ประกาศสนับสนุนทุน
โครงการส่งเสริ มนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับประถมศึกษา
ครัง้ ที่ 1/2554
สานักงานส่งเสริ มสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
ความเป็ นมา
ส านั ก งานส่ ง เสริ ม สัง คมแห่ ง การเรี ย นรู้แ ละคุณ ภาพเยาวชน (สสค.) ด าเนิ น การเพื่อ
สนับสนุ นการเรียนรูต้ ามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อระดม
พลังสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรูใ้ ห้มากยิง่ ขึน้ ขับเคลื่อนสังคมไทยให้มจี ติ สานึกของการ
เรีย นรู้ต ลอดชีว ิต ส่ ง ผลให้เ ยาวชนไทยมีคุ ณ ภาพสู ง ขึ้น มีสุ ข ภาวะที่ดีข้นึ โดยด าเนิ น งานผ่ า นการ
สนับสนุนการพัฒนาความคิดริเริม่ ดีๆ ในรูปแบบของโครงการและกิจกรรมการเรียนรู้ เป้าหมายสาคัญคือ
“สังคมแห่งการเรียนรู”้ (Learning Society) ตามปรัชญาของการปฏิรปู การศึกษาไทย โดยในระยะแรก
สสค. อยูใ่ นการสนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
การสนับสนุ นนวัตกรรมการเรียนรู้ สสค. ดาเนินงานตามแนวคิดใหม่ ที่เน้นส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อชีวติ จริงในสังคม และให้สงั คมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนค้นพบศักยภาพ
และความถนัดของตนเอง มีทกั ษะและสามารถพัฒนาตนเอง
ด้วย สสค. เห็นความสาคัญของเด็กวัยประถมศึกษาว่า เป็ นช่วงวัยที่สาคัญอย่างยิง่ ที่ควรได้รบั
การพัฒนาทัก ษะพื้นฐานที่จาเป็ นต่ อ การเรียนรู้ใ นด้านต่ างๆ รวมทัง้ ทักษะชีว ิต และการพัฒนาให้ม ี
คุณลักษณะทีด่ ี เพื่อเตรียมพร้อมในการเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และเจริญเติบโตเป็ นพลเมืองที่ดขี อง
สังคมและประเทศชาติต่อไป สสค. จึงได้จดั ให้มโี ครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรูร้ ะดับ
ประถมศึกษา ครัง้ ที่ 1/2554 และหวังว่าโครงการดังกล่าว จะช่วยให้เกิดนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
ทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชนในวงกว้างต่อไป

วัตถุประสงค์ของการสนับสนุนทุน
สสค. มุ่ง สนับ สนุ น โครงการ ที่ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นาการเรีย นรู้ข องเด็ก วัย ประถมศึก ษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน และเป็ นโครงการที่มลี กั ษณะการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ หรือการพัฒนา
“ต่อยอด” ที่สามารถใช้เป็ นแบบอย่าง และเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาการศึกษาโดยรวม โดยการ
สนับสนุนครัง้ นี้จะมุง่ เน้น
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1. การสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะการอ่าน
2. การสนับสนุนการเรียนรูท้ ท่ี าให้ผเู้ รียนรูส้ กึ สนุกและอยากเรียนรูไ้ ปพร้อมกัน
3. การส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะทีด่ งี ามของผูเ้ รียน

ขอบข่ายของประเด็น ที่ สสค. ให้การสนับสนุน (Project Themes)
การสนับสนุ นโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับ ประถมศึกษา ครัง้ ที่ 1/2554
สสค. ได้กาหนดขอบข่ายของประเด็นทีจ่ ะให้การสนับสนุน 3 ด้าน ดังนี้
1. การพัฒนาสมรรถนะการอ่าน (Literacy)
โครงการตามแนวคิดนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถของผู้เรียนในการอ่านออก
เขียนได้ สามารถอ่านเพื่อจับใจความได้ อ่านและสื่อสารในรูปแบบง่ายๆ ได้ รวมทัง้ การปลูกฝงั ให้ผเู้ รียน
มีอุปนิสยั รักการอ่ าน โดยโครงการสามารถดาเนินงานได้หลายลักษณะ อาทิ การพัฒนาสื่อ ส่งเสริม
การอ่ า น การออกแบบกิจกรรมและรูป แบบการจัด เรียนการสอนที่ส่ งเสริมทัก ษะการอ่ า น การจัด
สภาพแวดล้อมที่เ อื้อต่ อ การอ่ านหนังสือ การปลูก ฝงั เจตคติท่ดี ใี นการอ่ านหนังสือ การส่ งเสริมให้
ครอบครัวและชุมชนสนับสนุนการพัฒนาทักษะการอ่าน เป็นต้น
2. ความสนุกกับการเรียนรู้ (Play and Learn)
โครงการตามแนวคิดนี้ มุง่ เน้นการกระตุน้ ให้ผเู้ รียนมีความรูส้ กึ สนุกและอยากเรียนรูไ้ ปพร้อมกัน
ใฝเ่ รียนใฝร่ ู้ มีความคิดสร้างสรรค์ โดยโครงการสามารถดาเนินงานได้หลายลักษณะ อาทิ การออกแบบ
กิจกรรมและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ทีท่ าให้ผเู้ รียนสนุ กและสนใจทีจ่ ะเรียนรูม้ ากขึน้ การสร้าง
บรรยากาศทัง้ ภายในและภายนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ การส่งเสริม
ทัก ษะพื้นฐานที่จาเป็ นต่ อ การดารงชีว ิต การส่ งเสริมการมีส่ ว นร่ว มของพ่อ แม่ผู้ปกครองกับ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ เป็นต้น
3. การส่งเสริ มคุณลักษณะที่ดีงาม
โครงการตามแนวคิดนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณลักษณะทีด่ งี าม เช่น การมีระเบียบวินัย
มีน้ าใจและรูจ้ กั แบ่งปนั การเป็นทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั มีความซื่อสัตย์สุจริต ดารงชีวติ อย่างพอเพียง กล้าแสดง
ความคิดเห็นและรับฟงั ความคิดเห็นของผู้อ่นื รูจ้ กั และภูมใิ จในท้องถิน่ ของตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับ
ผูอ้ ่นื ได้ เป็ นสมาชิกที่ดขี องครอบครัวและสังคม โดยโครงการสามารถดาเนินงานได้หลายลักษณะ อาทิ
การพัฒนาคุ ณลักษณะผู้เรียนโดยบูรณาการไปพร้อ มกับการเรียนการสอน กิจกรรมที่ มกี ลวิธใี นการ
กระตุน้ หรือพัฒนาคุณลักษณะผูเ้ รียน กิจกรรมทีส่ ามารถปลูกฝงั คุณลักษณะของผูเ้ รียนให้เป็ นวัฒนธรรม
ของโรงเรียน การสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการร่วมพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
เป็นต้น
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กลุ่มเป้ าหมายหลักที่ได้รบั ประโยชน์ จากโครงการ
 นักเรียนระดับประถมศึกษา
 ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษา

คุณสมบัติของผูเ้ สนอโครงการ
1. ประเภทโครงการเดี่ยว : ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หรือครู หรือบุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษา
แต่ละโรงเรียน มีสทิ ธิ ์เสนอโครงการได้โรงเรียนละ 1 โครงการ
 ในกรณีท่ผี ู้บริหารสถานศึกษาเป็ นผู้เสนอโครงการ ขอให้ระบุช่อื ครูในโรงเรียนที่ร่วม
โครงการด้วยอย่างน้อย 2 ท่าน
 ในกรณีท่คี รูหรือบุคลากรของโรงเรียนเป็ นผูเ้ สนอโครงการ ขอให้ผบู้ ริหารสถานศึกษา
เป็นผูล้ งนามรับรอง
2. ประเภทโครงการกลุ่ม : กลุ่มเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาหรือ เครือข่ายครูของโรงเรียน
ประถมศึกษา มีสทิ ธิ ์เสนอโครงการกลุ่มเครือข่ายละ 1 โครงการ โดยมีหวั หน้า/ประธานเครือข่าย
เป็นผูเ้ สนอโครงการ สมาชิกในเครือข่ายลงนามเข้าร่วมโครงการ
ในกรณี ที่กลุ่มเครือข่ายครูเป็ นผู้เสนอโครงการ ขอให้ผู้บริหารของโรงเรียนที่เป็ น
หัวหน้า/ประธานกลุ่มเครือข่ายเป็นผูล้ งนามรับรอง
ทัง้ นี้ กลุ่ ม เครือ ข่า ยที่เ สนอโครงการ สามารถแสวงหาความร่ว มกับมือ กับองค์กรที่
เกีย่ วข้อง ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายดาเนินงานและสนับสนุนเชิงวิชาการได้

สถานศึกษา 1 แห่งจะต้องเลือกเสนอโครงการประเภทใดประเภทหนึ่ ง
และสามารถเสนอโครงการได้โรงเรียน/กลุ่มเครือข่ายละ 1 โครงการเท่านัน้
วงเงิ นสนับสนุน
 โครงการเดี่ยว ทีม่ กี ารดาเนินงานในสถานศึกษา 1 แห่ง สนับสนุ นงบประมาณไม่เกินโครงการ
ละ 50,000 บาท
 โครงการกลุ่ม ที่มกี ารดาเนินงานเป็ นกลุ่ มหรือ เครือข่าย สนับสนุ นงบประมาณโครงการละ
50,000-500,000 บาท
ทัง้ นี้ สสค.มีนโยบายสนับสนุ น ให้โรงเรียนร่วมกันพัฒนาในรูปแบบโครงการกลุ่มมากกว่าโครงการ
เดีย่ ว
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ระยะเวลาโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงานโครงการระหว่าง 8-12 เดือน
โดยสามารถเริม่ โครงการภายได้ในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2554

ผลงานที่ส่งมอบ
การเสนอโครงการต้องกาหนดผลงานทีจ่ ะส่งมอบแก่ สสค. ให้ชดั เจน รวมถึงกาหนดผลผลิตและ
ผลลัพธ์ท่จี ะเกิดขึ้นจากโครงการหรือผลักดันไปสู่การขยายผลในรูปแบบต่างๆ ไว้ในข้อเสนอโครงการ
อย่างชัดเจน
กรณีองค์ความรูท้ ่เี กิดขึน้ จากโครงการ ควรจัดทาให้อยู่ในรูปสื่อเผยแพร่ท่สี ามารถนาไปใช้งาน
ต่อได้ เช่น คู่มอื ปฏิบตั ิการ วิดที ศั น์ ตัวอย่างสิง่ ประดิษฐ์ เป็ นต้น โดยควรจัดทาในรูปของดิจติ อลเพื่อ
สะดวกต่อการใช้งาน

เงื่อนไขการสนับสนุนโครงการ
 การสร้างภาคีความร่วมมือในการพัฒนา
ในการจัดทาโครงการตามขอบข่ายของประเด็นทัง้ 3 นัน้ สสค. มีนโยบายส่งเสริมให้โรงเรียน
แสวงหาความร่วมมือจากครูทุกท่านในโรงเรียน โรงเรียนเครือข่าย ครอบครัว ชุมชน หน่ วยงานในชุมชน
และสถาบันการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อหนุนเสริมให้โครงการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ โครงการจะต้องระบุถงึ แผนปฏิบตั งิ าน ทีบ่ ่งบอกถึงความร่วมมือกับเครือข่ายอย่างชัดเจน
เช่น การแบ่งหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในเครือข่าย ระบุแนวทางการจัดระบบบริหารจัดการโครงการที่
แสดงถึง การมีส่ ว นร่ว มของผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ ง รวมถึง มีแ ผนการจัด งบประมาณที่ส อดคล้อ งกับ แผนการ
ดาเนินงาน
 เงื่อนไขอื่นๆ ในการสนับสนุนทุน
 โครงการทีเ่ สนอทัง้ ในรูปแบบของโครงการเดีย่ วหรือโครงการกลุ่ม จะต้องระบุขอบข่าย
ของประเด็นหลักข้างต้นเพียง 1 ด้าน อย่างไรก็ตามเนื้อหาโครงการอาจเชื่อมโยงกัน
ระหว่างประเด็น ได้ โดยลักษณะของโครงการจะต้องมีเป้าหมายชัดเจน กิจกรรมที่
ดาเนินการมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน นาไปสู่เป้าหมายทีก่ าหนด
 โครงการไม่ควรมีลกั ษณะงานประจา หากเป็ นโครงการที่เคยดาเนินการแล้ว จะต้อง
แสดงให้เห็นเจนชัดถึง “การต่อยอด” หรือก่อให้เกิดคุณค่าเพิม่ ขึน้ ชัดเจน
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 โครงการควรมีแผนการใช้งบประมาณทีไ่ ด้รบั เบ็ดเสร็จในตัวโครงการ โดยไม่ก่อให้เกิด
ภาระผูกพันด้านงบประมาณกับ สสค. หลังเสร็จสิน้ โครงการ
 ไม่นาโครงการเดียวกันไปขอรับทุนจากแหล่งทุนอื่นๆ ในลักษณะรายการซ้าซ้อน หากมี
การขอรับ งบประมาณจากแหล่ ง ทุ น อื่น ผู้ เ สนอโครงการจะต้ อ งเปิ ด เผยแหล่ ง
งบประมาณทุกแหล่งที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ สสค. ส่งเสริมให้มกี ารสมทบงบประมาณจาก
แหล่งอื่นๆ โดยรายการค่าใช้จา่ ยทีไ่ ด้รบั งบประมาณจากแหล่งอื่นอยู่แล้วจะไม่ได้รบั การ
พิจารณา
 ไม่สนับสนุ นโครงการที่มุ่งจัดหาครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ หรือสิง่ ก่ อสร้าง เช่น อาคารสถานที่
ลานกีฬา ครุภณ
ั ฑ์ราคาสูง เป็นต้น ยกเว้นรายการพัสดุทอ่ี ธิบายชัดแจ้งถึงความจาเป็ น
อย่างยิง่ ต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ ทัง้ นี้ การสนับสนุ นค่าวัสดุอุปกรณ์ให้
อ้างอิงราคาทีป่ ระกาศโดยกรมบัญชีกลาง
 การใช้จ่ายงบประมาณ ผู้รบั ผิดชอบโครงการต้องเตรียมหลักฐานการใช้จ่ายไว้พร้อม
สาหรับการตรวจสอบ กรณีมงี บประมาณคงเหลือเมื่อเสร็จสิน้ การดาเนินงานโครงการ
ให้ส่งคืนให้ สสค. ทัง้ นี้ สสค. จะแจ้งรายละเอียดเงื่อนไขทีเ่ กี่ยวข้องสาหรับโครงการราย
ทีผ่ ่านการพิจารณาแล้ว
 สสค. ไม่มนี โยบายสนับสนุ น โครงการที่มจี ุ ด มุ่ง หมายหรือ เกี่ยวพัน กับ ผลประโยชน์
ทางการเมือ ง หรือ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก เพื่อ การหาทุน ให้ร างวัล หรือ จัด ซื้อ รางวัล
โครงการที่มลี กั ษณะธุรกิจหากาไรหรือเป็ นการลงทุนเพื่อแสวงหากาไร โครงการจัดตัง้
ส านัก งาน หรือ มีเ จตนาหารายได้เ ข้าหน่ ว ยงานหลัก โครงการจัด ตัง้ กองทุนไ ม่ว่ า
วัตถุประสงค์ใดๆ

เกณฑ์การพิ จารณาโครงการ
โครงการทีส่ อดคล้องกับข้อกาหนดทีร่ ะบุไว้ หากมีการสมทบงบประมาณจากแหล่งอื่นๆ จะได้รบั
การพิจารณาเป็นพิเศษ
การพิจ ารณาข้อ เสนอโครงการจะกระท าโดยผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ซึ่ง จะพิจ ารณาตามหลัก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
1. คุณภาพของข้อเสนอโครงการ
 ระบุความสาคัญของปญั หาและประเด็นทีต่ ้องการพัฒนาอย่างชัดเจน เช่น ความจาเป็ น
และเหตุผลของการจัดทาโครงการ ความชัดเจนของข้อมูลและหลักฐานสนับสนุ น หรือ
ประโยชน์ดา้ นการเรียนรูท้ เ่ี กิดขึน้ ต่อนักเรียน เป็นต้น
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 กาหนดเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ และตัวชีว้ ดั อย่างชัดเจนเหมาะสม ตัวชีว้ ดั ทีก่ าหนดใช้
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลผลิต/ผลลัพธ์ได้ สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง
 กรอบแนวคิดโครงการมีความสมเหตุสมผล ภาพรวมมีความสอดคล้องเชื่อมโยงของแต่
ละองค์ประกอบ มีว ิธ ีก ารด าเนิน งานและรายละเอีย ดของแผนปฏิบตั ิงานที่แ สดงถึง
กิจกรรมสาคัญๆ สอดคล้องกับแนวคิดและวัตถุประสงค์ของโครงการ
 กรณีท่เี ป็ นโครงการต่อยอดจากประสบการณ์และแนวปฏิบตั เิ ดิม ผู้เสนอโครงการควร
เสนอหลัก การและเหตุ ผ ลในการต่ อ ยอดโครงการเดิม พร้อ มทัง้ แสดงถึง แนวคิด
องค์ประกอบใหม่ๆ และความสาเร็จทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการต่อยอดในโครงการดังกล่าว
 มีตวั ชีว้ ดั ผลผลิตและผลลัพธ์ทช่ี ดั เจน (ผลผลิตหมายถึงผลของกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับ
งบประมาณทีใ่ ช้ ผลลัพธ์หมายถึงผลต่อเนื่องทีค่ งอยูแ่ ละมีแนวโน้มทีจ่ ะยังยื
่ น)
 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่หรือการสนับสนุ นทรัพยากรด้านต่ างๆ จาก
แหล่งต่างๆ หรือภาคีเครือข่าย
2. การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
 มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์หรือเป็ นแนวทางใหม่ท่มี ลี กั ษณะเฉพาะหรือเป็ นเอกลักษณ์
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการค้นหาแนวทางใหม่ดงั กล่าวควรอธิบายได้ถงึ ความ
สมเหตุสมผล ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมทีเ่ หมาะสม
 มีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรหรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง องค์กรเครือข่าย รวมถึงมีการแบ่งปนั
ข้อมูล ความรู้ สนับสนุนให้เกิดการจัดการความรูห้ รือความร่วมมือในองค์กร
 แสดงให้เ ห็น ถึง แนวโน้ ม ความส าเร็จ และความยังยื
่ น ของโครงการ เช่ น การสร้า ง
วัฒนธรรมการเรียนรูข้ องโรงเรียน
3. การบริ หารจัดการและการเผยแพร่
 กระบวนการพัฒนาข้อ เสนอโครงการแสดงถึงการมีส่ว นร่ว มของภาคีสาคัญ (ควรให้
ข้อมูลสังเขปของการได้มาซึง่ โครงการด้วย)
 มีการจัดระบบบริหารโครงการที่มปี ระสิทธิภาพและโปร่งใส มีอสิ ระและความคล่องตัว
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการมีประวัตแิ ละผลงานน่าเชื่อถือ มีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความตัง้ ใจ
และแรงบันดาลใจ
 มีแผนการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการทีช่ ดั เจนและเหมาะสม
 ผลผลิตสาคัญของโครงการมีคุณค่าและศักยภาพในการเผยแพร่ส่สู าธารณะเพื่อขยายผล
โดยอาจแปรรูปเป็นสื่อเผยแพร่ทเ่ี หมาะสม เช่น วีดที ศั น์ คู่มอื โมเดล เป็นต้น
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 มีการเสนองบประมาณทีส่ มเหตุสมผล ประหยัด สอดคล้องกับกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
ไม่เน้นการจัดซือ้ จัดหาพัสดุ สิง่ ก่อสร้าง

การจัดลาดับความสาคัญของโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณ
ในกรณีทม่ี โี ครงการผ่านเกณฑ์จานวนมากเกินกว่างบประมาณที่ สสค. สามารถสนับสนุ นได้ใน
รอบนี้ สสค. จะได้คดั เลือกให้การสนับสนุ น โครงการที่ผ่านเกณฑ์และมีคุณลักษณะดีกว่าโครงการอื่น
ตามน้าหนักคะแนนจากผูท้ รงคุณวุฒ ิ ทัง้ นี้ สสค. ได้จดั ลาดับความสาคัญดังนี้
 จัดลาดับความสาคัญแก่โครงการทีม่ คี ุณภาพการประเมินกลันกรองในระดั
่
บดี
 จัดลาดับความสาคัญแก่โครงการทีม่ กี ารดาเนินงานเป็นกลุ่มเครือข่าย
 จัดลาดับความสาคัญแก่โครงการทีเ่ สนอโดยสถานศึกษา/กลุ่มสถานศึกษาทีน่ กั เรียน
มีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนน้อย
 จัดลาดับความสาคัญแก่โครงการทีเ่ สนอโดยสถานศึกษาทีม่ ที รัพยากรจากัด
ผลการพิจารณาของ สสค. ถือเป็นข้อยุติ

การสนับสนุนการเรียนรู้
สสค.จะจัดเวทีนาเสนอความก้าวหน้ าผลการดาเนินงานโครงการ และแลกเปลีย่ นประสบการณ์
การทางานต่อสาธารณะ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกัน ดังนัน้ ทุกโครงการทีไ่ ด้รบั การ
สนับสนุ นทุนจะต้องเตรียมข้อมูลและสื่อสาหรับนาเสนอทีจ่ าเป็นไว้เพื่อใช้ในเวทีดงั กล่าว ซึง่ สสค. จะ
กาหนดให้มกี ารจัดเวที 2 ครัง้ ราวเดือนธันวาคม 2554 และเดือน พฤษภาคม 2555

กาหนดการดาเนิ นงานเพื่อสนับสนุนทุนโครงการ
การดาเนิ นงาน

ระยะเวลา

รับข้อเสนอโครงการ

15 มีนาคม - 14 เมษายน 2554

ประชุมกลันกรองข้
่
อเสนอโครงการ

10-12 พฤษภาคม 2554

ประชุมสรุปผลการกลันกรองโครงการ
่

19 พฤษภาคม 2554

แจ้งผลการพิจารณาโครงการ

20 พฤษภาคม 2554

จัดทาข้อตกลงโครงการ

1-30 มิถุนายน 2554

โครงการเริม่ ดาเนินงาน

กรกฎาคม-สิงหาคม 2554

เสร็จสิน้ โครงการ

ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วนั เริม่ โครงการ

เวทีนาเสนอผลงานและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ 2 ครัง้

ธันวาคม 2554 และ พฤษภาคม 2555
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วิ ธีการขอรับทุน
ผูส้ นใจสามารถศึกษาตัวอย่างแบบเสนอโครงการ โดยอาจเรียบเรียงเอกสารข้อสนอโครงการ
ตามตัวอย่างหรือปรับปรุงตามทีเ่ ห็นเหมาะสม
ผูส้ นใจสามารถส่งเอกสารโครงการและเอกสารประกอบการพิจารณาทางไปรษณีย์ ดังนี้
1. ผูส้ นใจสามารถเสนอโครงการโดยใช้แบบเสนอโครงการของ สสค. (สามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ท่ี www.QLF.or.th)
2. ส่งเอกสารโครงการ (ตามแบบเสนอโครงการ) จานวน 4 ชุด และ CD ไฟล์โครงการ (ทัง้
Word และ PDF) ทางไปรษณีย์
3. ลงนามเอกสาร “คารับรอง” ให้ครบถ้วน
4. เอกสารแนบเพิม่ เติม เพื่อประกอบการพิจารณา ได้แก่
 ประวัติ ผลงานและประสบการณ์ของผูร้ บั ผิดชอบโครงการและทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
โครงการทีเ่ สนอ
 ระบุสงั กัดของหน่วยงาน เช่น กรม/กองทีส่ งั กัด ระดับชัน้ ทีเ่ ปิดสอน จานวนครูและ
นักเรียนในระดับชัน้ ประถมศึกษาในโรงเรียนให้ชดั เจน
5. กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทัง้ หมดก่อนส่ง ทัง้ นี้ สสค. ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่
พิจารณาโครงการทีเ่ อกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และจะไม่ส่งคืนเอกสารไม่ว่ากรณีใดๆ
โครงการทีไ่ ม่ได้รบั การสนับสนุนในรอบนี้ สสค. จะไม่นาขึน้ มาพิจารณาอีก แต่ผเู้ สนอ
สามารถเสนอโครงการได้ใหม่ในรอบต่อไปตามเงือ่ นไขที่ สสค.จะประกาศ
ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่
สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละคุณภาพเยาวชน (สสค.)
ตู้ ปณ. 34 ปณฝ. สนามเป้า กทม. 10406
วงเล็บมุมซอง : (เสนอโครงการ สสค.)
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ ม
โทรศัพท์ 02-619-1811 โทรสาร 02-619-1812 และ Email: primaryschool@QLF.or.th
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2554

(นพ.สุภกร บัวสาย)
ผูจ้ ดั การ สสค.
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