กองทุนเพือการศึกษา (กรอ.)
1. หลักเกณฑ์การคัดกรองผูก้ ยู ้ มื ปี การศึกษา 2559
ระดับการศึกษา
ปวท/ปวส.
อนุ ปริญญา/ปริญญาตรี

ผูก้ รู ้ ายใหม่/ผูก้ รู ้ ายเก่าเปลียนระดับการศึกษา
ผลการเรียน
ผู ข้ อกู ย้ ืมสามารถเลือกใช้ คะแนนเฉลียสะสม
(GPAX) ไม่นอ้ ยกว่า 2.00 หรือใช้คะแนนเฉลีย
สะสมประจํา ปี ก ารศึ ก ษาก่ อ นหน้า ที จะขอกู ย้ ื ม
ทีไม่นอ้ ยกว่า 2.00
การเข้าร่วมโครงการทีมีประโยชน์ต่อสังคมและ
สาธารณะ
ผูก้ ูต้ อ้ งแสดงหลักฐานการเข้าร่วมโครงการทีมีประโยชน์
ต่ อสังคมและสาธารณะ ในปี การศึ กษาก่ อนหน้า
ปี การศึกษาทีจะขอกูย้ มื ซึงโครงการฯ ทีผูข้ อกูย้ มื เข้าร่วม
จะต้องไม่เป็ นส่วนหนึงของผลการเรียนและต้องไม่ได้รบั
ค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการฯ

ผูก้ รู ้ ายเก่าเลือนชัน- ปี
ผลการเรียน
ผูข้ อกูย้ มื สามารถเลือกใช้ คะแนนเฉลีย
สะสม (GPAX) ไม่นอ้ ยกว่า 2.00 หรือใช้
คะแนนเฉลี ยสะสมประจํา ปี ก ารศึ ก ษา
ก่อนหน้าทีจะขอกูย้ มื ทีไม่นอ้ ยกว่า 2.00
การเข้า ร่ ว มโครงการที มี ป ระโยชน์ ต่ อ
สังคมและสาธารณะ
ผู ก้ ู ้ต อ้ งแสดงหลัก ฐานการเข้า ร่ ว ม
โครงการที มี ป ระโยชน์ ต่ อ สัง คมและ
สาธารณะ 36 ชัวโมงในปี การศึ กษาก่ อ น
หน้าทีจะขอกูย้ ืม ซึงโครงการฯ ทีผูข้ อกูย้ ืม
เข้า ร่ ว มจะต้อ งไม่ เ ป็ นส่ ว นหนึ งของ
ผลการเรียนและต้องไม่ได้รบั ค่ าตอบแทน
ในการเข้าร่วมโครงการฯ

2. หลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา ปี การศึกษา 2559
ระดับการศึกษา

หลักเกณฑ์คดั กรองสถานศึกษา

แนวปฏิบตั ิ

สถานศึกษาทีดําเนิ นงานกองทุนต้องเปิ ดการเรียนการสอนอย่างน้อย
1 ปี การศึกษา และ
สถานศึกษาต้องได้รบั การรับรองคุณภาพจาก สมศ.หรือเทียบเท่า
สถานศึกษาทีดําเนินงานกองทุนจะต้องผ่านการรับรองคุณภาพของ
สมศ. ซึงรอบการประเมินในปัจจุบนั คือ รอบที 3 (พ.ศ. 2554-2558) หาก
สถานศึกษายังไม่มผี ลการรับรองในรอบที 3 ให้ใช้ผลการรับรองการประเมิน
คุ ณภาพภายนอกรอบที 2 ไปพลางก่ อ น กรณี ทีสถานศึ กษาไม่ ผ่า นการ
รับรองจะสามารถให้กยู ้ มื ได้เฉพาะผูก้ รู ้ ายเก่าเลือนชัน- ปี เท่านั-น
สําหรับสถานศึ กษาทีเปิ ดใหม่และยังไม่มีผลการประเมินของ
สมศ. ให้ตน้ สังกัดเป็ นผูป้ ระเมิน และ
สถานศึกษาต้องจัดให้มีโครงการทีมีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ
สถานศึกษาทีดําเนินงานกองทุนจะต้องสามารถแสดงหลักฐาน/
เอกสารให้กบั กองทุน เมือกองทุนขอให้สถานศึกษารายงานได้
2. อนุ ปริญญา/ - ต้องเปิ ดการเรียนการสอนอย่างน้อย
สถานศึกษาทีดําเนิ นงานกองทุนต้องเปิ ดการเรียนการสอนอย่างน้อย
ปริญญาตรี
1 ปี การศึกษา
1 ปี การศึกษา และ
- ผ่านการรับรองคุณภาพของ สมศ.
สถานศึกษาต้องได้รบั การรับรองคุณภาพจาก สมศ.หรือเทียบเท่า
- ผ่านการประเมินของ สกอ.หรือต้นสังกัด
สถานศึกษาทีดําเนินงานกองทุนจะต้องผ่านการรับรองคุณภาพ
- หลักสูตรทีเปิ ดการเรียนการสอนต้องได้รบั ของ สมศ. ซึงรอบการประเมินในปัจจุบนั คือ รอบที 3 (พ.ศ. 2554-2558)
ทราบการเปิ ดดําเนินการจาก สกอ.ก่อน
หากสถานศึ กษายังไม่มีผลการรับรองในรอบที 3 ให้ใช้ผลการรับรองการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที 2 ไปพลางก่อน กรณี ทีสถานศึกษาไม่ผ่าน
การรับรองจะสามารถให้กยู ้ มื ได้เฉพาะผูก้ รู ้ ายเก่าเลือนชัน- ปี เท่านั-น
- ต้องจัดให้มโี ครงการทีมีประโยชน์ต่อ
สําหรับสถานศึกษาทีเปิ ดใหม่และยังไม่มผี ลการประเมินของ สมศ.
สังคมและสาธารณะ
ให้ตน้ สังกัดเป็ นผูป้ ระเมิน และ
สถานศึกษาทีดําเนิ นงานกองทุนต้องผ่านการประเมินของ สกอ. หรือต้นสังกัดและ
หลัก สู ต รที สถานศึ กษาเปิ ดการเรี ย นการสอนต้อ งได้ร ับ ทราบการเปิ ด
ดําเนิ นการจาก สกอ. ก่อน และ
สถานศึกษาต้องจัดให้มีโครงการทีมีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ
สถานศึกษาทีดําเนินงานกองทุนจะต้องสามารถแสดงหลักฐาน/
เอกสารให้กบั กองทุน เมือกองทุนขอให้สถานศึกษารายงานได้
1. ปวท./ปวส.

- ต้องเปิ ดการเรียนการสอนอย่างน้อย
1 ปี การศึกษา
- ผ่านการรับรองคุณภาพของ สมศ.หรือต้น
สังกัด
- ต้องจัดให้มโี ครงการทีมีประโยชน์ต่อ
สังคมและสาธารณะ

