
1 
 

 
รายละเอียดตัวชี้วัดตามองค์ประกอบหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้ขอรับทุนการศึกษา

พระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการ
ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๔ (ผ่านระบบการประชุมทางไกลโปรแกรม ZOOM) ร่วมกับส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 โดยใช้เกณฑ์            
การพิจารณาของปีที่ผ่านมา และตามมติที่ประชุมในคราวเดยีวกันของส านักงานศึกษาธิการภาค ๙ ณ ห้องประชุมโกวิท 
ส านักงานศึกษาธิการภาค ๙ เห็นชอบใช้รายละเอียดตัวชี้วัดตามองค์ประกอบหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก คัดสรร 
ผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการ
ภาค ๙ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 
 
๑.๑ คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย (GPA ๕ ภาคเรียน) ตลอดช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓  (๑0 คะแนน) 
 ๑.๑.1  คะแนนเฉลี่ย ๓.8๑ - ๔.๐๐          ๑0 คะแนน 

1.1.2  คะแนนเฉลี่ย ๓.6๑ – ๓.8๐             9  คะแนน 
1.1.3  คะแนนเฉลี่ย ๓.4๑ – ๓.6๐            8  คะแนน 
1.1.4  คะแนนเฉลี่ย ๓.2๑ – ๓.4๐            7  คะแนน 
1.1.5  คะแนนเฉลี่ย ๓.00 – ๓.2๐           6  คะแนน 
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา หลักฐานแสดงผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมของสถานศึกษา  

หนังสือรับรอง ใบรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา  
๑.2 การเคยได้เข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมทางวิชาการ (10 คะแนน) 

 ๑.2.1  ระดับนานาชาติ        10  คะแนน 
1.2.2  ระดับชาติ/กระทรวง/กรม            9  คะแนน 
1.2.3  ระดับภาค             8  คะแนน 
1.2.4  ระดับจังหวัด          7  คะแนน 
1.2.5  เขตพ้ืนที่การศึกษา          6  คะแนน 
1.2.6  ระดับอ าเภอ/กลุ่มโรงเรียน/องค์กร/ชุมชน         5  คะแนน 
1.2.7  ระดับสถานศึกษา          4  คะแนน 
- หากไม่เคยเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันในระดับใดๆ ได้  0 คะแนน 
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา โล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร ค าสั่ง ประกาศ  

หนังสือ หนังสือรับรอง ใบรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา โดยพิจารณาว่าอยู่ใน
ระดับใด แล้วแต่กรณี ในช่วงมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

๑.3 การเคยได้รับรางวัลการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมทางวิชาการ (10 คะแนน) 
 ๑.3.1  ระดับนานาชาติ        10  คะแนน 

1.3.2  ระดับชาติ/กระทรวง/กรม            9  คะแนน 
1.3.3  ระดับภาค             8  คะแนน 
1.3.4  ระดับจังหวัด          7  คะแนน 
1.3.5  เขตพ้ืนที่การศึกษา          6  คะแนน 
1.3.6  ระดับอ าเภอ/กลุ่มโรงเรียน/องค์กร/ชุมชน         5  คะแนน 
1.3.7  ระดับสถานศึกษา          4  คะแนน 
- หากไม่เคยได้รับรางวัลการประกวด/แข่งขันระดับใดๆ ได้  0 คะแนน 
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา โล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร ค าสั่ง ประกาศ  

หนังสือ หนังสือรับรอง ใบรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา โดยพิจารณาว่าอยู่ใน
ระดับใด แล้วแต่กรณี ในช่วงมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามองค์ประกอบหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก คัดสรร 
ผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. หลักเกณฑ์การเรียนดี  (๓๐ คะแนน) 
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2.1 การเป็นผู้มีศีลธรรม มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  (๑๐ คะแนน) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 มีคุณธรรม จริยธรรมพ้ืนฐานครบ 8 ประการ เป็นที่ปรากฏเชิงประจักษ์  10  คะแนน 
2.1.2 มีคุณธรรม จริยธรรมพ้ืนฐานครบ 7 ประการ เป็นที่ปรากฏเชิงประจักษ์      9  คะแนน 
2.1.3 มีคุณธรรม จริยธรรมพ้ืนฐานครบ 6 ประการ เป็นที่ปรากฏเชิงประจักษ์      8  คะแนน 
2.1.4 มีคุณธรรม จริยธรรมพ้ืนฐานครบ 5 ประการ เป็นที่ปรากฏเชิงประจักษ์      7  คะแนน 
2.1.5 มีคุณธรรม จริยธรรมพ้ืนฐานครบ 4 ประการ เป็นที่ปรากฏเชิงประจักษ์      6  คะแนน 
2.1.6 มีคุณธรรม จริยธรรมพ้ืนฐานครบ 3 ประการ เป็นที่ปรากฏเชิงประจักษ์      5  คะแนน 
2.1.7 มีคุณธรรม จริยธรรมพ้ืนฐานต่ ากว่า 3 ประการ เป็นที่ปรากฏเชิงประจักษ์   0  คะแนน 

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา จากการสัมภาษณ์/สอบถาม/สังเกต/ เยี่ยมบ้าน/โล่รางวัล 
ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร ค าสั่ง ประกาศ  หนังสือ หนังสือรับรอง ใบรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา  
ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา  

 
 
 
 
 
 
 

ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ๘ ประการ 
๑. ขยัน คือ ผู้ท่ีมีความตั้งใจเพียรพยายามท าหน้าท่ีการงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องในเรื่องท่ีถูกท่ีควร สู้งานมีความ

พยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานท่ีท า ตั้งใจท าหน้าท่ีอย่างจริงจัง 
๒. ประหยัด คือ ผู้ท่ีด าเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซ้ือ  เก็บ

ออมถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ รู้จักท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ของตนเองอยู่เสมอ 
๓. ซ่ือสัตย์ คือ ผู้ท่ีมีความประพฤติตรงท้ังต่อเวลา ต่อหน้าท่ี และต่อวิชาชีพ มีความจริงใจปราศจากความรู้สึก

ล าเอียง หรืออคติ ไม่ใช้เล่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าท่ีของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มท่ีและถูกต้อง 
๔. มีวินัย คือ ผู้ท่ีปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน องค์กร และประเทศ โดยท่ีตนยินดี

ปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจยึดม่ันในระเบียบแบบแผนข้อบังคับและข้อปฏิบัติ รวมถึงการมีวินัยท้ังต่อตนเองและสังคม 
๕. สุภาพ คือ ผู้ท่ีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ เรียบร้อยไม่ก้าวร้าว รุนแรง 

หรือวางอ านาจข่มผู้อื่นท้ังโดยวาจาและท่าทาง  เป็นผู้มีมารยาทดีงามวางตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
๖. สะอาด คือ ผู้ท่ีรักษาร่างกาย ท่ีอยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ ฝึกฝนจิตไม่ให้ขุ่นมัวมี

ความแจ่มใสอยู่เสมอ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจและสภาพแวดล้อมมีความผ่องใสเป็นท่ีเจริญตาท าให้เกิดความสบาย
ใจแก่ผู้พบเห็น 

๗. สามัคคี คือ ผู้ท่ีเปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตนท้ังในฐานะผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีความ
มุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้การงานส าเร็จลุล่วง สามารถแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุมี
ผล ยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิดและความเชื่อ พร้อมท่ีจะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
และสมานฉันท์ 

๘. มีน้ าใจ/มีความกตัญญูกตเวที คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อท า
ประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น เห็นอก เห็นใจ และเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์และผู้ท่ีมีความเดือดร้อน มีความเอื้ออาทรเอาใจใส่ อาสา
ช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายและสติปัญญาลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน  
และมีความกตัญญกูตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

ยึดหลัก ๘ คุณธรรมพื้นฐานที่ควรปลูกฝัง ตามประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏริูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552 
 
 

2. หลักเกณฑ์ความประพฤติดี  (๓๐ คะแนน) 
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2.2 การมีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  (๑๐ คะแนน) 
(ค าอธิบาย มีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบัน

พระมหากษัตริย์ มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน) 
2.2.1 มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  มากที่สุด  10  คะแนน 
2.2.2 มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  มาก     9  คะแนน 
2.2.3 มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ปานกลาง    8  คะแนน 
2.2.4 มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  น้อย     7  คะแนน 
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา จากการสัมภาษณ์/สอบถาม/การสังเกต/ เยี่ยมบ้าน/โล่รางวัล 

ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร ค าสั่ง ประกาศ  หนังสือ หนังสือรับรอง ใบรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา  
ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา  
 

2.3 การแสดงออกซึ่งความยึดม่ันต่อศาสนาและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
ประเทศชาติ  (๑๐ คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1 มีการแสดงออกซึ่งความยึดมั่นต่อศาสนาและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
ประเทศชาติ       มากที่สุด  10  คะแนน 

2.3.2 มีการแสดงออกซึ่งความยึดมั่นต่อศาสนาและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
ประเทศชาติ      มาก     9  คะแนน 

2.3.3 มีการแสดงออกซึ่งความยึดมั่นต่อศาสนาและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
ประเทศชาติ      ปานกลาง    8  คะแนน 

2.3.4 มีการแสดงออกซึ่งความยึดมั่นต่อศาสนาและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
ประเทศชาติ       น้อย     7  คะแนน 

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา จากการสัมภาษณ์/สอบถาม/การสังเกต/ เยี่ยมบ้าน/โล่รางวัล 
ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร ค าสั่ง ประกาศ  หนังสือ หนังสือรับรอง ใบรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา     
ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา 

 

 

 

 

 

1. การแสดงออกซึ่งความยึดมั่นตอ่ศาสนา 
    พฤติกรรมบ่งชี้  ๑. การปฏิบตัิตนตามหลักธรรมค าสอนของศาสนา 
   ๒. เข้าร่วมและมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับศาสนา 
๒. การแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์
    พฤติกรรมบ่งชี้  1. เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  2. แสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคณุของพระมหากษัตรยิ์ 

3. แสดงออกซึ่งความจงรักภักดตีอ่สถาบันพระมหากษัตรยิ ์
๓. การแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อประเทศชาต ิ
    พฤติกรรมบ่งชี้ 1. เข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมที่สร้างความสามัคคีปรองดองที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน 

ชุมชน และสังคม 
  2. แสดงออกถึงการปฏิบตัิตนตามสิทธิและหนา้ที่พลเมืองดีของชาต ิ
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3.1 ความพร้อมทางด้านร่างกาย (10 คะแนน) 
3.1.1 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์        10 คะแนน 
3.1.2 สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง มีโรคประจ าตัวแต่ไม่เรื้อรัง         5 คะแนน 
3.1.3 สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง มีโรคประจ าตัวเรื้อรัง          0 คะแนน 
หลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล และจากการ

สังเกต/สอบถาม/สัมภาษณ์ 
 

3.2 ความพร้อมทางด้านจิตใจ (10 คะแนน) 
 3.2.1 มีสุขภาพจิตสมบูรณ์เป็นปกติ        10 คะแนน 
 3.2.2 มีสุขภาพจิตค่อนข้างเป็นปกติ           5 คะแนน 

3.2.3 มีภาวะซึมเศร้า/เครียด หรือสุขภาพจิตไม่ปกติ           0 คะแนน 
หลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา ผลการประเมินตามแบบของกรมสุขภาพจิต และจากกการ

สังเกต/สอบถาม/สัมภาษณ์ 
 

3.3 ความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ โดยมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ เข้าใจและพร้อมเข้ารับการ
ฝึก บ่มเพาะ สร้างเสริมทัศนคติที่ถูกต้อง พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ (10 คะแนน) 
 3.3.1 การมีความสนใจใฝ่เรียนรู้และรับรู้เข้าใจรายละเอียดของโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. (5 
คะแนน)  
  3.3.1.1 มากที่สุด           5 คะแนน 
  3.3.1.2 มาก            4 คะแนน 
  3.3.1.3 ปานกลาง           3 คะแนน 
  3.3.1.4 น้อย            2 คะแนน 
  3.3.1.5 น้อยมาก           1 คะแนน 
 หลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา  จากการสัมภาษณ์/สอบถาม/สังเกต และหลักฐาน
สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ  

3.3.2 มีความพร้อมเข้ารับการฝึก บ่มเพาะ สร้างเสริมทัศนคติที่ถูกต้องเพื่อพัฒนาศักยภาพ การ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ (5 คะแนน) 
  3.3.2.1 มากที่สุด           5 คะแนน 
  3.3.2.2 มาก            4 คะแนน 
  3.3.2.3 ปานกลาง           3 คะแนน 
  3.3.2.4 น้อย              2 คะแนน 
 3.3.2.5 น้อยมาก           1 คะแนน 

หลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา จากการสัมภาษณ์/สอบถาม/สังเกต และหลักฐาน 
สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 
 
 

3. หลักเกณฑ์ความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ (30 คะแนน) 
 

หมายเหตุ : กรณีมีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนา
ศักยภาพเป็นล าดับแรก หากคะแนนเท่ากันอีกให้พิจารณา หลักเกณฑ์ความประพฤติดี เป็น
ล าดับถัดไป 

 


