
 

 
ที่ ศธ 0401๘/1125                    ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
                                                                          อ ำเภอพนมทวน  จังหวัดกำญจนบุรี  ๗๑๑๔๐ 

                           30  มีนำคม  2564 

เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมพิจำรณำแผนจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว “บ้ำนเรียนลำยเส้น  
เล่นเป็นเรียน”   

เรียน   นำงวำสนำ  คงม่ัน  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำแผนจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว   
  2. วำระกำรประชุม 

ตำมที่ท่ำนได้เสนอแผนกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว “บ้ำนเรียนลำยเส้นเล่นเป็นเรียน” 
ให้กับ เด็กหญิงพชรสิตำ เทิดธ ำรง อำยุ 3 ปี 4 เดือน ในระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบำล 1 – 3) มำยังส ำนักงำน    
เขต พ้ื นที่ ก ำรศึ กษ ำประถมศึ กษำกำญ จนบุ รี  เขต  2 เพ่ื อด ำ เนิ นกำรตรวจสอบควำมสมบู รณ์                     
ของแผนกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือน ำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด ในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ         
กำรขออนุญำตจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว “บ้ำนเรียนลำยเส้นเล่นเป็นเรียน” ส ำนักงำน            
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำแผนจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว 
“บ้ำนเรียนลำยเส้นเล่นเป็นเรียน” เพ่ือร่วมพิจำรณำแผนกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว “บ้ำนเรียนลำยเส้น
เล่นเป็นเรียน” ให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว   

  ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ ขอเรียนเชิญท่ำน      
เข้ำร่วมประชุมในวันพุธที่ 7 เมษำยน ๒๕๖4 เวลำ 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้ำคุณทองด ำ ส ำนักงำน     
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต  ๒ อ ำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี 

                     จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ และเข้ำร่วมประชุมในวันและเวลำดังกล่ำว 

                 ขอแสดงควำมนับถือ 

             
 (นายนิพนธ์  ภัทรวังส์) 

             รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน 
            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
กลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
โทร.  ๐-๓๔๕๗-๙๒๐๘  ต่อ ๒๐๓-๔     
โทรสำร  ๐-๓๔๕๗-๙๓๓๘ 
 

 





 

 
ที่ ศธ 0401๘/1126                    ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
                                                                          อ ำเภอพนมทวน  จังหวัดกำญจนบุรี  ๗๑๑๔๐ 

                           30  มีนำคม  2564 

เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมพิจำรณำแผนจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว “บ้ำนเรียนลำยเส้น  
เล่นเป็นเรียน”   

เรียน   นำงสำวพรกมล   เทิดธ ำรง  

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำแผนจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว   
  2. วำระกำรประชุม 

ตำมที่ท่ำนได้เสนอแผนกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว “บ้ำนเรียนลำยเส้นเล่นเป็นเรียน” 
ให้กับ เด็กหญิงพชรสิตำ เทิดธ ำรง อำยุ 3 ปี 4 เดือน ในระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบำล 1 – 3) มำยังส ำนักงำน    
เขต พ้ื นที่ ก ำรศึ กษ ำประถมศึ กษำกำญ จนบุ รี  เขต  2 เพ่ื อด ำ เนิ นกำรตรวจสอบควำมสมบู รณ์                     
ของแผนกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือน ำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด ในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ         
กำรขออนุญำตจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว “บ้ำนเรียนลำยเส้นเล่นเป็นเรียน” ส ำนักงำน            
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำแผนจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว 
“บ้ำนเรียนลำยเส้นเล่นเป็นเรียน” เพ่ือร่วมพิจำรณำแผนกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว “บ้ำนเรียนลำยเส้น
เล่นเป็นเรียน” ให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว   

  ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ ขอเรียนเชิญท่ำน      
เข้ำร่วมประชุมในวันพุธที่ 7 เมษำยน ๒๕๖4 เวลำ 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้ำคุณทองด ำ ส ำนักงำน     
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต  ๒ อ ำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี 

                     จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ และเข้ำร่วมประชุมในวันและเวลำดังกล่ำว 

                 ขอแสดงควำมนับถือ 

             
 (นายนิพนธ์  ภัทรวังส์) 

             รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน 
            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
กลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
โทร.  ๐-๓๔๕๗-๙๒๐๘  ต่อ ๒๐๓-๔     
โทรสำร  ๐-๓๔๕๗-๙๓๓๘ 
 

 



 
 

ที ่ ศธ ๐๔๐๑๘/1121                 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
                                                                            อ ำเภอพนมทวน  จังหวัดกำญจนบุรี  ๗๑๑๔๐ 

            8  เมษำยน  2564    

เรื่อง   กำรจัดกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำนโดยครอบครัว “บ้ำนเรียนลำยเส้น เล่นเป็นเรียน”   

เรียน   ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   เอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขออนุญำตฯ    จ ำนวน  ๑  ชุด    

  ด้วย นำงสำวพรกมล เทิดธ ำรง (ผู้ปกครอง)  เลขประจ ำตัวประชำชน  3-2099-๐๐263-65-3 
อยู่บ้ำนเลขที่ 74 หมู่ 6 ต ำบลหวำยเหนียว อ ำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี ได้ยื่นเสนอขออนุญำตจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัวให้กับบุตรที่อยู่ในปกครอง คือ เด็กหญิงพชรสิตำ เทิดธ ำรง (บุตร) อำยุ 3 ปี 5 เดือน       
เลขประจ ำตัวประชำชน  1-7199-01054-03-8 ในระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบำลปีที่ 1-3) ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 
2564 เป็นต้นไป พร้อมนี้ผู้จัดกำรศึกษำได้ส่งหลักสูตรกำรศึกษำ และแผนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน            
โดยครอบครัว โดยใช้ชื่อว่ำ “บ้ำนเรียนลำยเส้น เล่นเป็นเรียน” ขอควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรพิจำรณำ        
แผนจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัวของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒        
ซึ่ งคณะกรรมกำรฯ มีมติ เห็นชอบและอนุญำตให้  นำงสำวพรกมล เทิดธ ำรง จัดกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน             
ให้กับ เด็กหญิงพชรสิตำ เทิดธ ำรง ในระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบำลปีที่ 1-3) ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยสิทธิในกำร      
จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ข้อ 3 ให้ส ำนักงำน(สพท.) เสนอค ำขออนุญำตจัดกำรศึกษำ    
ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำโดยเร็ว และแจ้งผลกำรพิจำรณำค ำขออนุญำตจัดกำรศึกษำแก่ครอบครัว  ที่ยื่นค ำขอ
อนุญำตจัดกำรศึกษำภำยใน 30 วันนับแต่วันที่รับค ำขออนุญำตจัดกำรศึกษำจัดกำรศึกษำ  

  ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ จึงขอควำมอนุเครำะห์
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ในกำรพิจำรณำค ำขออนุญำตจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว     
ของ นำงสำวพรกมล เทิดธ ำรง 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ทรำบด้วย                                              

                                                                      ขอแสดงควำมนับถือ 

             ว่ำที่ร้อยตรี  
                                        (สุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์)    
                                       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
กลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
โทร.  ๐-๓๔๕๗-๙๒๐๘  ต่อ ๒๐๓-๔ 
โทรสำร  ๐-๓๔๕๗-๙๓๓๘ 
 



 
 

ที ่ ศธ ๐๔๐๑๘/1324                           ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
                                                                            อ ำเภอพนมทวน  จังหวัดกำญจนบุรี  ๗๑๑๔๐ 

            26  เมษำยน  25๖4    

เรื่อง   แจ้งผลกำรพิจำรณำกำรอนุญำตจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว 

เรียน   นำงสำวพรกมล  เทิดธ ำรง 

ตำมที่ ท่ำนได้ยื่นเสนอขออนุญำตจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัวให้กับบุตรที่อยู่ในปกครอง        
คือ เด็กหญิงพชรสิตำ เทิดธ ำรง ในระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบำลปีที่ 1 - 3) ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2564 เป็นต้นไป          
ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564 นั้น 

คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ในครำวประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๖4 พิจำรณำแล้วมีมต ิ
    อนุญำตให้จัดกำรศึกษำ 

  ไม่อนุญำตให้จัดกำรศึกษำ  เนื่องจำก 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  อนึ่ง หำกไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่ำว ท่ำนมีสิทธิยื่นขอให้ทบทวนค ำสั่งของคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด ผ่ำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของผู้ขอจัดกำรศึกษำในกำรน ำคดีไปฟ้อง     
ต่อศำลปกครองภำยใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ                                               

 

                                                                      ขอแสดงควำมนับถือ 

                         ว่ำที่ร้อยตรี  
                                 (สุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์)    
                                         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
กลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
โทร.  ๐-๓๔๕๗-๙๒๐๘  ต่อ ๒๐๓-๔ 
โทรสำร  ๐-๓๔๕๗-๙๓๓๘ 
 
 



 
 

ที ่ ศธ ๐๔๐๑๘/ว1325                           ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
                                                                            อ ำเภอพนมทวน  จังหวัดกำญจนบุรี  ๗๑๑๔๐ 

            26  เมษำยน  2564    

เรื่อง    อนุญำตจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว (บ้ำนเรียนลำยเส้น เล่นเป็นเรียน) 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

  ด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ได้มีมติเห็นชอบอนุญำตจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
โดยครอบครัว ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสิทธิ์ ในกำรจัดกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำนโดยครอบครั ว พ .ศ.2547                  
ของนำงสำวพรกมล เทิดธ ำรง ในกำรจัดกำรศึกษำ ให้แก่บุตรในปกครอง คือ เด็กหญิงพชรสิตำ เทิดธ ำรง           
ในระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบำลปีที่  1 – 3) ณ บ้ำนเลขที่  74 หมู่  6 ต ำบลหวำยเหนียว อ ำเภอท่ำมะกำ          
จังหวัดกำญจนบุรี ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2564 เป็นต้นไป 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ                                               

 

                                                                      ขอแสดงควำมนับถือ 

                         ว่ำที่ร้อยตรี  
                                 (สุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์)    
                                         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
กลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
โทร.  ๐-๓๔๕๗-๙๒๐๘  ต่อ ๒๐๓-๔ 
โทรสำร  ๐-๓๔๕๗-๙๓๓๘ 
 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ที่     ศธ 0401๘/                              วันที ่  24  เมษายน  2564 
เร่ือง   อนุญาตให้จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

  เรื่องเดิม 
๑. ตามท่ี นางสาวพรกมล เทิดธ ารง ได้ยื่นค าขออนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โดยครอบครัวให้บุตรที่อยู่ในปกครอง คือ เด็กหญิงพชรสิตา เทิดธ ารง ในระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาลปีที ่1 – 3) 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป  
  ๒. สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยครอบครัว “บ้านเรียนลายเส้นเล่นเป็นเรียน” เพ่ือด าเนินการร่วมกันกับผู้ขอจัดการศึกษา จัดท าหลักสูตร
การศึกษา และแผนการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวที่ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นไปตาม ข้อ 2 ของกฎกระทรวง 
ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 
  ๓. สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ ได้เสนอขออนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
ของ นางสาวพรกมล เทิดธ ารง ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.กาญจนบุรี) 

ข้อเท็จจริง 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้พิจารณาค าขออนุญาตการจัดการศึกษา     
ขั้น พ้ืนฐานโดยครอบครัวฯ ในการประชุมครั้ งที่  5/2564 เมื่ อวันที่  22 เมษายน  2564 มีมติ                       
ให้ความเห็นชอบและอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิ               
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ของ นางสาวพรกมล เทิดธ ารง  ส าหรับจัดการศึกษา
ให้แก่เด็กหญิงพชรสิตา เทิดธ ารง ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป  

ข้อกฎหมาย 

1. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อ 22 การยุบเลิกและการใดที่ได้ด าเนินการไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยุบเลิก 
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 
21 มีนาคม พุทธศักราช 2559  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหาร
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 และ ค าสั่งหัวหน้า    
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2559 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ    
ที่ 10/2559 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 11/2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 
พุทธศักราช 2559 ให้ยังมีผลบังคับใช้ต่อไป 
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  2. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 12 ความว่า “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน” 

3. กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ข้อ 2  
ความว่า “ให้ครอบครัว ซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ค าขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (7) แผนการจัดการศึกษาท่ีครอบครัวและ
ส านักงานร่วมกันก าหนดตามความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ” และ ข้อ 3 ความว่า “ให้ส านักงานเสนอค าขออนุญาตจัดการศึกษา       
ให้คณะกรรมการโดยเร็วและแจ้งผลการพิจารณาค าขออนุญาตจัดการศึกษาแก่ครอบครัวที่ ยื่นค าขออนุญาต  
จัดการศึกษาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขออนุญาตจัดการศึกษาตามข้อ 2”   

  ข้อพิจารณา  เห็นควรด าเนินการดังนี้ 
  1. แจ้ง นางสาวพรกมล เทิดธ ารง ผู้ขออนุญาตจัดการศึกษาฯ ทราบ 
  2. มอบกลุ่มนโยบายและแผน เสนอข้อมูลให้ สพฐ. เพ่ือขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว) ในการจัดสรร
งบประมาณต่อไป และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3. มอบกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ด าเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ครอบครัว   
หรอืผู้จัดการศึกษา (ถ้ามี) และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
  4. มอบกลุ่มกฎหมายและคดี ดูแล ช่วยเหลือให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ภายใต้บทบาท อ านาจ หน้าที่ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อกฎหมายก าหนด 
  5. ประสานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมเป็นคณะท างานวิชาการ/
คณะท างานนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา/คณะท างานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือให้ค าปรึกษา 
แนะน า นิเทศ ดูแล ช่วยเหลือ รวมทั้งการติดตามการวัดและประเมินการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
  6. แจ้งส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. 

7. แจ้งกลุ่มงานใน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ทุกกลุ่ม 
8. แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ทุกโรง 

 จึงเรียนมาเพื่อ  

 - โปรดทราบและพิจารณา 
 - หากเห็นชอบ ขออนุญาตใช้บันทึกฉบับนี้แจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

 

    (นางไข่มุก  มีแสง) 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

 



 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 

ครั้งที่ 5/2564 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  22  เมษายน  2564  เวลา 13.30 น.      

ณ  ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
 
 
 
 
 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

“เล่มที่ 1” 



1 
 

                      ติดราชการ 
 

ติดราชการ 
 

ติดราชการ 
ติดราชการ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่ 5/2564 

วันพฤหัสบดีที่  22  เมษายน  2564  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   

--------------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี                                                                 

 (นายชำนาญ  ชื่นตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี) 
(2) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
       (นายสมหมาย  เทียนสมใจ)                                                                          
(3) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                                            

(นายสนธิ  ภูละมุล) 
(4) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

     (นายสุรินทร์  จารย์อุปการะ) 
(5) ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     (นายธิติพนธ์  ระลอกแก้ว) 
(6) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 

     (นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์)       
(7) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ                                                                           

 (นายสุรสีห์  พลไชยวงศ์)   
(8) ผู้แทนภาคประชาชน                                                                      

 (นายชนะ  อปราชิตา)     
(9) นายอนันต์  กัลปะ 
(10) นายโอภาส  เจริญเชื้อ 
(11) นายบุญชู  วิวัฒนาทร         
(12) นายธัญ  สายสุจริต           ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
(13) นางสาวอรวรรณ  คำมาก    รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
(14) นางสาวปิยนาถ สืบเนียม   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                           
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศึกษาธิการภาค ๓                                                                              
     (นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร  รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3) 
2. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
      (นายณรงค์เดช  รัตนานนท์เสถียร) 
3. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     (นางสาวศิริรัตน์  เสือโรจน์)  
4. นายชาลี  สำรองทรัพย์       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 
 
                    

ประธานกรรมการ 
 

รองประธานกรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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   ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางวลีพร ภาคภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
2. นายแมน  คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
3. นายวีระกิจ เม่งอำพัน               ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
4. น.ส.มาริสา กฤชก้านเหลือง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
5. น.ส.นิรมล  นุ่มเนียน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
6. นายวัณณุวรรธน์  ตันติปิธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
7. น.ส.น้ำทิพย์  หนูนันท์ ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.กาญจนบุรี 
8.  น.ส.ขวัญพร  รินนะ ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สพม.กาญจนบุรี 
9. นายชยพล  แพงศรี เจ้าพนักงานปกครอง 
10. นายอังกูร  จินจารักษ์                   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี  
11. น.ส.ศรัณย์ยมล  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
12. นางนันทญาพร  สุชาสันติ          นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
13. น.ส.สาวิณี สุริยาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
14.  น.ส.ดาราณี  แต่แดงเพชร นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
ก่อนการประชุมเลขานุการฯ  ขออนุญาตประธานฯ ให้ตัวแทนของแต่ละเขต เข้าร่วมประชุม เพื่อได้

ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อที่ประชุมพร้อม นายชำนาญ  ชื่นตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุม ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ติดภารกิจ ได้มอบหมายให้ นายชำนาญ  ชื่นตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติ
หน้าที่ในการประชุมแทน และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
            -  ไม่มี  - 

 

ที่ประชุม    รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 24  มีนาคม  2564   
 

ตามท่ีมีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ครั้งที ่4/2564 เมื่อวันที่ 24  มีนาคม   
2564  ณ  ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  นั้น 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม 
ได้พิจารณารายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 24  มีนาคม  

2564  และเห็นชอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการจัดทำระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตามรูปแบบของระเบียบวาระการประชุม ของสำนักนายกรัฐมนตรี       
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548   ดังนี้   

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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4.2   เรื่อง ขอความเห็นชอบการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เขต 2 และเขต 3  

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบการขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว               

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เขต 2 และเขต 3   จำนวน  3 ราย คือ 
1. นางสาวพิชญา  ตันธนวิกรัย    “บ้านเรียนธาริตา”                                                                        

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
2. นางสาวพรกมล เทิดธำรง       “บ้านเรียนลายเส้น เล่นเป็นเรียน”                                                                       

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
3. นางอรพรรณ  วนธารกร        “บ้านเรียนวนธารกร”                                                                          

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

๑. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื ่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียก
โดยย่อว่า “กศจ.” ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (1) อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.
ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวดที่ 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 12 
ความว่า “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ข้อ 2 ความว่า 
“ให้ครอบครัว” ซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คำขอ
อนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (7) แผนการจัดการศึกษาท่ีครอบครัวและสำนักงานร่วมกันกำหนด
ตามความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ”  และข้อ 3 ความ
ว่า “ให้สำนักงานเสนอคำขออนุญาตจัดการศึกษาให้คณะกรรมการโดยเร็วและแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตแก่
ครอบครัวที่ยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาตจัดการศึกษา  (รายละเอียด
ดังเอกสารหมายเลข 5  หน้า 73-76) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

4.2.1 “บ้านเรียนธาริตา”  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1        
นางสาวพิชญา  ตันธนวิกรัย (ผู้ปกครอง) ได้ยื่นขออนุญาตจัดการศึกษาให้กับบุตร คือ เด็กหญิง      

ธาริตา  ลั่นซ้าย อายุ 4 ปี  ในระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 2-3) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป  โดยใช้ชื่อ
ว่า “บ้านเรียนธาริตา” ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 15/4 ถนนพัฒนาการ ตำบลปากแพรก  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัด
กาญจนบุรี 
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                        - คำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนธาริตา”  
 
 

 
 
 
4.2.2 “บ้านเรียนลายเส้น เล่นเป็นเรียน” สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2        

นางสาวพรกมล เทิดธำรง (ผู้ปกครอง)  ได้ยื่นขออนุญาตจัดการศึกษาให้กับบุตร คือ เด็กหญิง  
พชรสิตา เทิดธำรง อายุ 3 ปี 5 เดือน ในระดับก่อนประถมศึกษา(ชั้นอนุบาล 1-3) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้น
ไป โดยใช้ชื่อว่า“บ้านเรียนลายเส้น เล่นเป็นเรียน” ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 74 ม.6 ตำบลหวายเหนียว  อำเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

- คำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนลายเส้น เล่นเป็นเรียน”  
 
 
 
 
 
 
 

-  แผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนลายเส้น เล่นเป็นเรียน”  
 
 
 
 
 

 
 

4.2.3  “บ้านเรียนวนธารกร” สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3        
            นางอรพรรณ วนธารกร  (ผู้ปกครอง) ได้ยื่นขออนุญาตจัดการศึกษาให้กับบุตร ในระดับก่อน

ประถมศึกษา(อนุบาล 3) คือ เด็กชายมานา วนธารกร และจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6  ให้กับ
เด็กชายสดุดี วนธารกร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564  โดยใช้ชื่อว่า “บ้านเรียนวนธารกร” ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 88/1     
หมู่ 7 ตำบลวังกระแจะ  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

- คำขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนวนธารกร” 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 - เขต 3  ได้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี ่ยวข้อง จึงเห็นควร
อนุญาตให้ 

1. นางสาวพิชญา  ตันธนวิกรัย   ใช้ชื่อ  “บ้านเรียนธาริตา”                                                                         
2. นางสาวพรกมล เทิดธำรง       ใช้ชื่อ  “บ้านเรียนลายเส้น เล่นเป็นเรียน”                                                                        
3. นางอรพรรณ  วนธารกร        ใช้ชื่อ  “บ้านเรียนวนธารกร”                                                                           
จัดการศึกษาให้แก่บุตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 ตามที่เสนอ 
 

ความเห็น คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อ

วันที่ 20 เมษายน 2564  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติ
เห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอมาเพื ่อโปรดพิจารณาอนุญาตการจัดการศึกษา         

ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ดังนี้ 
1. นางสาวพิชญา  ตันธนวิกรัย   จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 2-3)  ให้แก่ เด็กหญิง      

ธาริตา  ลั่นซ้าย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป  โดยใช้ชื่อว่า “บ้านเรียนธาริตา”  
2. นางสาวพรกมล เทิดธำรง   จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล 1-3) ให้แก่ เด็กหญิง     

พชรสิตา เทิดธำรง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยใช้ชื่อว่า“บ้านเรียนลายเส้น เล่นเป็นเรียน”  
3. นางอรพรรณ  วนธารกร  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล 3) ให้แก่ เด็กชายมานา วนธารกร 

และจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6  ให้กับเด็กชายสดุดี วนธารกร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564  โดยใช้ชื่อ
ว่า “บ้านเรียนวนธารกร” สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   เห็นชอบตามเสนอ 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 

2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
จำนวน 3 ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในคำสั ่งแต่งตั้งคณะกรรมการ       
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ   
 

5.1  เรื่อง   กำหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
ด้วยฝ่ายเลขานุการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว และคณะกรรมการฯ สามารถวางแผนการปฏิบัติงาน
ได้ล ่วงหน้า ฝ ่ายเลขานุการ จึงขอแจ้งกำหนดประชุม กศจ.กาญจนบุร ี ครั ้งที ่  6/2564 วันอังคารที ่ 25                        
พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 

 
 

                       (ลงชื่อ)                                                   ผู้จดรายงานการประชุม 
 

(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

                 
                                     (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
(นายธัญ  สายสุจริต) 

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 



 
 

ที ่ ศธ ๐๔๐๑๘/1326                           ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
                                                                            อ ำเภอพนมทวน  จังหวัดกำญจนบุรี  ๗๑๑๔๐ 

             26  เมษำยน  2564    

เรื่อง   อนุญำตให้จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว 

เรียน   เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   1. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ครั้งที่ 4/2564 
      เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2564 
  ๒. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

  ด้วยส ำนั กงำน เขตพ้ืนที่ กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุ รี  เขต ๒  ได้ รับค ำร้องจำก          
นำงสำวพรกมล เทิดธ ำรง (ผู้ ปกครอง) ยื่ น เสนอขออนุญ ำตจัดกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำนโดยครอบครัว                
ให้กับบุตรที่อยู่ ในปกครอง คือ เด็กหญิ งพชรสิตำ เทิดธ ำรง (บุตร) อำยุ 3 ปี  5 เดือน ในระดับปฐมวัย            
(ชั้นอนุบำลปีที่ 1-3) นั้น 

  บัดนี้ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ในครำวประชุม ครั้งที่ 5/๒๕64 เมื่อวันที่   
22 เมษำยน ๒๕๖4 มีมติอนุญำตให้นำงสำวพรกมล เทิดธ ำรง จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัวได้           
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

จงึเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและด ำเนินกำร                                              

 

                                                                      ขอแสดงควำมนับถือ 

                         ว่ำที่ร้อยตรี  
                                 (สุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์)    
                                         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
กลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
โทร.  ๐-๓๔๕๗-๙๒๐๘  ต่อ ๒๐๓-๔ 
โทรสำร  ๐-๓๔๕๗-๙๓๓๘ 
 
 
 
 
 
 

 



 


