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ประกาศสนับสนุนทนุ 

  โครงการส่งเสริมนวตักรรมสร้างสรรคก์ารเรียนรู้ระดบัประถมศึกษา 

ครัง้ท่ี  1/2554 

ส านักงานส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้และคณุภาพเยาวชน (สสค.) 

ความเป็นมา 
 ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ด าเนินการเพื่อ

สนับสนุนการเรยีนรูต้ามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่11 พฤษภาคม 2553 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อระดม

พลงัสงัคมเขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการเรยีนรูใ้หม้ากยิง่ขึน้   ขบัเคลื่อนสงัคมไทยใหม้จีติส านึกของการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งผลให้เยาวชนไทยมีคุณภาพสูงขึ้น มีสุขภาวะที่ดีขึ้นโดยด าเนินงานผ่านการ 

สนบัสนุนการพฒันาความคดิรเิริม่ดีๆ  ในรปูแบบของโครงการและกจิกรรมการเรยีนรู ้เป้าหมายส าคญัคอื 

“สงัคมแห่งการเรยีนรู”้ (Learning Society) ตามปรชัญาของการปฏริปูการศกึษาไทย  โดยในระยะแรก 

สสค. อยูใ่นการสนบัสนุนของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) 

 การสนับสนุนนวตักรรมการเรยีนรู ้สสค. ด าเนินงานตามแนวคดิใหม่ ที่เน้นส่งเสรมิการเรยีนรู้

เพื่อชวีติจรงิในสงัคม และใหส้งัคมมสี่วนรว่มในการจดัการศกึษา  เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนคน้พบศกัยภาพ

และความถนดัของตนเอง มทีกัษะและสามารถพฒันาตนเอง  

ดว้ย สสค. เหน็ความส าคญัของเดก็วยัประถมศกึษาว่า เป็นช่วงวยัที่ส าคญัอย่างยิง่ที่ควรได้รบั

การพฒันาทกัษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเรยีนรู้ในด้านต่างๆ รวมทัง้ทกัษะชีวิต และการพฒันาให้มี

คุณลกัษณะทีด่ ีเพื่อเตรยีมพรอ้มในการเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้ และเจรญิเตบิโตเป็นพลเมอืงที่ดขีอง

สงัคมและประเทศชาตต่ิอไป  สสค. จงึได้จดัใหม้โีครงการส่งเสรมินวตักรรมสรา้งสรรคก์ารเรยีนรูร้ะดบั

ประถมศกึษา ครัง้ที ่1/2554  และหวงัว่าโครงการดงักล่าว  จะช่วยใหเ้กดินวตักรรมสรา้งสรรคก์ารเรยีนรู้

ทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชนในวงกวา้งต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องการสนับสนุนทนุ 
 สสค. มุ่งสนับสนุนโครงการ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กวัยประถมศึกษาเพื่อ

ยกระดบัคุณภาพผู้เรยีน และเป็นโครงการที่มลีกัษณะการพฒันานวตักรรมการเรยีนรู้ หรอืการพฒันา 

“ต่อยอด” ที่สามารถใช้เป็นแบบอย่าง และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการศกึษาโดยรวม  โดยการ

สนบัสนุนครัง้นี้จะมุง่เน้น 

 

 



2 

 

1. การสนบัสนุนการพฒันาสมรรถนะการอ่าน 

2. การสนบัสนุนการเรยีนรูท้ีท่ าใหผู้เ้รยีนรูส้กึสนุกและอยากเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนั 

3. การส่งเสรมิการพฒันาคุณลกัษณะทีด่งีามของผูเ้รยีน 

   

ขอบข่ายของประเดน็ ท่ี สสค. ให้การสนับสนุน (Project Themes) 
การสนับสนุนโครงการส่งเสรมินวตักรรมสร้างสรรค์การเรยีนรู้ระดบัประถมศึกษา ครัง้ที่ 1/2554

สสค. ไดก้ าหนดขอบขา่ยของประเดน็ทีจ่ะใหก้ารสนบัสนุน 3 ดา้น ดงันี้ 
 

1. การพฒันาสมรรถนะการอ่าน (Literacy)  

โครงการตามแนวคดินี้  มุ่งเน้นการพฒันาทกัษะและความสามารถของผู้เรยีนในการอ่านออก

เขยีนได ้ สามารถอ่านเพื่อจบัใจความได ้อ่านและสื่อสารในรปูแบบงา่ยๆ ได ้รวมทัง้การปลูกฝงัใหผู้เ้รยีน

มอุีปนิสยัรกัการอ่าน โดยโครงการสามารถด าเนินงานได้หลายลกัษณะ อาทิ  การพฒันาสื่อส่งเสรมิ 

การอ่าน  การออกแบบกิจกรรมและรูปแบบการจดัเรยีนการสอนที่ส่งเสริมทกัษะการอ่าน  การจดั

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านหนังสือ  การปลูกฝงัเจตคติที่ดใีนการอ่านหนังสือ   การส่งเสรมิให้

ครอบครวัและชุมชนสนบัสนุนการพฒันาทกัษะการอ่าน เป็นตน้ 
 

2.  ความสนุกกบัการเรียนรู้ (Play and Learn) 

 โครงการตามแนวคดินี้  มุง่เน้นการกระตุน้ใหผู้เ้รยีนมคีวามรูส้กึสนุกและอยากเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนั  

ใฝเ่รยีนใฝรู่ ้มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ โดยโครงการสามารถด าเนินงานไดห้ลายลกัษณะ  อาท ิการออกแบบ

กจิกรรมและรปูแบบการจดัการเรยีนการสอน  ทีท่ าใหผู้เ้รยีนสนุกและสนใจทีจ่ะเรยีนรูม้ากขึน้ การสรา้ง

บรรยากาศทัง้ภายในและภายนอกห้องเรยีนที่ส่งเสรมิการเรยีนรู้และความคดิสรา้งสรรค์  การส่งเสรมิ

ทกัษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  การส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองกับการจดั

กระบวนการเรยีนรู ้เป็นตน้ 
 

3. การส่งเสริมคณุลกัษณะท่ีดีงาม 

 โครงการตามแนวคดินี้ มุ่งเน้นการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะทีด่งีาม เช่น การมรีะเบยีบวนิัย 

มนี ้าใจและรูจ้กัแบ่งปนั การเป็นทัง้ผูใ้หแ้ละผูร้บั มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ  ด ารงชวีติอยา่งพอเพยีง กลา้แสดง

ความคดิเหน็และรบัฟงัความคดิเหน็ของผู้อื่น รูจ้กัและภูมใิจในท้องถิน่ของตนเอง  สามารถอยู่ร่วมกบั

ผูอ้ื่นได ้เป็นสมาชกิที่ดขีองครอบครวัและสงัคม โดยโครงการสามารถด าเนินงานไดห้ลายลกัษณะ  อาท ิ

การพฒันาคุณลกัษณะผู้เรยีนโดยบูรณาการไปพร้อมกับการเรยีนการสอน กิจกรรมที่มกีลวิธใีนการ

กระตุน้หรอืพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รยีน  กจิกรรมทีส่ามารถปลกูฝงัคุณลกัษณะของผูเ้รยีนใหเ้ป็นวฒันธรรม

ของโรงเรยีน  การสรา้งการมสี่วนร่วมของครอบครวัและชุมชนในการร่วมพฒันาคุณลกัษณะของผู้เรยีน 

เป็นตน้ 
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 กลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีได้รบัประโยชน์จากโครงการ 
 นกัเรยีนระดบัประถมศกึษา 

 ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครแูละบุคลากรของโรงเรยีนประถมศกึษา 

 

คณุสมบติัของผูเ้สนอโครงการ 
1. ประเภทโครงการเด่ียว : ผูบ้รหิารสถานศกึษา หรอืคร ูหรอืบุคลากรของโรงเรยีนประถมศกึษา

แต่ละโรงเรยีน มสีทิธิเ์สนอโครงการไดโ้รงเรยีนละ 1 โครงการ  

 ในกรณีที่ผู้บรหิารสถานศกึษาเป็นผู้เสนอโครงการ  ขอให้ระบุชื่อครูในโรงเรยีนที่ร่วม

โครงการดว้ยอยา่งน้อย 2 ท่าน 

 ในกรณีที่ครูหรอืบุคลากรของโรงเรยีนเป็นผูเ้สนอโครงการ  ขอให้ผูบ้รหิารสถานศกึษา

เป็นผูล้งนามรบัรอง 

2. ประเภทโครงการกลุ่ม : กลุ่มเครอืข่ายผู้บรหิารสถานศึกษาหรอืเครอืข่ายครูของโรงเรยีน

ประถมศกึษา มสีทิธิเ์สนอโครงการกลุ่มเครอืข่ายละ 1 โครงการ โดยมหีวัหน้า/ประธานเครอืข่าย

เป็นผูเ้สนอโครงการ  สมาชกิในเครอืขา่ยลงนามเขา้รว่มโครงการ  

ในกรณีท่ีกลุ่มเครือข่ายครเูป็นผู้เสนอโครงการ  ขอให้ผู้บรหิารของโรงเรยีนที่เป็น

หวัหน้า/ประธานกลุ่มเครอืขา่ยเป็นผูล้งนามรบัรอง 

ทัง้นี้ กลุ่มเครอืข่ายที่เสนอโครงการ  สามารถแสวงหาความร่วมกับมอืกับองค์กรที่

เกีย่วขอ้ง รว่มเป็นภาคเีครอืขา่ยด าเนินงานและสนบัสนุนเชงิวชิาการได้ 
 

สถานศึกษา 1 แห่งจะต้องเลือกเสนอโครงการประเภทใดประเภทหน่ึง 

และสามารถเสนอโครงการได้โรงเรียน/กลุ่มเครือข่ายละ 1 โครงการเท่านัน้ 
 

วงเงินสนับสนุน 
 โครงการเด่ียว ทีม่กีารด าเนินงานในสถานศกึษา 1 แห่ง สนับสนุนงบประมาณไม่เกนิโครงการ

ละ 50,000 บาท   

 โครงการกลุ่ม ที่มกีารด าเนินงานเป็นกลุ่มหรอืเครอืข่าย สนับสนุนงบประมาณโครงการละ 

50,000-500,000 บาท  

 

ทัง้นี้ สสค.มนีโยบายสนับสนุน ให้โรงเรยีนร่วมกนัพฒันาในรูปแบบโครงการกลุ่มมากกว่าโครงการ

เดีย่ว   
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ระยะเวลาโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินงานโครงการระหว่าง 8-12 เดอืน  

          โดยสามารถเริม่โครงการภายไดใ้นเดอืนกรกฎาคม - สงิหาคม 2554 

 

ผลงานท่ีส่งมอบ 
การเสนอโครงการตอ้งก าหนดผลงานทีจ่ะส่งมอบแก่ สสค. ใหช้ดัเจน รวมถงึก าหนดผลผลติและ

ผลลพัธ์ที่จะเกดิขึ้นจากโครงการหรอืผลกัดนัไปสู่การขยายผลในรูปแบบต่างๆ ไว้ในข้อเสนอโครงการ

อยา่งชดัเจน   

กรณีองคค์วามรูท้ี่เกดิขึน้จากโครงการ ควรจดัท าให้อยู่ในรูปสื่อเผยแพร่ที่สามารถน าไปใช้งาน

ต่อได้ เช่น คู่มอืปฏบิตัิการ วดิทีศัน์ ตวัอย่างสิง่ประดษิฐ์ เป็นต้น โดยควรจดัท าในรูปของดจิติอลเพื่อ

สะดวกต่อการใชง้าน 

 

เง่ือนไขการสนับสนุนโครงการ 
 

 การสร้างภาคีความร่วมมือในการพฒันา 

 ในการจดัท าโครงการตามขอบข่ายของประเดน็ทัง้ 3 นัน้ สสค. มนีโยบายส่งเสรมิให้โรงเรยีน

แสวงหาความรว่มมอืจากครทูุกท่านในโรงเรยีน โรงเรยีนเครอืข่าย ครอบครวั ชุมชน หน่วยงานในชุมชน

และสถาบนัการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อหนุนเสรมิใหโ้ครงการด าเนินงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

ทัง้นี้  โครงการจะต้องระบุถงึแผนปฏบิตังิาน ทีบ่่งบอกถงึความร่วมมอืกบัเครอืข่ายอย่างชดัเจน 

เช่น การแบ่งหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในเครอืข่าย ระบุแนวทางการจดัระบบบรหิารจดัการโครงการที่

แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีแผนการจดังบประมาณที่สอดคล้องกับแผนการ

ด าเนินงาน 

 

 เง่ือนไขอ่ืนๆ ในการสนับสนุนทุน 

 โครงการทีเ่สนอทัง้ในรูปแบบของโครงการเดีย่วหรอืโครงการกลุ่ม จะต้องระบุขอบข่าย

ของประเดน็หลกัขา้งต้นเพยีง 1 ด้าน อย่างไรก็ตามเนื้อหาโครงการอาจเชื่อมโยงกนั

ระหว่างประเด็นได้  โดยลกัษณะของโครงการจะต้องมเีป้าหมายชดัเจน กิจกรรมที่

ด าเนินการมคีวามเชื่อมโยงและสอดคลอ้งกนั น าไปสู่เป้าหมายทีก่ าหนด 

  โครงการไม่ควรมลีกัษณะงานประจ า  หากเป็นโครงการที่เคยด าเนินการแล้วจะต้อง

แสดงใหเ้หน็เจนชดัถงึ “การต่อยอด” หรอืก่อใหเ้กดิคุณค่าเพิม่ขึน้ชดัเจน  
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 โครงการควรมแีผนการใชง้บประมาณทีไ่ดร้บัเบด็เสรจ็ในตวัโครงการ โดยไม่ก่อใหเ้กดิ

ภาระผกูพนัดา้นงบประมาณกบั สสค. หลงัเสรจ็สิน้โครงการ 

 ไมน่ าโครงการเดยีวกนัไปขอรบัทุนจากแหล่งทุนอื่นๆ ในลกัษณะรายการซ ้าซอ้น หากมี

การขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนอื่น   ผู้เสนอโครงการจะต้องเปิดเผยแหล่ง

งบประมาณทุกแหล่งที่เกี่ยวข้อง  ทัง้นี้ สสค. ส่งเสรมิให้มกีารสมทบงบประมาณจาก

แหล่งอื่นๆ โดยรายการค่าใชจ้า่ยทีไ่ดร้บังบประมาณจากแหล่งอื่นอยู่แลว้จะไม่ไดร้บัการ

พจิารณา   

 ไม่สนับสนุนโครงการที่มุ่งจดัหาครุภณัฑ ์อุปกรณ์ หรอืสิง่ก่อสรา้ง เช่น อาคารสถานที ่

ลานกฬีา ครภุณัฑร์าคาสงู เป็นตน้  ยกเวน้รายการพสัดุทีอ่ธบิายชดัแจง้ถงึความจ าเป็น

อย่างยิง่ต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ ทัง้นี้ การสนับสนุนค่าวสัดุอุปกรณ์ให้

อา้งองิราคาทีป่ระกาศโดยกรมบญัชกีลาง 

  การใช้จ่ายงบประมาณ  ผู้รบัผดิชอบโครงการต้องเตรยีมหลกัฐานการใช้จ่ายไว้พรอ้ม

ส าหรบัการตรวจสอบ  กรณีมงีบประมาณคงเหลอืเมื่อเสรจ็สิน้การด าเนินงานโครงการ 

ใหส้่งคนืให ้สสค. ทัง้นี้ สสค. จะแจง้รายละเอยีดเงื่อนไขทีเ่กี่ยวขอ้งส าหรบัโครงการราย

ทีผ่่านการพจิารณาแลว้ 

 สสค. ไม่มนีโยบายสนับสนุนโครงการที่มจีุดมุ่งหมายหรือเกี่ยวพนักับผลประโยชน์

ทางการเมอืง  หรอืมวี ัตถุประสงค์หลกัเพื่อการหาทุน ให้รางวลั หรือจดัซื้อรางวัล 

โครงการที่มลีกัษณะธุรกจิหาก าไรหรอืเป็นการลงทุนเพื่อแสวงหาก าไร โครงการจดัตัง้

ส านักงาน หรอืมเีจตนาหารายได้เข้าหน่วยงานหลัก  โครงการจดัตัง้กองทุนไม่ว่า

วตัถุประสงคใ์ดๆ  

 

เกณฑก์ารพิจารณาโครงการ 
 โครงการทีส่อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทีร่ะบุไว ้หากมกีารสมทบงบประมาณจากแหล่งอื่นๆ จะไดร้บั

การพจิารณาเป็นพเิศษ 

 การพิจารณาข้อเสนอโครงการจะกระท าโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์

ดงัต่อไปนี้ 

1. คณุภาพของข้อเสนอโครงการ 

 ระบุความส าคญัของปญัหาและประเดน็ทีต่้องการพฒันาอย่างชดัเจน เช่น ความจ าเป็น

และเหตุผลของการจดัท าโครงการ ความชดัเจนของขอ้มลูและหลกัฐานสนับสนุน หรอื

ประโยชน์ดา้นการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ต่อนกัเรยีน เป็นตน้ 
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 ก าหนดเป้าประสงค ์วตัถุประสงค ์และตวัชีว้ดัอยา่งชดัเจนเหมาะสม ตวัชีว้ดัทีก่ าหนดใช้

เพื่อตดิตามความกา้วหน้าของผลผลติ/ผลลพัธไ์ด ้สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ 

 กรอบแนวคดิโครงการมคีวามสมเหตุสมผล ภาพรวมมคีวามสอดคลอ้งเชื่อมโยงของแต่

ละองค์ประกอบ มวีิธีการด าเนินงานและรายละเอียดของแผนปฏิบตัิงานที่แสดงถึง

กจิกรรมส าคญัๆ สอดคลอ้งกบัแนวคดิและวตัถุประสงคข์องโครงการ 

 กรณีที่เป็นโครงการต่อยอดจากประสบการณ์และแนวปฏบิตัเิดมิ ผู้เสนอโครงการควร

เสนอหลักการและเหตุผลในการต่อยอดโครงการเดิม  พร้อมทัง้แสดงถึง แนวคิด 

องคป์ระกอบใหม่ๆ  และความส าเรจ็ทีจ่ะเกดิขึน้จากการต่อยอดในโครงการดงักล่าว 

 มตีวัชีว้ดัผลผลติและผลลพัธท์ีช่ดัเจน  (ผลผลติหมายถงึผลของกจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบั

งบประมาณทีใ่ช ้ ผลลพัธห์มายถงึผลต่อเนื่องทีค่งอยูแ่ละมแีนวโน้มทีจ่ะยัง่ยนื) 

 การมสี่วนร่วมของภาคีเครอืข่ายในพื้นที่หรอืการสนับสนุนทรพัยากรด้านต่างๆ จาก

แหล่งต่างๆ หรอืภาคเีครอืขา่ย 

2. การสร้างนวตักรรมและการพฒันาท่ียัง่ยืน 

 มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์หรอืเป็นแนวทางใหม่ที่มลีกัษณะเฉพาะหรอืเป็นเอกลกัษณ์ 

สอดคล้องกบักลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการค้นหาแนวทางใหม่ดงักล่าวควรอธบิายได้ถงึความ

สมเหตุสมผล ผ่านกระบวนการมสี่วนรว่มทีเ่หมาะสม 

 มกีารพฒันาสมรรถนะบุคลากรหรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง องคก์รเครอืข่าย รวมถงึมกีารแบ่งปนั

ขอ้มลู ความรู ้สนบัสนุนใหเ้กดิการจดัการความรูห้รอืความรว่มมอืในองคก์ร 

 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความส าเร็จและความยัง่ยืนของโครงการ เช่น การสร้าง

วฒันธรรมการเรยีนรูข้องโรงเรยีน 

3. การบริหารจดัการและการเผยแพร่ 

 กระบวนการพฒันาข้อเสนอโครงการแสดงถึงการมสี่วนร่วมของภาคีส าคญั (ควรให้

ขอ้มลูสงัเขปของการไดม้าซึง่โครงการดว้ย) 

 มกีารจดัระบบบรหิารโครงการที่มปีระสทิธภิาพและโปร่งใส มอีสิระและความคล่องตวั 

ผูร้บัผดิชอบโครงการมปีระวตัแิละผลงานน่าเชื่อถอื มหีลกัฐานแสดงใหเ้หน็ถงึความตัง้ใจ

และแรงบนัดาลใจ  

 มแีผนการตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานโครงการทีช่ดัเจนและเหมาะสม 

 ผลผลติส าคญัของโครงการมคีุณค่าและศกัยภาพในการเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อขยายผล  

โดยอาจแปรรปูเป็นสื่อเผยแพรท่ีเ่หมาะสม เช่น วดีทีศัน์ คู่มอื โมเดล เป็นตน้ 
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 มกีารเสนองบประมาณทีส่มเหตุสมผล  ประหยดั สอดคลอ้งกบักจิกรรมตามวตัถุประสงค ์

ไมเ่น้นการจดัซือ้จดัหาพสัดุ สิง่ก่อสรา้ง 

การจดัล าดบัความส าคญัของโครงการเพ่ือจดัสรรงบประมาณ 
 ในกรณีทีม่โีครงการผ่านเกณฑจ์ านวนมากเกนิกว่างบประมาณที ่สสค. สามารถสนับสนุนไดใ้น

รอบนี้ สสค.  จะได้คดัเลอืกให้การสนับสนุนโครงการที่ผ่านเกณฑแ์ละมคีุณลกัษณะดกีว่าโครงการอื่น

ตามน ้าหนกัคะแนนจากผูท้รงคุณวุฒ ิ ทัง้นี้ สสค. ไดจ้ดัล าดบัความส าคญัดงันี้ 

 จดัล าดบัความส าคญัแก่โครงการทีม่คีุณภาพการประเมนิกลัน่กรองในระดบัด ี

 จดัล าดบัความส าคญัแก่โครงการทีม่กีารด าเนินงานเป็นกลุ่มเครอืขา่ย  

 จดัล าดบัความส าคญัแก่โครงการทีเ่สนอโดยสถานศกึษา/กลุ่มสถานศกึษาทีน่กัเรยีน 

มผีลสมัฤทธท์างการเรยีนน้อย 

 จดัล าดบัความส าคญัแก่โครงการทีเ่สนอโดยสถานศกึษาทีม่ทีรพัยากรจ ากดั 
  

ผลการพจิารณาของ สสค. ถอืเป็นขอ้ยตุ ิ

การสนับสนุนการเรียนรู้ 
 สสค.จะจดัเวทนี าเสนอความกา้วหน้าผลการด าเนินงานโครงการ  และแลกเปลีย่นประสบการณ์

การท างานต่อสาธารณะ  เพื่อเป็นการสนบัสนุนใหเ้กดิการเรยีนรูร้ว่มกนั  ดงันัน้ ทุกโครงการทีไ่ดร้บัการ

สนบัสนุนทุนจะตอ้งเตรยีมขอ้มลูและสื่อส าหรบัน าเสนอทีจ่ าเป็นไวเ้พื่อใชใ้นเวทดีงักล่าว  ซึง่ สสค. จะ

ก าหนดใหม้กีารจดัเวท ี2 ครัง้ ราวเดอืนธนัวาคม 2554 และเดอืน พฤษภาคม 2555 

ก าหนดการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนทนุโครงการ 
 

การด าเนินงาน ระยะเวลา 

รบัขอ้เสนอโครงการ 15 มนีาคม - 14 เมษายน 2554 

ประชุมกลัน่กรองขอ้เสนอโครงการ 10-12 พฤษภาคม 2554 

ประชุมสรปุผลการกลัน่กรองโครงการ 19 พฤษภาคม 2554 

แจง้ผลการพจิารณาโครงการ 20 พฤษภาคม 2554 

จดัท าขอ้ตกลงโครงการ 1-30  มถุินายน 2554 

โครงการเริม่ด าเนินงาน กรกฎาคม-สงิหาคม 2554 

เสรจ็สิน้โครงการ ไมเ่กนิ 12 เดอืน นบัแต่วนัเริม่โครงการ 

เวทนี าเสนอผลงานและแลกเปลีย่นประสบการณ์ 2 ครัง้ ธนัวาคม 2554 และ พฤษภาคม 2555 
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วิธีการขอรบัทนุ 
 ผูส้นใจสามารถศกึษาตวัอยา่งแบบเสนอโครงการ โดยอาจเรยีบเรยีงเอกสารขอ้สนอโครงการ

ตามตวัอยา่งหรอืปรบัปรงุตามทีเ่หน็เหมาะสม 

 ผูส้นใจสามารถส่งเอกสารโครงการและเอกสารประกอบการพจิารณาทางไปรษณยี ์ดงันี้ 

1. ผูส้นใจสามารถเสนอโครงการโดยใชแ้บบเสนอโครงการของ สสค. (สามารถดาวน์โหลด

แบบฟอรม์ไดท้ี ่www.QLF.or.th) 

2. ส่งเอกสารโครงการ (ตามแบบเสนอโครงการ) จ านวน 4 ชุด และ CD ไฟลโ์ครงการ (ทัง้ 

Word และ PDF) ทางไปรษณยี ์

3. ลงนามเอกสาร “ค ารบัรอง” ใหค้รบถว้น 

4. เอกสารแนบเพิม่เตมิ เพื่อประกอบการพจิารณา ไดแ้ก่ 

 ประวตั ิผลงานและประสบการณ์ของผูร้บัผดิชอบโครงการและทมีงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั

โครงการทีเ่สนอ 

 ระบุสงักดัของหน่วยงาน เช่น กรม/กองทีส่งักดั ระดบัชัน้ทีเ่ปิดสอน จ านวนครแูละ

นกัเรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาในโรงเรยีนใหช้ดัเจน 

5. กรณุาตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารทัง้หมดก่อนส่ง ทัง้นี้ สสค. ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

พจิารณาโครงการทีเ่อกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น  และจะไมส่่งคนืเอกสารไมว่่ากรณีใดๆ 

โครงการทีไ่มไ่ดร้บัการสนบัสนุนในรอบนี้ สสค. จะไมน่ าขึน้มาพจิารณาอกี แต่ผูเ้สนอ

สามารถเสนอโครงการไดใ้หมใ่นรอบต่อไปตามเงือ่นไขที ่สสค.จะประกาศ 

 

ส่งข้อเสนอโครงการได้ท่ี 

ส านกังานส่งเสรมิสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละคุณภาพเยาวชน (สสค.) 

 ตู ้ปณ. 34 ปณฝ. สนามเป้า กทม. 10406    

    วงเลบ็มมุซอง : (เสนอโครงการ สสค.) 

 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  

โทรศพัท ์02-619-1811 โทรสาร 02-619-1812 และ Email: primaryschool@QLF.or.th 

 

      ประกาศ ณ วนัที ่11 มนีาคม 2554 

 
               (นพ.สุภกร  บวัสาย) 

          ผูจ้ดัการ สสค. 
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