดิเหน็ของผู้อื่น และรู้จักแสดงความคดิเหน็อย่างมเีหตผุลและมคีวามเหมาะสม

5.4   สามารถใชห้ลกัการทางประชาธปิไตยเปน็พื้นฐานในการด ารงชวีติประจ าวัน

5.5   สนบัสนนุใหผู้้อื่นปฏบิตัตินเปน็พลเมอืงดใีนวถิปีระชาธปิไตย

ประการท่ี 6  มีความเป็นผู้น า  หมายถงึบคุคลที่มคีวามสามารถเหนี่ยวน าผู้อื่นหรือกลุ่ม     ใหม้เีปา้หมายที่เหมอืนกนั

                         พร้อมทัง้สามารถน าพาเขาเหลา่นั้นใหบ้รรลจุุดมุ่งหมายตามตอ้งการ

6.1   มคีวามเปน็ตน้แบบในความคดิ การพูด การกระท าที่สร้างสรรค ์   เปน็ผู้น าดว้ยแบบอย่างพฤตกิรรมที่

       เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอและเปน็ไปตามธรรมชาติ
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6.2   มวีสิยัทศันท์ี่มุ่งสร้างผลกระทบทางบวกแกส่งัคม      และสามารถสร้างวสิยัทศันท์ี่มคีวามชัดเจนทัง้เชงิ

       ความหมายและความนา่สนใจ

6.3   มคีวามกลา้ตดัสนิใจที่เหมาะสมทนัการณ์  และตอ้งกลา้รับผิดชอบตอ่ผลของการตดัสนิใจ

6.4   มคีวามสามารถในการจัดล าดบัความส าคญัของงาน

6.5   สามารถสร้างความศรัทธาและความสมัพันธท์ี่ดตีอ่สมาชกิในกลุ่ม  และสามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้

       กลุ่มในการท างานไปสู่เปา้หมาย

6.6   มคีวามสามารถในการสื่อสารและการประสานงาน

6.7   กลา้แสดงออกในสิ่งที่ถกูตอ้ง

6.8   เปน็ผู้น าหรือสมาชกิชมรมหรือมสีว่นร่วมในกจิกรรมเพือ่สว่นรวมและสงัคม

6.9   จัดการกบัวกิฤตไดด้ี

6.10  จัดการกบัปญัหาเฉพาะหนา้และไมท่ าใหง้านตดิชะงกั   

3. คุณสมบัติเฉพาะของคณะ/สาขาวิชา  ใหเ้ปน็ไปตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับ TCAS รอบที่ 1/1  และรอบที่ 3

4. การคัดเลอืก

1.    พจิารณาจากคะแนนสะสมเฉลี่ยชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ตามที่คณะก าหนด 

2.    พจิารณาจากแฟม้สะสมผลงาน (Portfolio)     และ/หรือประกาศเกยีรตคิณุการกระท าความด ีมคีณุธรรม จริยธรรม

      การอุทศิตนเพือ่ชว่ยเหลอืชุมชน   และความประพฤตทิี่แสดงวา่เปน็ผู้กระท าความดี

3.    พจิารณาจากหนงัสอืรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน และหนงัสอืรับรองจากผู้น าชุมชน                 

4.    พจิารณาจากการเขยีนเรียงความเกี่ยวกบัการกระท าความด ีมคีณุธรรม จริยธรรมและอุทศิตนเพือ่ชว่ยเหลอืชุมชน

5.    สอบสมัภาษณ์และการทดสอบอื่นๆ ตามที่คณะเหน็สมควร 

6. การตัดสนิของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถอืเป็นท่ีสิ้นสุด

5. เงื่อนไขการเขา้ศึกษา

1.    ผู้มสีทิธิ์เขา้ศกึษาโครงการเดก็ดมีทีี่เรียน ต้องเขา้ชมรมอาสาสมัคร เพือ่ใหบ้ริการชุมชนของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

      ตลอดหลกัสตูรการศกึษา และประพฤตตินเปน็ตวัอย่างที่ดขีองนกัศกึษา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

2.   ผู้มสีทิธิ์เขา้ศกึษาโครงการเดก็ดมีทีี่เรียนสามารถขอทนุการศกึษาไดต้ามระเบยีบฯ ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
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