
 
 
 
 
 

 
 
 
ส ำนักงาำนัส ำนักงาำนัคณะงรรมงำรงำรศึงษำขก้นัพ้ืนัฐำนั ได้แจ้าหลกงเงณฑ์และวิธีงำรย้ำย

ข้ำรำชงำรครูและบุคลำงรทำางำรศึงษำ สำยาำนังำรสอนั โดยให้ยื่นัค ำร้อาขอย้ำยในัเดือนั มงรำคม นัก้นั                   
เพ่ือใช้เป็นัข้อมูลในังำรบริหำรอกตรำง ำลกา และสรรหำในังรณีต่ำา ๆ ดกานัก้นั จึาให้โราเรียนัได้ส ำรวจควำม
ต้อางำรสำขำ/วิชำเอง ที่ขำดแคลนัหรือต้อางำรพกฒนัำคุณภำพในังลุ่มสำระที่เป็นัจุดเนั้นั  โดยเรียาล ำดกบ
ควำมส ำคกญและจ ำเป็นัล ำดกบที่ 1 – 5  เพ่ือเป็นังำรตรวจสอบข้อมูลอกตรำง ำลกา ข้อมูลควำมต้อางำร 
สำขำ หรือวิชำเอง และแจ้าส ำนักงาำนัศึงษำธิงำรจกาหวกดชกยภูมิทรำบ เพ่ือด ำเนัินังำรสรรหำทกนัทีจึาให้โราเรียนั
ในัสกางกดได้ตรวจสอบบกญชีรำยละเอียดข้ำรำชงำรครู ที่มีวุฒิงำรศึงษำในัสถำนัศึงษำ  เพ่ือใช้ข้อมูลดกางล่ำว
ประงอบงำรพิจำรณำย้ำยตลอดปีนัก้นั เนัื่อาจำง ศึงษำธิงำรจกาหวกดชกยภูมิ ได้พิจำรณำย้ำยครก้าที่ 1 ประจ ำปี 
2564 แล้ว และได้บรรจุครูผู้ช่วยให้งกบสถำนัศึงษำในัสกางกด ท ำให้สำขำวิชำเองตำมควำมต้อางำรขอา
สถำนัศึงษำเปลี่ยนัไป  

 

เพ่ือให้งำรวิเครำะห์ควำมต้อางำรในัสำขำ/วิชำเองขอาสถำนัศึงษำ ประจ ำปีาบประมำณ 
พ.ศ.2564 เป็นัไปด้วยควำมเรียบร้อย โดยยึดหลกงคุณธรรม ควำมเที่ยาต้อา โปร่าใส และเงิดประโยชนั์สูาสุด
ต่อสถำนัศึงษำ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล และมาตรการป้องกันการทุจริต 
ในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค(2)            
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงาำนัเขตพ้ืนัที่
งำรศึงษำประถมศึงษำจกาหวกดชกยภูมิ เขต 2 ด ำเนัินังำรดกานัี้  

1. แจ้าโราเรียนัในัสกางกดส ำรวจควำมต้อางำรสำขำ/วิชำเองขำดแคลนัหรือต้อางำรพกฒนัำ
คุณภำพในังลุ่มสำระท่ีเป็นัจุดเนั้นั   

2. แต่าตก้าคณะงรรมงำรวิเครำะห์ควำมต้อางำรในัสำขำ /วิชำเองขอาสถำนัศึงษำ                
เพ่ือประโยชนั์ในังำรวำาแผนัอกตรำง ำลกา 

3. ประชุมคณะงรรมงำรวิ เครำะห์ควำมต้อางำรในัสำขำ /วิชำเองขอาสถำนัศึงษำ                  
เพ่ือประโยชนั์ในังำรวำาแผนัอกตรำง ำลกาขอาส ำนักงาำนัเขตพ้ืนัที่งำรศึงษำประถมศึงษำชกยภูมิ เขต 2 

4. เสนัอส ำนักงาำนัศึงษำธิงำรจกาหวกดชกยภูมิ พิจำรณำ 
 

  ในการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการในสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษา 
ครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยยึดหลักคุณธรรม ความเที่ยงตรง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และไม่มีการร้องเรียน ร้องทุกข์ แต่อย่างใด สรุปผลงำรวิเครำะห์ควำม
ต้อางำรในัสำขำ/วิชำเองขอาสถำนัศึงษำ ในังำรประชุมงำรประชุมคณะงรรมงำรวิเครำะห์ควำมต้อางำรในั
สำขำ/วิชำเองขอาสถำนัศึงษำ เพ่ือประโยชนั์ในังำรวำาแผนัอกตรำง ำลการะดกบเขตพ้ืนัที่ ครก้าที่ 1/2564 เมื่อ
วกนัที่ 8 งรงฎำคม  พ.ศ. 2564  ตำมรำยาำนังำรประชุม ดกานัี้ 
 

วิเคราะห์ความต้องการในสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



 
 

 

ภาพกิจกรรม 
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการในสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษา 



 
      

 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
ที่  127 /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรในสำขำ/วิชำเอกของสถำนศึกษำ 
เพ่ือประโยชน์ในกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 

----------------------------------------- 

  ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 มีควำมประสงค์จะวิเครำะห์ข้อมูล
ควำมต้องกำรในสำขำ/วิชำเอก ในสถำนศึกษำ เพ่ือใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล  ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ดังนั้น  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรในสำขำ/วิชำเอกของสถำนศึกษำ  
เพ่ือประโยชน์ในกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

1.นำยมนัส  เจียมภูเขียว  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2   ประธำนกรรมกำร 
2.นำยวิจิตร นำรอง  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2       รองประธำน กรรมกำร 
3.ว่ำที่ร้อยตรีมงคล ศิลประกอบ ผอ.ร.ร.บ้ำนสระห้วยยำงอุปถัมภ์   กรรมกำร 
4.นำยสุทธิชัย  ลบบ ำรุง  ผอ ร.ร.บ้ำนกลำง     กรรมกำร 
5.นำยจ ำเริญ ขึ้นทันตำ  ผอ ร.ร.บ้ำนหนองข่ำ(คุรุประชำวิทยำ)  กรรมกำร 
6.นำยปรีชำ  มุทำพร  ผอ ร.ร.บ้ำนโนนงิ้ว    กรรมกำร 
7.นำยธนำวุฒิ  นชุภิเรนทร์ ผอ ร.ร.บ้ำนหนองแต้    กรรมกำร 
8.นำยฉลำด  อำจสนำม  ผอ ร.ร.บ้ำนศำลำสำมัคคี    กรรมกำร 
9.นำยวิชัย  เรือนมงคล  ผอ ร.ร.บ้ำนวังม่วง    กรรมกำร 
10.นำยอุดมสิน  คันธภูมิ  ผอ ร.ร.บ้ำนนำไฮ(ประชำอุปถัมภ์)   กรรมกำร 
11.นำยเฉลิม  ขันทะสีมำ  ผอ ร.ร.บ้ำนหนองบัว    กรรมกำร 
12.นำยสนอง  พิมพ์สิงห์  ผอ ร.ร.บ้ำนโพธิ์(คุรุรำษฎร์ประสิทธิ์)  กรรมกำร 
13.ร้อยตรีสมศักดิ์  สีพิมพ์ ผอ ร.ร.บ้ำนบ้ำนเป้ำ(ส ำรำญไชยวิทยำ)  กรรมกำร 
14.นำยร่วม  ค้ำเจริญ  ผอ ร.ร.บ้ำนหนองแห้วปรำงค์กู่   กรรมกำร 
15.นำยวุฒิพงษ์  วงษ์ชู  ผอ ร.ร.ชุมชนบ้ำนแก้งคร้อหนองไผ่  กรรมกำร 
16.ว่ำที่ร้อยเอกภิญโญ ค ำศรี ผอ ร.ร.บ้ำนหนองหนองทุ่ม   กรรมกำร 
17.นำยไพรทูล  กูดซ้ำย  ผอ ร.ร.บ้ำนเก่ำวิทยำนุกูล    กรรมกำร 
18.นำยวิโรจน ์ โทรำช  ผอ ร.ร.หนองแต้วรวิทย์    กรรมกำร 
19.นำงจันทิวำ  งวดชัย  ผอ ร.ร.บ้ำนสระแต้    กรรมกำร 
20.นำยเทพ  อุดม  ผอ ร.ร.บ้ำนภูดินหินกอง    กรรมกำร 
21.นำยวิสันต์  ค ำสีหำ  ผอ ร.ร.บ้ำนกุดโง้งดงสวรรค์   กรรมกำร 
22.นำยประพันธ์  คงอุ่น  ผอ ร.ร.บ้ำนโนนสะอำด    กรรมกำร 
23.นำยวุฒิชำติ  วิลำศรี  ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองแวง    กรรมกำร 
 
             /24. นำยชำนนท์....... 
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24.นำยชำนนท์  ต่ออ ำนำจ ผอ.ร.ร.บ้ำนม่วง     กรรมกำร 
25.จ่ำสิบเอกสมพร  เต็มแสง ผอ.ร.ร.ชุมชนหว้ยยำง    กรรมกำร 
26.นำยวีระจิตร  วุ้นสีแซง ผอ.ร.ร.บ้ำนโสกมะตูม    กรรมกำร 
27.นำยปกำศิต  ปลั่งกลำง ผอ.ร.ร.บ้ำนคอนสำร    กรรมกำร 
28.นำยมงคล  น้อยศรี  ผอ.ร.ร.บ้ำนดงกลำง    กรรมกำร 
29.นำยพิรัช  จ ำรัสแนว  ผอ.ร.ร.บ้ำนนำวงเดือน    กรรมกำร 
30.นำยวุฒิชัย จ ำปำหวำย ผอ.ร.ร.บ้ำนท่ำเริงรมย ์    กรรมกำร 
31.นำยแมน  ถันชนนำง  ผอ.ร.ร.บ้ำนทุ่งลุยลำย(กฟผ.อุปถัมภ์)  กรรมกำร 
32.นำยเศรษฐศักดิ์  เฝ้ำทรัพย์ ผอ.ร.ร.ไตรมิตรพิทยำ    กรรมกำร 
33.นำยวิสิทธิ์ศักดิ์  ชัยเกิด ผอ.ร.ร.บ้ำนโนนคูณ    กรรมกำร 
34.นำยสิทธิชัย  นำมโคตร ผอ.ร.ร.บ้ำนโจดโนนข่ำ    กรรมกำร 
35.นำยนำวำ  ทองดี  ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองเม็ก    กรรมกำร 
36.นำยสินธิ์  สัตพันธ์  ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองค ู    กรรมกำร 
37.นำยนิยม สิงห์ค ำคูณ  ผอ.ร.ร.ภูมิวิทยำ     กรรมกำร 
38.นำยนิมิต  ประตำทะยัง ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองไรไก่    กรรมกำร 
39.นำยบรรพจน์  กำญจนสีมำ ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองแวง    กรรมกำร 
40.นำยสมัย  ข่ำขันมะลี  ผอ.ร.ร.บ้ำนดอนจ ำปำ    กรรมกำร 
41.นำยสมชัย  ชุดไธสง  ผอ.ร.ร.บ้ำนดอนเตำเหล็ก    กรรมกำร 
42.นำงชุติมำ  ฦำชำ  ผอ.ร.ร.ม่วงรำษฎร์สำมัคคี    กรรมกำร 
43.นำยชุมพล  ค ำจันทร์  ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองหญ้ำข้ำวนก   กรรมกำร 
44.นำยไกรศักดิ์  พิมล  ผอ.ร.ร.บ้ำนฝำยพญำนำค    กรรมกำร 
45.นำยวีระวัฒน์  สีปำ  ผอ.ร.ร.บ้ำนสีปลำด    กรรมกำร 
46.นำยยรรยง ศิริภูมิ  ผอ.ร.ร.บ้ำนโป่งโพธิ ์    กรรมกำร 
47.นำยโชคชัย สุขสนิท  ผอ.ร.ร.บ้ำนฉนวน    กรรมกำร 

  48.นำยเชษฐำ  พลธรรม  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
  49.นำงสำวดรุณี  อำจปรุ  ศึกษำนิเทศกช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร
  50.นำงสุภำวดี  วิเศษสัตย์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  51.นำงธัญญำรัตน์  ประกำยเพชร นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  52.นำงสำววิภำพร  ยงเพชร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล    กรรมกำรและเลขำนุกำร
  53.นำงอัมพร  เมตตำ  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร       ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  54.นำงสำวศรีรุ้ง  บุตะเขียว นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

  มีหน้าที่ 
  1.วิเครำะห์ข้อมูล ก ำหนดควำมต้องกำรในสำขำ/วิชำเอก ในสถำนศึกษำ โดยวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้
    1.1 ผลกำรทดสอบ O-NET 
    1.2 ข้อมูลพ้ืนฐำนในสำขำ/วิชำเอก ในสถำนศึกษำ 
    1.3 นโยบำยกำรบริหำรอัตรำก ำลังเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย ของ สพฐ. 
  2.จัดท ำข้อมูล ตำมข้อ 1. เพ่ือน ำเสนอ กศจ.ชัยภูมิ ให้ควำมเห็นชอบ 
 

          /ให้คณะกรรมกำร....... 
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  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ ให้เป็นไปด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม  โปร่งใส  
สำมำรถตรวจสอบได้ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร หำกมีปัญหำ อุปสรรค ให้รำยงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ทรำบ 
    

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     

สั่ง  ณ  วันที่  5  เดือน  กรกฎำคม  พ.ศ. 2564 
 
                                      
 
       (นำยมนัส  เจียมภูเขียว) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
 

    
        



    
 
 
 
 
ที ่ศธ 04039/2125                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
                         เลขที่ 333 หมู่ 4  บ้ำนโนนทรำยค ำ   ต ำบลผักปัง 

       อ ำเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ  36110 

           5  กรกฎำคม  2564 

เรื่อง   เชิญประชุม 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน(คณะกรรมกำรวิเครำะห์ข้อมูลฯ) 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ที ่127 / 2564 
สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎำคม 2564          จ ำนวน  1  ชุด 

ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 มีควำมประสงค์จะวิเครำะห์ข้อมูล
ควำมต้องกำรในสำขำ/วิชำเอก ในสถำนศึกษำ เพ่ือใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร               
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรในสำขำ/วิชำเอกของสถำนศึกษำ รำยละเอียดตำมค ำสั่งที่แนบมำ
พร้อมนี้ 

  ดังนั้น  เพ่ือให้กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมต้องกำรในสำขำ/วิชำเอกของสถำนศึกษำในสังกัดเป็นไป
ตำมมำตรฐำนวิชำเอกที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด และเป็นไปตำมควำมต้อ งกำรของ
สถำนศึกษำ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร จึงให้โรงเรียนแจ้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                  
ที่มีรำยชื่อตำมค ำสั่งดังกล่ำว ไปประชุมในวันที่ 8 กรกฎำคม 2564 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำยทองสำย
ธำรธรรม  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2  เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับแต่งตั้ง 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 
 

           ขอแสดงควำมนับถือ 
              
 
 
 

       
               (นำยมนัส  เจียมภูเขียว) 
        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
กลุ่มงำนสรรหำ และบรรจุแต่งตั้ง 
โทร. 0-4486-1931 – 2 ต่อ 17-18 
โทรสำร  0-4486-1303 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการในสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษา 

เพื่อประโยชน์ในการวางแผนอัตราก าลัง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่   8 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564   เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม    
************************ 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายวิจิตร นารอง  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2            ประธานกรรมการ 
2.ว่าที่ร้อยตรีมงคล ศิลประกอบ ผอ.ร.ร.บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์   กรรมการ 
3.นายสุทธิชัย  ลบบ ารุง  ผอ ร.ร.บ้านกลาง     กรรมการ 
4.นายจ าเริญ ขึ้นทันตา  ผอ ร.ร.บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)  กรรมการ 
5.นายปรีชา  มุทาพร  ผอ ร.ร.บ้านโนนงิ้ว    กรรมการ 
6.นายธนาวุฒิ  นชุภิเรนทร์ ผอ ร.ร.บ้านหนองแต้    กรรมการ 
7.นายฉลาด  อาจสนาม  ผอ ร.ร.บ้านศาลาสามัคคี    กรรมการ 
8.นายวิชัย  เรือนมงคล  ผอ ร.ร.บ้านวังม่วง    กรรมการ 
9.นายอุดมสิน  คันธภูมิ  ผอ ร.ร.บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)   กรรมการ 
10.นายเฉลิม  ขันทะสีมา  ผอ ร.ร.บ้านหนองบัว    กรรมการ 
11.นายสนอง  พิมพ์สิงห์  ผอ ร.ร.บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)  กรรมการ 
12.ร้อยตรีสมศักดิ์  สีพิมพ์ ผอ ร.ร.บ้านบ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา)  กรรมการ 
13.นายร่วม  ค้าเจริญ  ผอ ร.ร.บ้านหนองแห้วปรางค์กู่   กรรมการ 
14.นายวุฒิพงษ์  วงษ์ชู  ผอ ร.ร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่  กรรมการ 
15.ว่าที่ร้อยเอกภิญโญ ค าศรี ผอ ร.ร.บ้านหนองหนองทุ่ม   กรรมการ 
16.นายไพรทูล  กูดซ้าย  ผอ ร.ร.บ้านเก่าวิทยานุกูล    กรรมการ 
17.นายวิโรจน ์ โทราช  ผอ ร.ร.หนองแต้วรวิทย์    กรรมการ 
18.นายเทพ  อุดม  ผอ ร.ร.บ้านภูดินหินกอง    กรรมการ 
19.นายวิสันต์  ค าสีหา  ผอ ร.ร.บ้านกุดโง้งดงสวรรค์   กรรมการ 
20.นายประพันธ์  คงอุ่น  ผอ ร.ร.บ้านโนนสะอาด    กรรมการ 
21.นายวุฒิชาติ  วิลาศรี  ผอ.ร.ร.บ้านหนองแวง    กรรมการ
22.นายชานนท์  ต่ออ านาจ ผอ.ร.ร.บ้านม่วง     กรรมการ 
23.จ่าสิบเอกสมพร  เต็มแสง ผอ.ร.ร.ชุมชนหว้ยยาง    กรรมการ 
24.นายวีระจิตร  วุ้นสีแซง ผอ.ร.ร.บ้านโสกมะตูม    กรรมการ 
25.นายปกาศิต  ปลั่งกลาง ผอ.ร.ร.บ้านคอนสาร    กรรมการ 
26.นายมงคล  น้อยศรี  ผอ.ร.ร.บ้านดงกลาง    กรรมการ 
27.นายพิรัช  จ ารัสแนว  ผอ.ร.ร.บ้านนาวงเดือน    กรรมการ 
28.นายวุฒิชัย จ าปาหวาย ผอ.ร.ร.บ้านท่าเริงรมย์    กรรมการ 
29.นายแมน  ถันชนนาง  ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)  กรรมการ 
30.นายเศรษฐศักดิ์  เฝ้าทรัพย์ ผอ.ร.ร.ไตรมิตรพิทยา    กรรมการ 
31.นายวิสิทธิ์ศักดิ์  ชัยเกิด ผอ.ร.ร.บ้านโนนคูณ    กรรมการ 
32.นายสิทธิชัย  นามโคตร ผอ.ร.ร.บ้านโจดโนนข่า    กรรมการ 
33.นายนาวา  ทองดี  ผอ.ร.ร.บ้านหนองเม็ก    กรรมการ 
34.นายสินธิ์  สัตพันธ์  ผอ.ร.ร.บ้านหนองคู    กรรมการ 
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35.นายนิยม สิงห์ค าคูณ  ผอ.ร.ร.ภูมิวิทยา     กรรมการ 
36.นายนิมิต  ประตาทะยัง ผอ.ร.ร.บ้านหนองไรไก่    กรรมการ 
37.นายบรรพจน์  กาญจนสีมา ผอ.ร.ร.บ้านหนองแวง    กรรมการ 
38.นายสมัย  ข่าขันมะลี  ผอ.ร.ร.บ้านดอนจ าปา    กรรมการ 
39.นายสมชัย  ชุดไธสง  ผอ.ร.ร.บ้านดอนเตาเหล็ก    กรรมการ 
40.นางชุติมา  ฦาชา  ผอ.ร.ร.ม่วงราษฎร์สามัคคี    กรรมการ 
41.นายชุมพล  ค าจันทร์  ผอ.ร.ร.บ้านหนองหญ้าข้าวนก   กรรมการ 
42.นายไกรศักดิ์  พิมล  ผอ.ร.ร.บ้านฝายพญานาค    กรรมการ 
43.นายวีระวัฒน์  สีปา  ผอ.ร.ร.บ้านสีปลาด    กรรมการ 
44.นายยรรยง ศิริภูมิ  ผอ.ร.ร.บ้านโป่งโพธิ ์    กรรมการ 
45.นายโชคชัย สุขสนิท  ผอ.ร.ร.บ้านฉนวน    กรรมการ 

  46.นายเชษฐา  พลธรรม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  47.นางสาวดรุณี  อาจปรุ  ศึกษานิเทศกช านาญการพิเศษ   กรรมการ
  48.นางสุภาวดี  วิเศษสัตย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   กรรมการ 
  49.นางธัญญารัตน์  ประกายเพชร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   กรรมการ 
  50.นางสาววิภาพร  ยงเพชร ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการและเลขานุการ
  51.นางอัมพร  เมตตา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
  52.นางสาวศรีรุ้ง  บุตะเขียว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ผู้ไม่มาประชุม 
  1.นายมนัส  เจียมภูเขียว  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ไปราชการ 
  2.นางจันทิวา  งวดชัย  ผอ ร.ร.บ้านสระแต้  ไปราชการ 
 

 ผู้เข้าประชุมร่วม 
     -ไม่มี- 
 เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 นายวิจิตร  นารอง รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประธานที่ประชุม
คณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการในสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนอัตราก าลัง  
กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                         
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1. สถานการณ์โรคโควิด 19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของ
โรงเรียน ขอให้ท่านผู้บริหารเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเครง่ครัด  

2. การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุครูผู้ช่วยประจ าปี พ.ศ.2564 ตามก าหนดการสอบแข่งขัน ดังนี้ 
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3. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้แจ้ง 

เป็นหนังสือไปยังสถานศึกษา พร้อมประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ http://web.chaiyaphum2.go.th/   ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เรียบร้อยแล้ว 

4. ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลภายนอก EIT ระว่าง
วันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2564  

5. นโยบายการป้องกันการทุจริตการบริหารงานบุคคล ในการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปแบบดังนี้ 
 1. ด้านความม่ันคง 
 2. ด้านการผลิตพัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคและการลดการเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ก าหนดจุดเน้น นโยบายและแนวทาง 
หลักการพัฒ นาและบริหารงานบุคคลของครู  คณ าจารย์  และบุ คลากรทางการศึกษาก าหนดเป็นการ  
ด าเนินงาน/ โครงการหลัก คือ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการปราบปรามการทุจริต 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

       -ไม่มี 

 

http://web.chaiyaphum2.go.th/%20%20%20ของ
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

                   3.1 มาตรฐานวิชาเอกที่ก าหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                   ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีใน
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รายละเอียดตามตารางแนบท้าย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

                  4.1  การวิเคราะห์ความต้องการในสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษาเพื่อประโยชน์ในการวางแผน
อัตราก าลัง และการบริหารงานบุคคล 

        ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีความประสงค์จะวิเคราะห์ 
ข้อมูลความต้องการในสาขา/วิชาเอก ในสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

            ในการนี้  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลฯตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที่ 127/2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564  เพ่ือก าหนดความต้องการในสาขา/วิชาเอก
ในแต่ละสถานศึกษา  โดยได้น าข้อมูลที่เก่ียวข้องมาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. ผลการทดสอบ O-NET 
  2. ข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา/สาขาวิชาเอก 
  3. เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
  4. ข้อมูลสาขา/วิชาเอกท่ีสถานศึกษารายงาน 
  5. ข้อมูลการเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ.2564 
 

  ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
- เสนอคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือก าหนดสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษา  

ในสังกัด โดยการแบ่งกลุ่มการวิเคราะห์ความต้องการสาขา/วิชาเอก เป็นรายอ าเภอ 
 

มติที่ประชุม   แบ่งกลุ่มการวิเคราะห์ความต้องการสาขา/วิชาเอก เป็นรายอ าเภอ ด าเนินการ 
  1 อ าเภอภูเขียว ประกอบด้วยคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลฯ จ านวน 11 คน ด าเนินการวิเคราะห์
ความต้องการสาขา/วิชาเอก ของโรงเรียนในเขตอ าเภอภูเขียว จ านวน 71 โรงเรียน  โดยวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
  ผลการวิเคราะห์ความต้องการสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษา ในเขตอ าเภอภูเขียว จ านวน 71 
โรงเรียน  มีการเปลี่ยนแปลงจ านวน 4 โรงเรียน  ส่วนโรงเรียนอ่ืนให้เป็นไปตามที่โรงเรียนแจ้งความประสงค์ 
รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบ 

2 อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ประกอบด้วยคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลฯ จ านวน 10 คน ด าเนินการ
วิเคราะห์ความต้องการสาขา/วิชาเอก ของโรงเรียนในเขตอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จ านวน 62 โรงเรียน  โดยวิเคราะห์
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
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  ผลการวิเคราะห์ความต้องการสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษา ในเขตอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จ านวน 62 โรงเรียน  มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ความต้องการวิชาเอก จ านวน 4 โรงเรียน ส่วนโรงเรียนเรียนอ่ืนให้
เป็นไปตามที่โรงเรียนแจ้งความประสงค์ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบ 

3 อ าเภอแก้งคร้อ ประกอบด้วยคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลฯ จ านวน 10 คน ด าเนินการ
วิเคราะห์ความต้องการสาขา/วิชาเอก ของโรงเรียนในเขตอ าเภอแก้งคร้อ จ านวน 57 โรงเรียน  โดยวิเคราะห์ตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่ก าหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน   
  ผลการวิเคราะห์ความต้องการสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษา ในเขตอ าเภอแก้งคร้อ จ านวน 57 
โรงเรียน  มีการเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ความต้องการวิชาเอก จ านวน 7 โรงเรียน ส่วนโรงเรียนเรียนอื่นให้เป็นไปตามที่
โรงเรียนแจ้งความประสงค์ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบ 

4 อ าเภอคอนสาร ประกอบด้วยคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลฯ จ านวน 8 คน ด าเนินการวิเคราะห์
ความต้องการสาขา/วิชาเอก ของโรงเรียนในเขตอ าเภอคอนสาร จ านวน 38 โรงเรียน  โดยวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
  ผลการวิเคราะห์ความต้องการสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษา ในเขตอ าเภอคอนสาร จ านวน 38 
โรงเรียน  มีการเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ความต้องการวิชาเอก จ านวน 10 โรงเรียน สว่นโรงเรียนเรียนอื่นให้เป็นไป
ตามท่ีโรงเรียนแจ้งความประสงค์ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบ 

5 อ าเภอบ้านแท่น ประกอบด้วยคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลฯ จ านวน 5 คน ด าเนินการวิเคราะห์
ความต้องการสาขา/วิชาเอก ของโรงเรียนในเขตอ าเภอบ้านแท่น จ านวน 32 โรงเรียน  โดยวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
  ผลการวิเคราะห์ความต้องการสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษา ในเขตอ าเภอบ้านแท่น จ านวน 38 
โรงเรียน  มีการเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ความต้องการวิชาเอก จ านวน 3 โรงเรียน ส่วนโรงเรียนเรียนอื่นให้เป็นไปตาม 
ที่โรงเรียนแจ้งความประสงค์ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน (ถ้ามี) 
 

- ไม่มี – 
   

เลิกประชุม เวลา   12.00 น. 
 
 
       ศรีรุ้ง  บุตะเขียว ผู้จดบันทึกการประชุม   วิภาพร  ยงเพชร     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นางสาวศรีรุ้ง  บุตะเขียว)          (นางสาววภิาพร  ยงเพชร) 
นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ     ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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เอกสารอ้างอิงประกอบการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการในสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษา 
เพื่อประโยชน์ในการวางแผนอัตราก าลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 


