
หลักเกณฑการรับนิสิตโครงการสงเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเขาศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน รวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประจําปการศึกษา 2554

-----------------------------------------
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ใหการศึกษา 

สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง   ทําการวิจัย  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และมี
สวนรวมในการพัฒนาประเทศเพื่อเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษาใหกับเยาวชนอยางแทจริง และเปนการ
สงเสริมเด็กดีมีคุณธรรมใหมีโอกาสไดเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงไดจัดโครงการสงเสริม
เด็กดีมีคุณธรรมเขาศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน รวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปการศึกษา 2554   โดยมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขารวมจํานวน  9  จังหวัด  คือ จังหวัดนครปฐม 
สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม สิงหบุรีลพบุรี และชัยนาท โดยรับนักเรียนทั้งสิ้น 321 คน 
และกําหนดหลักเกณฑในการรับนิสิตไวดังนี้

1. เกณฑทั่วไป
 1.1 เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 6 ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ตั้งอยูในจังหวัดนครปฐม  สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม  สิงหบุรี  ลพบุรี 
และชัยนาท

1.2 นักเรียนตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามที่คณะ/สาขา กําหนด 
1.3 นอกจากมีคุณสมบัติตามขอ 1.1 และ 1.2 แลว ผูสมัครตองเปนผูนําในการชวยเหลือ หรืออุทิศ

ตนเพื่อสวนรวม เชน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน หรือประเทศชาติ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ 4 ประการ 
ดังตอไปนี้

 ประการที่ 1  มีจิตสาธารณะ และมีความเปนผูนํา ตัวอยาง เชน
   1)  มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
  2)  เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว

             3)  มีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อสวนรวม สังคม
  4)  มีความมั่นใจในตนเอง
  5)  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
   6)  กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง
  7)  มีความรูและปฏิบัติตามกฎหมาย ไมเปนปญหาของสังคม
  8)  รวมกิจกรรมในการพัฒนาสถานศึกษาและทองถิ่น

   9)  รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
10)  เปนผูนําหรือเปนสมาชิกของชมรม/ชุมนุม

  11)  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
  12)  มีความสามารถทางวิชาการและอื่น ๆ



ประการที่ 2  เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ตัวอยาง เชน
1) มีวินัยและความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยสุจริต
2) มีความกตัญูกตเวที
3) มีความประหยัด รูจักใชสิ่งของตนเองและสวนรวม
4) มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
5) ความมีน้ําใจเอื้อเฟอ เผื่อแผ มีความเมตตา กรุณา มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น
6) มีความเพียรพยายาม มีความขยันและอดทน
7) มีความราเริง แจมใส มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนและผูอื่น
8) ชื่นชม และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีดีงามของทองถิ่นและของไทย

ประการที่ 3 การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ตัวอยาง เชน
1) มีสวนรวมอนุรักษสิ่งแวดลอม
2) ใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
3) รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและเผยแพรความรู
4) มีความตระหนักถึงผลกระทบตอตนเองและสังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
     สิ่งแวดลอม
5) เปนสมาชิกหรือมีสวนรวมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
6) ชี้นําและชักชวนใหผูอื่นเขารวมในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

ประการที่ 4  เปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการปองกันและรณรงคสารเสพติดทุกชนิด ตัวอยาง เชน
1) ไมเสพสิ่งเสพติดและรูจักหลีกเลี่ยงจากสารเสพติดทุกชนิด
2) รวมรณรงคหรือมีสวนรวมตอตานและปองกันสิ่งเสพติดในโรงเรียน/ชุมชน
3) รวมกิจกรรมเชน ชุมชน ชมรม กีฬา หรือดนตรีและอื่น ๆ ในการปองกันสิ่งเสพติด
4) ไมแสวงหาผลประโยชนจากสิ่งเสพติด
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หลักเกณฑ์การรับนิสิตโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2554

-----------------------------------------


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง   ทำการวิจัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนอย่างแท้จริง และเป็นการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมให้มีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2554   โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมจำนวน  9  จังหวัด  คือ จังหวัดนครปฐม 

สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม สิงห์บุรีลพบุรี และชัยนาท โดยรับนักเรียนทั้งสิ้น 321 คน 

และกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับนิสิตไว้ดังนี้


1. เกณฑ์ทั่วไป



 1.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม  สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม  สิงห์บุรี  ลพบุรี และชัยนาท



1.2 นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามที่คณะ/สาขา กำหนด 



1.3 นอกจากมีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 และ 1.2 แล้ว ผู้สมัครต้องเป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน หรือประเทศชาติ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ 4 ประการ ดังต่อไปนี้


 ประการที่ 1  มีจิตสาธารณะ และมีความเป็นผู้นำ ตัวอย่าง เช่น




   1)  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม




  2)  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว



             3)  มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อส่วนรวม สังคม




  4)  มีความมั่นใจในตนเอง




  5)  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น




   6)  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง





  7)  มีความรู้และปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่เป็นปัญหาของสังคม




  8)  ร่วมกิจกรรมในการพัฒนาสถานศึกษาและท้องถิ่น

 


  9)  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์





10)  เป็นผู้นำหรือเป็นสมาชิกของชมรม/ชุมนุม




  11)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์




  12)  มีความสามารถทางวิชาการและอื่น ๆ




ประการที่ 2  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตัวอย่าง เช่น

1) มีวินัยและความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต

2) มีความกตัญญูกตเวที

3) มีความประหยัด รู้จักใช้สิ่งของตนเองและส่วนรวม

4) มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย

5) ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มีความเมตตา กรุณา มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น

6) มีความเพียรพยายาม มีความขยันและอดทน

7) มีความร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนและผู้อื่น

8) ชื่นชม และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีดีงามของท้องถิ่นและของไทย


ประการที่ 3 การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง เช่น

1) มีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


2) ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

3) รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ความรู้

4) มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

     สิ่งแวดล้อม

5) เป็นสมาชิกหรือมีส่วนร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

6) ชี้นำและชักชวนให้ผู้อื่นเข้าร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม


ประการที่ 4  เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด ตัวอย่าง เช่น

1) ไม่เสพสิ่งเสพติดและรู้จักหลีกเลี่ยงจากสารเสพติดทุกชนิด

2) ร่วมรณรงค์หรือมีส่วนร่วมต่อต้านและป้องกันสิ่งเสพติดในโรงเรียน/ชุมชน

3) ร่วมกิจกรรมเช่น ชุมชน ชมรม กีฬา หรือดนตรีและอื่น ๆ ในการป้องกันสิ่งเสพติด

4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด
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