
 

 

 

 

ที่ ชม.053/2564  มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 
   71/11 ถนนเวียงพิงค์ ต าบลช้างคลาน  
   อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
 

21 กันยายน พ.ศ. 2564 
 

เรื่อง     เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมรูปแบบ Online เพ่ือชี้แจงโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)  
รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564  

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ก าหนดการ 
                     2. หลักเกณฑ์การรับเงินสนับสนุน 
                     3. เอกสารใบส าคัญรับเงิน 
  

ตามที่มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ได้ร่วมมือกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
ด าเนินโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาคุณภาพทั้ง
ระบบ (Whole School Approach) ส่งเสริมการท างานของคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบและ
ผลักดันให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการขยายผลการด าเนินงานและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และติดตาม 
วัด ประเมินผล ให้ค าปรึกษาในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบตามแผนกลยุทธ์นั้น 

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของทุกโรงเรียน มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ มูลนิธิฯ จึงจะได้จัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุน
โรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวหรือส่งผู้แทนเข้าร่วม องค์กรละไม่เกิน 5 ท่าน ผ่านการประชุม Online ระบบ Zoom ในวันอังคาร ที่ 
28 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.- 16.00 น. ดังรายละเอียดการเข้าระบบ Zoom ดังนี้  

 
Topic: ชี้แจงโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง 
Time: Sep 28, 2021 15:00 Bangkok 
 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/97186581139?pwd=RDVTSlN0M21uOEdyNnRmQWw3Tlp3Zz09 
 
Meeting ID: 971 8658 1139 
Passcode: 398552 
 
 



 

 

 

 

 
โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 ได้จาก QR code 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วม และ ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  
 

 ขอแสดงความนับถือ       
 
           

      (นางสาวนพวรรณ ค ายวง) 
                         ผู้จัดการมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ประสานงาน : ครูเจนจิรา เดชชัยพงศ์ (ครูเอ)  เบอร์โทร: 089-7012929   
อีเมล์: jenjira@schsf.org โทร/แฟกซ์: 053-277 288 
 

mailto:jenjira@schsf.org


 

 

 

 

ก าหนดการกิจกรรม 
ประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564) 

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 15.00-16.00 น. 
 

เวลา   รายละเอียด 
15.00-15.05 น.   พิธีกรกล่าวต้อนรับ 
15.05- 15.30 น.  แนะน าทีมงาน มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 

• ตัวแทนจากต้นสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากล่าวแนะน า 

o สมุทรสาคร 

o นครปฐม 

o พระนครศรีอยุธยา 

o ล าพูน 2 เขต 

o เชียงใหม่ 

▪ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

▪ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (เอกชน) 

▪ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  (6 เขต) 

15.30-15.50 น. ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 
กล่าวถึงภาพรวมโครงการฯ ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในการด าเนินการโครงการ  
รวมถึงแนวทางความร่วมมือจากต้นสังกัด   
 

15.50-16.00 น.   สอบถามเพ่ิมเติม และถ่ายภาพที่ระลึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 



 

 

 

 

หลักเกณฑ์การรับเงินสนับสนุน 
เงื่อนไขการสนับสนุน 

ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 
2564) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) 
 
ขั้นตอนการด าเนินการเพื่อรบัเงินสนับสนุน   

ที ่ การด าเนินการ สิ่งที่ต้องส่งมอบให้มูลนิธิฯ ระยะเวลา 

1 มูลนิธิฯ ด าเนินการโอนเงินค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุม 
ให้ท่าน ภายในเดือนกันยายน 2564  (ค่าตอบแทนให้
หน่วยงานละไม่เกิน 5 ท่าน ๆ ละ 500 บาท)   

1.ส าเนาหน้าบญัชีธนาคาร 

2.ส าเนาบัตรชาชน 

(ผู้เข้าร่วมประชุม โดยแนบไฟล์ตอน

ลงทะเบียน ผ่าน QR code) 

ภายในวันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 64 
 

2 ร่วมประชุมช้ีแจงโครงการสนับสนนุโรงเรียนพัฒนาตนเอง 
(TSQP รุ่นที่ 1 และรุ่นท่ี 2 ต่อเนื่องในปี 2564) 

 วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 
เวลา 15.00-16.00 น. 

3 หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมให ้ 

จัดส่งเอกสารต้นฉบบัทางไปรษณยี์ลงทะเบียน หรือ EMS) 

คุณศุภราพร เขมาชะ (ฝ่ายบญัชีและการเงิน)  

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม เลขท่ี 71/11  

ถ.เวียงพิงค ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50100  

โทร. 091-856 9620, 053-277 288 

(ส่งเอกสารต้นฉบับ หรือ ฉบับจริง) 

1.ใบส าคัญรับเงิน 

2.ส าเนาบัตรประชาชน 

(ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมเซ็นต์

เอกสารครบเรียบร้อย) 

 

ภายในวันศุกร์ 8 ตุลาคม 2564 

 
 
 
 

 
 
 


