
 

 

 

 

ที่ ชม.047/2564  มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 
   71/11 ถนนเวียงพิงค์ ต าบลช้างคลาน  
   อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
 

23 กันยายน พ.ศ. 2564 
 

เรื่อง     เรียนเชิญเข้าร่วมประชุม Online กิจกรรม TSQP Kick Off, Leader Workshop และ Teacher  
Workshop โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ก าหนดการกิจกรรม  
   

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ได้ร่วมมือกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ด าเนิน
โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง โดยมุ่งเน้นที่ จะส่งเสริมให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ 
(Whole School Approach) โดยโรงเรียนในโครงการ TSQP รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ทั้ง 91 โรงเรียน ได้เข้าร่วม
โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง ต่อเนื่องในปี 2564  ซึ่งได้ด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมายตามข้อก าหนด
ของโครงการฯ ในช่วงที่ผ่านมาแล้วนั้น  

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของทุกโรงเรียน มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ มูลนิธิฯ จึงก าหนดจัดประชุม กิจกรรม TSQP Kick Off, Leader Workshop และ 
Teacher Workshop เพ่ือแนะน ำควำมรู้จักโครงกำร จุดเน้นของโครงกำร ประโยชน์ที่โรงเรียนและนักเรียนจะ
ได้รับ ชี้แจงบทบำทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงกำร บทบำทผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน สร้ำงกำรรับรู้ของต้น
สังกัด เพ่ือให้มีส่วนร่วมและสนับสนุนโครงกำรตำมเป้ำหมำย  จึงขอเรียนเชิญท่าน และผู้เกี่ยวข้องในโครงการ
ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านธิ ผู้แทนจากฝ่ายวิชาการ ผู้แทนจากฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา และครูแกนน า รวมโรงเรียนละ 5 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการประชุม Online ระบบ Zoom ในวัน
พุธ ที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.- 15.00 น. ดังรายละเอียดการเข้าระบบ Zoom ดังนี้  
 
Topic: ประชุมเริ่มโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (Kick off) 
Time: Sep 29, 2021 09:00 AM Bangkok 
 
Join Zoom Meeting 
https://us06web.zoom.us/j/83403152798?pwd=Skd5MmJXalc0UUtHVjd2VmRlQTVudz09 
 
Meeting ID: 834 0315 2798 
Passcode: 330477  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

            โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้จาก QR code 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วม และ ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  
 

 ขอแสดงความนับถือ       
 
           

            (นางสาวนพวรรณ ค ายวง) 
                         ผู้จัดการมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ประสานงาน : ครูเจนจิรา เดชชัยพงศ์ (ครูเอ)  เบอร์โทร: 089-7012929   
อีเมล:์ jenjira@schsf.org โทร/แฟกซ:์ 053-277 288 
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ก าหนดการกิจกรรม TSQP Kick Off, Leader Workshop และ Teacher Workshop 
โครงการสนับสนุนโรงเรียนพฒันาตนเอง รุ่นที่  1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 

ในวันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.- 15.00 น. 
 
กิจกรรม TSQP Kick Off และ Leader Workshop  
 

เวลา    รายละเอียดกิจกรรม 
08.30 น.-09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 น.-09.05 น.  พิธีกรกล่าวต้อนรับทักทาย ชี้แจงการใช้เครื่องมือใน Zoom และชี้แจงก าหนดการ 
09.05 น.-09.10 น.  วิดีโอตัวแทนจากต้นสังกัดกล่าวเกี่ยวกับโครงการฯ  
09.10 น.-09.25 น. ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 

กล่าวต้อนรับ และทิศทางการท ากิจกรรมโครงการและและผลที่คาดหวัง 
09.25 น.-09.40 น.  นายธนิต มินวงษ์ ผู้อ านวยการ Starfish Academy กล่าวถึงภาพรวมของโครงการ 

การด าเนินการของโรงเรียน ในการท าโครงการ 
09.40 น.-09.50 น.  นางสาววรฉัตร ชวลิตพร ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินมูลนิธิฯ งบประมาณและ

การจัดการบริหารการเงิน 
09.50 น.-10.00 น.  เจ้าหน้าที่จาก TDRI กล่าวถึงการศึกษา ผลจากการด าเนินโครงการ 
10.00 น.-11.15 น.  กิจกรรมเสวนา หัวข้อ “บทบาทของนักการศึกษากับการพัฒนานวัตกรรมในโรงเรียนยุค

โควิด-19” 
 ด าเนินรายการโดย อ.ธนิต มินวงษ์ ผู้อ านวยการ Starfish Academy 

 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ล าพูน เขต 1 

 ดร.วนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิต ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

 นางมุกดา ค าวินิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลาดาว อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
 นายช านาญ สังข์ทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศิลามูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 
 นางสาวเกริน ช้อยเครือ ศึกษานิ เทศก์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 11.15-12.00 น.  แนวทางการพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียน โดย อ.ธิติ ธีระเธียร นักวิชาการและ 
                             นักพัฒนาครูมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 

12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

กิจกรรม Teacher Workshop  
 

เวลา    รายละเอียด 
13.00 น.-13.45 น.  Starfish Talk “ห้องเรียนแห่งความสุข”   
   ด าเนินรายการโดย คุณเบญจรัตน์ จงจ ารัสพันธ์ นักจิตวิทยามูลนิธิฯ 

 คุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 
 ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ในโครงการ TSQP 

13.45 น.-14.30 น.  ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการพัฒนานวัตกรรม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อย ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 การเก็บหลักฐานและจัดการข้อมูล (ครูวิชาการ)  
โดย ผศ.ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์ ที่ปรึกษาทางวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางการพัฒนาครู 
สถาบัน Starfish Academy 
กลุ่มที่ 2 การน าไปใช้กับผู้เรียน (ครูผู้สอน)  
โดย นางสาวศิริรัตน์ ค าจูกัลย์ (โค้ชส้ม) หัวหน้าทีมนักพัฒนาการศึกษา  
กลุ่มที่ 3 การน าไปใช้กับผู้เรียน (ครูผู้สอน) 
โดย นายศรศักดิ์ หลาบนอก (โค้ชแจ็ค) นักพัฒนาการศึกษา  
กลุ่มที่ 4 การน าไปใช้กับผู้เรียน (ครูผู้สอน)  
โดย นายสมศรี หล้าบุดดา (โค้ชสมศรี) นักพัฒนาการศึกษา  

14.30-14.50 น.   สอบถามและตอบค าถาม  
14.50-14.55 น.  ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม  

กล่าวส่งท้าย   
14.55-15.00 น.  ท าแบบประเมินกิจกรรม และถ่ายภาพที่ระลึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 


