
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการในสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษา 

เพื่อประโยชน์ในการวางแผนอัตราก าลัง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่   5 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564   เวลา 09.00 น. 

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

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายมนัส  เจียมภูเขียว  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2   ประธานกรรมการ 
2.นายอุดมสิน คันธภูมิ  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลบ้านหัน  กรรมการ 
3.นายจ าเริญ ขึ้นทันตา  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลหนองข่า  กรรมการ 
4.นายเมืองมนต์  บ ารุงเผ่า ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลบ้านเดื่อ  กรรมการ 
5.นายตรีพินิจ  พินิจมนตรี ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลสระโพนทอง  กรรมการ 
6.นายธนาวุฒิ  นชุภิเรนทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลบ้านยาง  กรรมการ 
7.นายปรีชา  มุทาพร  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลบ้านบัว   กรรมการ 
8.นายสนอง  ดีแซง  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลกุดเลาะ  กรรมการ 
9.นางพิกุลทอง  พันธ์ชัยโย ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลโนนทอง  กรรมการ 
10.นายไพฑูรย์  หงษ์บินมา ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลหนองโพนงาม  กรรมการ 
11.นายเดชจักรภพ  แจ้งค า ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลโนนกอก  กรรมการ 
12.นายเชาวรักษ์  ดวงกาง ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลบ้านเป้า  กรรมการ 
13.นายประพันธ์  คงอุ่น  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลบ้านแก้ง  กรรมการ 
14.นายเทพ  อุดม  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลหลุบคา   กรรมการ 
15.นายสุพล  พรมมานอก ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลหนองไผ่  กรรมการ 
16.นายประยุทธ์  งามสกุล ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลนาหนองทุ่ม  กรรมการ 
17.นายนัธวุฒิ  สมศรี  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลโคกกุง   กรรมการ 
18.นายร่วม  ค้าเจริญ  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลหนองขาม  กรรมการ 
19.นายวุฒิพงษ์  วงษ์ชู  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลช่องสามหมอ  กรรมการ 
20.นายไพรทูล  กูดซ้าย  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลเก่าย่าดี  กรรมการ 
21.นายวิโรจน ์ โทราช  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลหนองสังข์  กรรมการ 
22.นายสนธยา  ค าอู  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลท่ามะไฟหวาน  กรรมการ 
23.นายมงคล  น้อยศรี  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลดงกลาง  กรรมการ 
24.นายชานนท์  ต่ออ านาจ ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลคอนสาร  กรรมการ 
25.นายสมควร  ตากลม  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลห้วยยาง  กรรมการ 
26.นายสมเกียรติ  แนวค าดี ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลดงบัง   กรรมการ 
27.นายธราพงษ์ เจริญขวัญ(แทน) ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลโนนคูณ  กรรมการ 
28.นายพิรัช  จ ารัสแนว  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลทุ่งนาเลา  กรรมการ 
30.ว่าที่ ร.ต.ธนาธิป มาลากอง ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลบ้านแท่น  กรรมการ 
31.นายเศรษฐศักดิ์  เฝ้าทรัพย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลสระพัง   กรรมการ 
32.นายสินธิ์  สัตพันธ์  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลหนองคู   กรรมการ 
33.นางสาวช่อผกา  ผลภิญโญ ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลบ้านเต่า  กรรมการ 
34.นายสิทธิชัย  นามโคตร ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลสามสวน  กรรมการ 
นางสาวสกุณา วิเศษพงษ์ 
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35.นายอ านาจ  เขาทอง  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลกุดยม   กรรมการ 
36.นายอาณัติ  ราชโสม  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลหนองตูม  กรรมการ 
37.นายยรรยง ศิริภูมิ  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลบ้านเพชร  กรรมการ 
38.นางสาวสกุณา วิเศษพงษ์ (แทน)ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลบ้านดอน  กรรมการ 
39.นายปานทอง  อังคณิตย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลโอโล   กรรมการ 
40.นายเชาวฤทธิ์  น าเจริญ ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลหนองคอนไทย  กรรมการ 
41.นายนิยม สิงห์ค าคูณ  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลผักปัง   กรรมการ 
42.สิบเอกเริงชัย วรรณกุล ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลบ้านแก้ง  กรรมการ 
43.นายนิมิตร  ประตาทะยัง ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลโคกสะอาด  กรรมการ 
44.นางสภัทรา พินิจมนตรี (แทน) ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลกวางโจน  กรรมการ 
45.นางวรณี  เลิศสรรสิริ  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลธาตุทอง  กรรมการ 

  46.นางสาวดรุณี  อาจปรุ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  47.นางภรณ์วัศยา กาบค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  48.นางเทียนทอง ประทีปเมือง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  49.นางสุภาวดี  วิเศษสัตย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   กรรมการ 
  50.นางชเนตตี  ช านาญ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   กรรมการ 
  51.นางธัญญารัตน์ ประกายเพชร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   กรรมการ 
  52.นางประไพ  ผัดวิเศษ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   กรรมการ 
  53.นางปพิชชญา แจวจันทึก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   กรรมการ 
  54.นางสาววิภาพร  ยงเพชร ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการและเลขานุการ
  55.นางอัมพร  เมตตา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
  56.นางสาวศรีรุ้ง  บุตะเขียว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้ไม่มาประชุม 

1.นายวิจิตร นารอง  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2        ลาป่วย 
  2.นายเชษฐา  พลธรรม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ลาป่วย 
  3.นายวุฒิชัย จ าปาหวาย  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลทุ่งพระ  ไปราชการ 

  4.นายแมน  ถันชนนาง  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลทุ่งลุยลาย ไปราชการ 
  5.นางสาวกานต์กนิษฐ์ พรมไพร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   ไปราชการ 
 ผู้เข้าประชุมร่วม 
     -ไม่มี- 
 เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 นายมนัส  เจรียมภูเขียว ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประธานที่ประชุม
คณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการในสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนอัตราก าลัง  
กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                         
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  

1. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้แจ้ง 
เป็นหนังสือไปยังสถานศึกษา พร้อมประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ http://web.chaiyaphum2.go.th/   ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เรียบร้อยแล้ว 
 
 

http://web.chaiyaphum2.go.th/%20%20%20ของ
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2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2565 ตามก าหนดการดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

       -ไม่มี 

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  
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            ในการนี้  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลฯตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที่ 216/2565 ลงวันที่ 23 มถิุนายน 2565  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.2565 
 

  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 40 โรงเรียน  ส่วนโรงเรียนอื่นให้เป็นไปตามที่โรงเรียนแจ้งความประสงค์ 
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   
  ผลการวิเคราะห์ความต้องการสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษา ในเขตอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จ านวน 
62 โรงเรียน  มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ความต้องการวิชาเอก จ านวน 16 โรงเรียน ส่วนโรงเรียนเรียนอ่ืนให้เป็นไป
ตามท่ีโรงเรียนแจ้งความประสงค์ 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 8 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 6 โรงเรียน ส่วนโรงเรียนเรียนอื่นให้เป็นไปตามที่
โรงเรียนแจ้งความประสงค์ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบ 



 5 
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 1 โรงเรียน ส่วนโรงเรียนเรียนอื่นให้เป็นไปตาม 
ที่โรงเรียนแจ้งความประสงค์ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน (ถ้ามี) 
 

- ไม่มี – 
   

เลิกประชุม เวลา   16.30 น. 
 
 
       ศรีรุ้ง  บุตะเขียว ผู้จดบันทึกการประชุม   วิภาพร  ยงเพชร     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นางสาวศรีรุ้ง  บุตะเขียว)          (นางสาววภิาพร  ยงเพชร) 
นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ     ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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เอกสารอ้างอิงประกอบการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการในสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษา 

เพื่อประโยชน์ในการวางแผนอัตราก าลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 


