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บุทนัำ�

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ในสังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศกึษาในเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาท่ัวประเทศ ตามสมรรถนะวิชาชพีและสมรรถนะในศตวรรษที ่21 ของกระทรวงศกึษาธิการ 
ตามแผนพัฒนารายบคุคลเพ่ือความเปน็เลศิ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) โดยมกีระบวนการพัฒนา
ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Plan : DEEP) เพื่อนำาเก็บข้อมูลลงใน 
Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ อันเป็นส่วนหน่ึงในการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้างให้การศึกษาไทยก้าวสู่
ยุคใหม่ท่ีสามารถผลักดันให้ประเทศเจริญก้าวหน้าได้อย่างมีศักยภาพทัดเทียมอาณาประเทศ และพัฒนาไปสู่การสร้าง
ทุนมนุษย์ที่เป็นเลิศในอนาคต

นอกจากน้ียังเป็นศูนย์กลางในการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy) และทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) ซ่ึงถือว่าเป็นทักษะพ้ืนฐานในมาตรฐานวิชาชีพครู รวมถึงทักษะอ่ืน ๆ  ท่ีสำาคัญในศตวรรษท่ี 21  ท่ีทุกคน
ต้องได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคนี้ด้วย

 เพื่อให้การดำาเนินการของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC) เป็นไปตามเป้าประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำาคู่มือบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) ขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการ และเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงาน 
ของศูนย์ฯ และผู้ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในด้านการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การดำาเนินงาน และส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 
กระทรวงศึกษาธิการ



บทที่ 1 : ภ�พรวมของศูนย์พัฒน�ศักยภ�พบุคคลเพื่อคว�มเป็นเลิศ
 (Human Capital Excellence Center : HCEC)
 - ที่มาและข้อมูลทั่วไป
 - ปรัชญา
 - วิสัยทัศน์
 - วัตถุประสงค์
 - เป้าหมาย
 - ข้อมูลการติดต่อสำานักงานใหญ่

บทที่ 2 : ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับสถ�นที่และเครื่องมือ
 - ข้อกำาหนดเกี่ยวกับสถานที่
 - ข้อกำาหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ 
  • คอมพิวเตอร์
  • โปรแกรมปฏิบัติการ (Software)
  • ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 - ข้อกำาหนดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของศูนย์ (Corporate Identity)

บทที่ 3 : บทบ�ทและหน้�ที่
 - บทบาทของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
  (Human Capital Excellence Center : HCEC)
 - บทบาทของส่วนกลาง : ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคล
  เพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Management Center :  

  HCEMC)
 - หน้าที่และความรับผิดชอบ

บทที่ 4 : นโยบ�ยและระเบียบก�รใช้บริก�ร
 - นโยบายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
  (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
 - ขั้นตอนการใช้งานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
  (Human Capital Excellence Center : HCEC)
 - ระเบียบการขอใช้บริการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 
  (Human Capital Excellence Center : HCEC)
 - เครื่องมือชี้วัดความสำาเร็จของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
  เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)
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ภ�พื้รวมขั้องศูึนัย์์พัื้ฒนั�ศัึกย์ภ�พื้บุุคคล
เพ้ื้�อคว�มเป็็นัเลิศึ

(Human Capital Excellence Center : HCEC)

บุทท��  1



ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ในสังกัดสำานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาแบบออนไลน์และแบบห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์พัฒนา 
ศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในทักษะต่างๆท่ีจำาเป็นในศตวรรษที่ 21 ในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอนและจัดอบรมโดย 
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

ทัง้นีส้ำานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐานมนีโยบายในการจดัตัง้ศนูย์พัฒนาศกัยภาพบคุคลเพ่ือความเปน็เลศิ 
(Human Capital Excellence Center : HCEC) ในทุกจังหวัดท่ัวประเทศ รวม 185 ศูนย์ โดยใช้ศูนย์พัฒนาการเรียน 
การสอนภาษาองักฤษ (English Resources Information Center : ERIC) เดิม ท่ีต้ังอยู่ในโรงเรยีนประจำาจงัหวัดและโรงเรยีน 
ประจำาอำาเภอเป็นที่ตั้งของศูนย์

โลกก้าวไกล การศกึษาไทยตอ้งก้าวให้ทนั กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานดแูลด้านการศึกษาของประเทศให้มี
ศกัยภาพทัดเทียมสากล จงึมุง่มัน่นำาพาการศึกษาไทยสูยุ่คใหม ่เปน็การศึกษายกกำาลังสองท่ีมคีวามยืดหยุ่น สามารถตอบโจทย์
ความตอ้งการของสงัคมและตลาด โดยมุง่เนน้การสรา้งระบบนิเวศทางการศึกษา (Thailand Education Eco-System : TE2S)
ทีเ่อือ้ตอ่การพัฒนาศกัยภาพคนสูค่วามเปน็เลศิ ผา่น 3 กลไกขับเคล่ือนหลัก คือ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบคุคลด้วยความเปน็เลศิ
(Human Capital Excellence Center : HCEC) แพลตฟอรม์ดา้นการศกึษาเพ่ือความเปน็เลศิ (Digital Education Excellence
Platform : DEEP) และแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) ซึ่ง
ทำางานประสานเชื่อมโยงกันในการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้างให้การศึกษาไทยเป็นการศึกษายกกำาลังสองอย่างแท้จริง

บุทท�� 1 - ภ�พื้รวมขั้องศูึนัย์์

ป็รัชญ�
เชื่อมโยงความรู้และทักษะที่จำาเป็นเข้าสู่ระบบการศึกษา มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคคล

ตามมาตรฐานที่สากลยอมรับ

วิสัำย์ทัศึน์ั
เป็นศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและเอกชนในการพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนสู่การเป็นทุนมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศ
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วัตถุประสงค์

1. เพ่ือเปน็ศนูย์กลางพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศกึษาในจงัหวดัตามสมรรถนะวชิาชพีและสมรรถนะในศตวรรษ 
ที่ 21 ของกระทรวงศึกษาธิการ

2. เพ่ือเปน็ศนูย์กลางการบรหิารจดัการและดำาเนินการในการพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศกึษาในแตล่ะจงัหวัด
 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพของครูและบุคลากรการศึกษา

เป้�หม�ยในก�รดำ�เนินง�น

เป้าหมายในการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center :
HCEC) ในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

บุทท�� 1 - ภ�พื้รวมขั้องศูึนัย์์

ระยะเร่งด่วน : ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563
  - การอบรมพัฒนาและการสอบวัดระดับความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy) และทักษะ

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นแบบออนไลน์สำาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
  - เพ่ิมระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอน (Learning Management System) ในแพลตฟอร์ม (Digital 
Education Excellence Platform : DEEP) และเปิดใช้งานในช่วงของการเตรียมการสอนก่อนเปิดภาคเรียน

ระยะกล�ง : ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2564-2565
  - การอบรมพัฒนาครูแกนนำา (Core/Master Trainers) ประจำาศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 

(Human Capital Excellence Center : HCEC) ทั้งในด้านทักษะภาษาอังกฤษและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ระยะย�ว     
  - การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
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บุทท�� 1 - ภ�พื้รวมขั้องศูึนัย์์

แผนที่สำ�นักง�นใหญ่

ข้อมูลก�รติดต่อสำ�นักง�นใหญ่

ศูนย์บริห�รง�นก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคคลเพื่อคว�มเป็นเลิศ (ศบศ.) Human Capital Excellence
Management Center (HCEMC)

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำาเนินนอก เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300 E-mail : hceme.obec@gmail.com โทร. 0-2288-5634 หรือ 0-2288-5635
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ข้ั้อกำ�หนัดเก��ย์วกับุสำถ�นัท��และเคร้�องม้อ

บุทท��  2



สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ มนีโยบายจดัต้ังศูนย์พัฒนาศักยภาพบคุคล
เพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ท่ัวประเทศ จำานวนทั้งหมด 185 ศูนย์ โดยแบ่งเป็น  
2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 จำานวน 82 ศูนย์ และระยะที่ 2 จำานวน 103 ศูนย์ โดยกำาหนดให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงอัตลักษณ์ (Corporate Identity) ในการดำาเนินการจัดตั้งศูนย์ ดังนี้

1. ห้องประชุม (Meeting Room) แบ่งเป็น
 • ขนาดใหญ่ อย่างน้อย 1 ห้อง รองรับ 200 คนขึ้นไป
 • ขนาดกลาง อย่างน้อย  1 ห้อง รองรับ 50-200 คน
 • ขนาดเล็ก อย่างน้อย 1 ห้อง รองรับ 20-50 คน

บุทท�� 2 - ข้ั้อกำ�หนัดเก��ย์วกับุสำถ�นัท��และเคร้�องม้อ

ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับสถ�นที่

กำาหนดให้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ ใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียนท่ีเป็นศูนย์พัฒนา
การเรยีนการสอนภาษาองักฤษ (ERIC) เดมิ เปน็ทีต่ัง้ศนูย์พัฒนาศกัยภาพบคุคลเพ่ือความเปน็เลศิ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) โดยยึดตามหลกัภมูศิาสตรข์องโรงเรยีนตามภูมภิาคตา่ง ๆ  เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการเดนิทางมาอบรม 
พัฒนาหรือเข้ารับการทดสอบ โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC) ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
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2. ห้องปฏิบัติก�ร (Workshop) 
 • อย่างน้อย 2 ห้อง 
 • รองรับผู้ใช้งานได้ 20-30 คนต่อห้อง
 • สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติการได้หลายรูปแบบ

บุทท�� 2 - ข้ั้อกำ�หนัดเก��ย์วกับุสำถ�นัท��และเคร้�องม้อ
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3. ห้องคอมพิวเตอร์ (Computer Room)
 • อย่างน้อย 3 ห้อง 
 • รองรับผู้ใช้งานได้ 20-40 คนต่อห้อง

บุทท�� 2 - ข้ั้อกำ�หนัดเก��ย์วกับุสำถ�นัท��และเคร้�องม้อ
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บุทท�� 2 - ข้ั้อกำ�หนัดเก��ย์วกับุสำถ�นัท��และเคร้�องม้อ

คุณสมบัติขั้นตำ่�ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมปฏิบัติก�ร และระบบเครือข่�ยอินเทอร์เน็ต 
สำ�หรับทักษะภ�ษ�อังกฤษ (English Literacy)

ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือต่�ง ๆ

กำาหนดให้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ต้องมี
อุปกรณ์และเครื่องมือที่จำาเป็นต่อการดำาเนินการอบรมพัฒนาและการทดสอบ ดังนี้

1. คอมพิวเตอร์ 
จัดให้มีคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานสอดคล้อง

กับจำานวนของผู้เข้ารับการอบรมที่ตั้งเป้าหมายไว้

2. โปรแกรมปฏิบัติก�ร (Software)
มีระบบปฏิบัติการหรือ Software ที่ทันสมัย  

เพื่อให้การใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์
เป็นไปอย่างราบรื่น 

3. ระบบเครือข่�ยอินเทอร์เน็ต 
ควรมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการรองรับการใช้งาน

ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยให้แยก
ออกจากของโรงเรียน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและมีความเสถียร 

4. อุปกรณ์อื่น ๆ 
อาทิ พริ้นเตอร์ เครื่องสแกน จอโปรเจ็คเตอร์

โทรทัศน์ และอื่น ๆ ตามความเหมาะสมในการใช้งาน
ของแต่ละศูนย์

Component Minimum spec.

Processor Pentium III 800MHz or equivalent

RAM 512 MB

Screen resolution 1280*1024

Operating system
Windows 7 – Windows 10

Mac Os X Z10.7 and upwards)

Internet connection/Bandwidth
4 Mbps

2Mbps per candidate for the Speaking Test

Web browser Recent versions or Chrome Z73 and upwards)

Additional Sound card and Headset

Free hard drive space 4 GB

Sound Card Yes
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Component Minimum spec.

Processor CPU: Corei5 Z2.6 Ghz) or Higher

RAM 4 GB หรือสูงกว่า

Screen resolution 1024*768 pixel ขึ้นไป

Operating system

 Windows 10 Enterprise, Professional, Home or 
Education Ver. 1607 build 14393.2515 หรือใหม่กว่า 

(32 bits และ 64 bits)
Windows 8.1 Enterprise or Professional 

(32 bits และ 64 bits)

Internet connection/Bandwidth
สามารถเข้าเว็บไซต์ certiport.com ได้ 

เปิดใช้งาน Port 80 (HTTP), 443 ZHTTPS), 56774 
(TCP)

Web browser Recent versions or Chrome  

Additional Software
 .NET version 4.5.2 หรือสูงกว่า

Acrobat Reader เวอร์ชั่นล่าสุด

Free hard drive space 4 GB

Sound Card Yes

คุณสมบัติขั้นตำ่�ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมปฏิบัติก�ร และระบบเครือข่�ยอินเทอร์เน็ต 
สำ�หรับทักษะดิจิทัล (Digital Literacy)

บุทท�� 2 - ข้ั้อกำ�หนัดเก��ย์วกับุสำถ�นัท��และเคร้�องม้อ
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บุทท�� 2 - ข้ั้อกำ�หนัดเก��ย์วกับุสำถ�นัท��และเคร้�องม้อ

ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของศูนย์ (Corporate Identity)

 เพ่ือให้ภาพลักษณ์ของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC) สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
จึงได้จัดทำาอัตลักษณ์ หรือ Corporate Identity ของศูนย์ขึ้น ประกอบไปด้วยป้ายชื่อศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ
เป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ป้ายสัญลักษณ์ และกราฟิกอื่น ๆ ซึ่งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ทุกแห่งสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานในการตกแต่งศูนย์ 
และการดำาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับศูนย์ได้ด้วยการสแกน QR Code ด้านล่างนี้
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บุทท�� 2 - ข้ั้อกำ�หนัดเก��ย์วกับุสำถ�นัท��และเคร้�องม้อ
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บุทท�� 2 - ข้ั้อกำ�หนัดเก��ย์วกับุสำถ�นัท��และเคร้�องม้อ
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สำแกนัเพ้ื้�อด�วน์ัโหลดไฟล์
Corporate Identity

บุทท�� 2 - ข้ั้อกำ�หนัดเก��ย์วกับุสำถ�นัท��และเคร้�องม้อ
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บุทท�� 2 - ข้ั้อกำ�หนัดเก��ย์วกับุสำถ�นัท��และเคร้�องม้อ
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สำแกนัเพ้ื้�อด�วน์ัโหลดไฟล์
Corporate Identity

บุทท�� 2 - ข้ั้อกำ�หนัดเก��ย์วกับุสำถ�นัท��และเคร้�องม้อ
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บุทท�� 3 - บุทบุ�ทและหน้ั�ท��
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บุทท�� 3 - บุทบุ�ทและหน้ั�ท��

บทบาทหน้าท่ีในการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ บทบาทของศูนย์พัฒนา 
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ หรือ ศพศ. (Human Capital Excellence Center : HCEC) ซึ่งมี 185 ศูนย์ทั่วประเทศ 
และบทบาทของศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (ศบศ.) (Human Capital Excellence
Management Center : HCEMC)

บทบ�ทและหน้�ที่ของศูนย์พัฒน�ศักยภ�พบุคคลเพื่อคว�มเป็นเลิศ 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) มีบทบาทหน้าที ่

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้านการเป็นผู้ให้คำาปรึกษา และคณะกรรมการพิจารณาดำาเนินการ โดยครอบคลุมตั้งแต่ 
การศึกษาวิเคราะห์ การออกแบบ การจัดทำาแผนการดำาเนินงาน ตลอดจนนำาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ศูนย์อบรมพัฒน�ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� (Training Center)
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) จะทำาหน้าที่เป็น 

ศนูย์ในการอบรมพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศกึษาท้ังในดา้นสมรรถนะพ้ืนฐานและสมรรถนะวิชาชพี มรีายละเอยีดดงันี้
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2. ศูนย์ก�รทดสอบ (Testing Center)
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) จะทำาหน้าที่เป็น 

ศูนย์การทดสอบ (Testing Center) โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีรายละเอียดดังนี้

3. ก�รตรวจสอบรับรองคุณสมบัติ (Verification) 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) จะทำาหน้าท่ีเป็นศูนย์

ในการตรวจสอบรับรองคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ มีรายละเอียดดังน้ี

บุทท�� 3 - บุทบุ�ทและหน้ั�ท��
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คณะกรรมก�รบริห�รระดับกระทรวงศึกษ�ธิก�ร มีหน้าที่
1. กำาหนดนโยบายในการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 

Excellence  Center : HCEC)  
2. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะที่จำาเป็น
3. สนบัสนุนการพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศกึษาในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำานักงานคณะกรรมการศกึษา 

ขัน้พ้ืนฐาน สำานกังานคณะกรรมการอาชวีศกึษา สำานักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศึกษาเอกชน และสำานักงานการสง่เสรมิ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)

คณะกรรมก�รบริห�รระดับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น มีหน้าที่
1. ประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)  
2. จัดทำาแนวทางการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 

Center : HCEC) เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Plan : DEEP) 
เพื่อให้สามารถดำาเนินงานตามแนวทางการบริหารของศูนย์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. จัดสรรงบประมาณในการอบรมพัฒนาและปรับปรุงพัฒนาศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ  
 4. อบรม พัฒนาให้กับผู้อำานวยการศูนย์ รวมไปถึงบุคลากรประจำาศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ  

5. สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกๆ ด้าน
6. นิเทศ กำากับติดตามการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital 

Excellence Center : HCEC) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะกรรมก�รบริห�รขับเคลื่อนระดับจังหวัด มีหน้าที่
1. เป็นผู้ประสานงานและรับนโยบายจากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2. ดำาเนนิงานและบรหิารจดัการศนูย์พัฒนาศกัยภาพบคุคลเพ่ือความเปน็เลศิ (Human Capital Excellence Center : 

HCEC) ระดับจังหวัด รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในศูนย์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
3. จัดหาทรัพยากรเพ่ือใช้ในการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital 

Excellence Center : HCEC) ในระดับจังหวัด 
4. สรุปและรายงานผลการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 

Excellence Center : HCEC) ในระดับจังหวัดเสนอต่อสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานการศึกษาในท้องถิ่น เช่น มหาวิทยาลัย เป็นต้น

บุทท�� 3 - บุทบุ�ทและหน้ั�ท��

    บทบ�ทของส่วนกล�ง : ศูนย์บริห�รง�นก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคคลเพื่อคว�มเป็นเลิศ
    (Human Capital Excellence Management Center : HCEMC)

ศนูย์บรหิารงานการพัฒนาศกัยภาพบคุคลเพ่ือความเปน็เลิศ (ศบศ.) (Human Capital Excellence Management 
Center : HCEMC) เป็นศูนย์กลางในการบริหารงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence
Center : HCEC) ทัง้หมดท่ัวประเทศ เพ่ือสามารถดำาเนินงานไดต้ามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ โดยทำางานเชือ่มกับครุสุภาและสำานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มีคณะทำางานแบ่งเป็นระดับต่างๆ ได้ ดังนี้
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คณะกรรมก�รดำ�เนินง�นระดับศูนย์ มีหน้าที่  
 1. เป็นผู้ประสานงานและรับนโยบายจากคณะกรรมการระดับจังหวัด
 2. ดำาเนินงาน อำานวยความสะดวกในการจัดทำาโครงการ และประสานงานการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับศูนย์

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)
 3. อำานวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานและโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาทั้งระดับประถม

ศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  
 4. จัดทำาเสนอโครงการ ขออนุมัติโครงการ และประสานงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 5. เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
 6. ดำาเนินการอบรม พัฒนาภายในศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 

Center : HCEC) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 7. รวบรวม ประเมินผลการดำาเนินการทุกกิจกรรมตามปฏิทินที่กำาหนดและรายงานตามลำาดับ 
 8. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ดูแลระบบเครือข่าย เทคโนโลยีของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ 

(Human Capital Excellence Center : HCEC) ให้สามารถดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 9. นิเทศ กำากับติดตาม ดูแลการดำาเนินงานภายในศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital 

Excellence Center : HCEC)
 10. รายงานผลการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 

Center : HCEC) เสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด

บุทท�� 3 - บุทบุ�ทและหน้ั�ท��

คณะกรรมก�ร
ศูนย์พัฒน�ศักยภ�พบุคคลเพื่อคว�มเป็นเลิศ
(Human Capital Excellence Center : HCEC)

• ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

• ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

• ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สพม.

• ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สพป. ทุกเขตในจังหวัด

• ตัวแทนศึกษานิเทศก์ทุกเขตในจังหวัด

• ผู้อำานวยการโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 
   (Human Capital Excellence Center : HCEC)

คณะกรรมก�รส่วนกล�ง

คณะกรรมก�รระดับจังหวัด
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บุทท�� 3 - บุทบุ�ทและหน้ั�ท��

กรอบโครงสร้�งก�รบริห�รขับเคลื่อนศูนย์พัฒน�ศักยภ�พบุคคลเพื่อคว�มเป็นเลิศ
(Human Capital Excellence Center : HCEC) ระดับจังหวัด ประกอบด้วย

ผูู้้อำ�นัวย์ก�รสำำ�นัักง�นัเขั้ตพ้ื้�นัท��
มัธิย์มศึึกษ�ท��เป็็นัท��ตั�ง
ศูึนัย์์พัื้ฒนั�ศัึกย์ภ�พื้บุุคคล
เพ้ื้�อคว�มเป็็นัเลิศึ
(Human Capital Excellence 
Center : HCEC)

ผูู้้อำ�นัวย์ก�รสำำ�นัักง�นัเขั้ตพ้ื้�นัท��
ป็ระถมศึึกษ�ทุกเขั้ตในัจัังหวัด

- เป็นผู้ประสานงานและรับนโยบายจากสำานักงานคณะกรรมการ 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ดำาเนินงานและบรหิารจดัการศนูย์พัฒนาศกัยภาพบคุคลเพ่ือความ 
 เป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ในระดับ 
 จังหวัด รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในศูนย์ 
 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
- จดัหาทรพัยากรเพ่ือใชใ้นการดำาเนนิงานของศนูย์พัฒนาศกัยภาพ 
 บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center :  
 HCEC) ในระดับจังหวัด 
- สรปุและรายงานผลการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบคุคล 
 เพ่ือความเปน็เลศิ (Human Capital Excellence Center : HCEC)  
 ในระดับจังหวัด

- ร่วมดำาเนินงานและบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 
 เพ่ือความเปน็เลศิ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
 ในระดับจังหวัด รวมท้ังหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
 ในศูนย์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
- รว่มเปน็คณะกรรมการในการดำาเนินงานของศนูย์พัฒนาศกัยภาพ 
 บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center :  
 HCEC) ในระดับจังหวัด 
- สนบัสนุนการดำาเนนิงานของศนูย์พัฒนาศกัยภาพบคุคลเพ่ือความ 
 เป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ในระดับ 
 จังหวัดให้เป็นไปตามปฏิทินที่กำาหนด

ตำ�แหนั�ง บุทบุ�ทหน้ั�ท��

หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ

 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ในแต่ละพ้ืนท่ี 
มีกรอบโครงสร้างการบริหารขับเคลื่อนศูนย์ 2 ระดับ คือ 
  1. การบริหารขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศระดับจังหวัด 
  2. การบริหารขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศระดับโรงเรียน
โดยมีกรอบโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ ดังนี้
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บุทท�� 3 - บุทบุ�ทและหน้ั�ท��

รองผูู้้อำ�นัวย์ก�รสำำ�นัักง�นัเขั้ต
พ้ื้�นัท��มัธิย์มศึึกษ�/ป็ระถมศึึกษ�

ผูู้้อำ�นัวย์ก�รโรงเร�ย์นัท��เป็็นัท��ตั�ง
ศูึนัย์์พัื้ฒนั�ศัึกย์ภ�พื้บุุคคล
เพ้ื้�อคว�มเป็็นัเลิศึ
(Human Capital Excellence
Center : HCEC)

- รว่มดำาเนนิงานและบรหิารจดัการศนูย์พัฒนาศกัยภาพบคุคลเพ่ือ 
 ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
 ในระดับจังหวัด รวมท้ังหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
 ในศูนย์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
- จดัหาทรพัยากรเพ่ือใชใ้นการดำาเนนิงานของศนูย์พัฒนาศกัยภาพ 
 บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center :  
 HCEC) ในระดับจังหวัด 
- รว่มเปน็คณะกรรมการในการดำาเนินงานของศนูย์พัฒนาศกัยภาพ 
 บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center :  
 HCEC) ในระดับจังหวัด 
- สนบัสนุนการดำาเนนิงานของศนูย์พัฒนาศกัยภาพบคุคลเพ่ือความ 
 เป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ในระดับ 
 จังหวัดให้เป็นไปตามปฏิทินที่กำาหนด  
- สรปุและรายงานผลการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบคุคล 
 เพ่ือความเปน็เลศิ (Human Capital Excellence Center : HCEC)  
 ในระดับจังหวัด

- เป็นผู้ประสานงานและรับนโยบายจากสำานักงานคณะกรรมการ 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ 
 เป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ระดับ 
 จังหวัด
- เปน็กรรมการบรหิารศนูย์พัฒนาศกัยภาพบคุคลเพ่ือความเปน็เลศิ  
 (Human Capital Excellence Center : HCEC) ระดับจังหวัด 
- ประสานการดำาเนินงานการจัดทำาโครงการและประสานงานการ 
 เบิกจ่ายงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ 
 เปน็เลศิ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ใหเ้ปน็ไป 
 ด้วยความเรียบร้อย
- อำานวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานและ 
 โรงเรียนอื่น ๆ ในเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ังระดับประถมศึกษาและ 
 มัธยมศึกษา และร่วมกับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ 
 เป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ระดับ 
 จังหวัดและระดับโรงเรียน
- เป็นเลขานุการการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ 
 ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)   
 ระดับจังหวัด
- ร่วมนิเทศ กำากับติดตาม ดูแลการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนา 
 ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence  
 Center : HCEC)
- สรปุและรายงานผลการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบคุคล 
 เพ่ือความเปน็เลศิ (Human Capital Excellence Center : HCEC)  
 เสนอต่อคณะกรรมการระดับส่วนกลาง

ตำ�แหนั�ง บุทบุ�ทหน้ั�ท��
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บุทท�� 3 - บุทบุ�ทและหน้ั�ท��

ผูู้้อำ�นัวย์ก�รกลุ�มพัื้ฒนั�ครู
และบุุคล�กรท�งก�รศึึกษ� 
มัธิย์มศึึกษ�/ป็ระถมศึึกษ�

ศึึกษ�นิัเทศึก์มัธิย์มศึึกษ�/
ป็ระถมศึึกษ� 

- เป็นผู้ประสานงานและรับนโยบายจากสำานักงานคณะกรรมการ 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ 
 เป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ระดับจังหวัด
- เปน็กรรมการบรหิารศนูย์พัฒนาศกัยภาพบคุคลเพ่ือความเปน็เลศิ 
 (Human Capital Excellence Center : HCEC) ระดับจังหวัด 
- ประสานการดำาเนินงานการจัดทำาโครงการและประสานงานการ 
 เบิกจ่ายงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ 
 เปน็เลศิ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ใหเ้ปน็ไป 
 ด้วยความเรียบร้อย
- อำานวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานและโรงเรยีน 
 อืน่ ๆ  ในเขตพ้ืนท่ีการศกึษาท้ังระดบัประถมศกึษาและมธัยมศึกษา 
 และร่วมกับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ 
 (Human Capital Excellence Center : HCEC) ระดับจังหวัด 
 และระดับโรงเรียน
- เป็นผู้ช่วยเลขานุการการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 
 เพ่ือความเปน็เลศิ (Human Capital Excellence Center : HCEC)   
 ระดับจังหวัด
- ร่วมนิเทศ กำากับติดตาม ดูแลการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนา 
 ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence  
 Center : HCEC)
- สรปุและรายงานผลการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบคุคล 
 เพ่ือความเปน็เลศิ (Human Capital Excellence Center : HCEC)  
 เสนอต่อคณะกรรมการระดับส่วนกลาง

- เป็นผู้ประสานงานและรับนโยบายจากสำานักงานคณะกรรมการ 
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ 
 เป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ระดับจังหวัด
- เปน็กรรมการบรหิารศนูย์พัฒนาศกัยภาพบคุคลเพ่ือความเปน็เลศิ  
 (Human Capital Excellence Center : HCEC) ระดับจังหวัด 
 และระดับโรงเรียน
- ประสานการดำาเนินงานการจัดทำาโครงการและประสานงานการ 
 เบิกจ่ายงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ 
 เปน็เลศิ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ใหเ้ปน็ไป 
 ด้วยความเรียบร้อย
- ชว่ยเหลอืดา้นวิชาการ อำานวยความสะดวกในการประสานงานกับ 
 หนว่ยงานและโรงเรยีนอืน่ๆ ในเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาทัง้ระดบัประถม 
 ศึกษาและมัธยมศึกษา และร่วมกับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 
 เพ่ือความเปน็เลศิ (Human Capital Excellence Center : HCEC)  
 ระดับจังหวัดและระดับโรงเรียน
- ร่วมนิเทศ กำากับติดตาม ดูแลการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนา 
 ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence  
 Center : HCEC)
- สรปุและรายงานผลการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบคุคล 
 เพ่ือความเปน็เลศิ (Human Capital Excellence Center : HCEC)

ตำ�แหนั�ง บุทบุ�ทหน้ั�ท��

24



บุทท�� 3 - บุทบุ�ทและหน้ั�ท��

เจ้ั�หน้ั�ท��ง�นับุริห�รบุุคคล
มัธิย์มศึึกษ�/ป็ระถมศึึกษ�

เจ้ั�หน้ั�ท�� ICT สำำ�นัักง�นัเขั้ต 
พ้ื้�นัท��ก�รศึึกษ�ท��เป็็นัท��ตั�ง 
ศูึนัย์์พัื้ฒนั�ศัึกย์ภ�พื้บุุคคล 
เพ้ื้�อคว�มเป็็นัเลิศึ (Human 
Capital Excellence Center : 
HCEC) 

อ้�นัๆ 
(ตามการพิิจารณาของเขตพ้ิ�นท่ี่�)

- เป็นผู้ประสานงานและรับนโยบายจากสำานักงานคณะกรรมการ 
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ 
 เป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ระดับจังหวัด
- เปน็กรรมการบรหิารศนูย์พัฒนาศกัยภาพบคุคลเพ่ือความเปน็เลศิ  
 (Human Capital Excellence Center : HCEC) ระดับจังหวัด 
 และระดับโรงเรียน
- ร่วมประสานการดำาเนินงานการจัดทำาโครงการและประสานงานการ 
 เบิกจ่ายงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ 
 เปน็เลศิ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ใหเ้ปน็ไป 
 ด้วยความเรียบร้อย
-  อำานวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานและโรงเรยีน 
 อืน่ๆ ในเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาทัง้ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 
 และร่วมกับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ 
 (Human Capital Excellence Center : HCEC) ระดับจงัหวัดและ 
 ระดับโรงเรียน
- เป็นผู้ช่วยเลขานุการการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 
 เพ่ือความเปน็เลศิ (Human Capital Excellence Center : HCEC)   
 ระดับจังหวัด
- ร่วมนิเทศ กำากับติดตาม ดูแลการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนา 
 ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence  
 Center : HCEC)
- สรปุและรายงานผลการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบคุคล 
 เพ่ือความเปน็เลศิ (Human Capital Excellence Center : HCEC)

- สนับสนุนและอำานวยความสะดวกระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ 
 ประกอบการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบคุคลเพ่ือความ 
 เป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ระดับ 
 จังหวัด
- สนับสนุน ดแูลระบบเครอืขา่ย เทคโนโลยีของศนูย์พัฒนาศกัยภาพ 
 บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center :  
 HCEC)  ให้สามารถดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามการพิจารณาของเขตพื้นที่

ตำ�แหนั�ง บุทบุ�ทหน้ั�ท��
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กรอบโครงสร้�งก�รดำ�เนินง�นระดับศูนย์พัฒน�ศักยภ�พบุคคลเพื่อคว�มเป็นเลิศ
(Human Capital Excellence Center : HCEC) ประกอบด้วย

ผูู้้อำ�นัวย์ก�รโรงเร�ย์นัท��เป็็นัท��ตั�ง
ศูึนัย์์พัื้ฒนั�ศัึกย์ภ�พื้บุุคคล 
เพ้ื้�อคว�มเป็็นัเลิศึ 
(Human Capital Excellence 
Center : HCEC)

รองผูู้้อำ�นัวย์ก�ร 
ขั้องโรงเร�ย์นัท��เป็็นัท��ตั�ง
ศูึนัย์์พัื้ฒนั�ศัึกย์ภ�พื้บุุคคล 
เพ้ื้�อคว�มเป็็นัเลิศึ 
(Human Capital Excellence 
Center : HCEC)

- เป็นผู้ประสานงานและรับนโยบายจากสำานักงานคณะกรรมการ 
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ 
 เป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ระดับจังหวัด
- เป็นเลขานุการคณะกรรมการขับเคล่ือนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 
 เพ่ือความเปน็เลศิ (Human Capital Excellence Center : HCEC)  
 ระดับจังหวัด 
- บริหารจัดการในการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 
 เพ่ือความเปน็เลศิ (Human Capital Excellence Center : HCEC)  
 อย่างเป็นระบบ อำานวยความสะดวกในการจัดทำาโครงการและ 
 เบิกจ่ายงบประมาณให้กับศูนย์
- อำานวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานและโรงเรยีน 
 อื่น ๆ  ในเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและระดับ 
 มัธยมศึกษา  
- นิเทศ กำากับติดตาม ดูแลการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ 
 บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center :  
 HCEC)
- รายงานผลการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือ 
 ความเปน็เลศิ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เปน็ 
 รายเดือน เสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด

- ร่วมบริหารจัดการในการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 
 เพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center :  
 HCEC) อย่างเปน็ระบบ อำานวยความสะดวกในการจดัทำาโครงการ  
 และเบิกจ่ายงบประมาณให้กับศูนย์          
- อำานวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานและโรงเรยีน 
 อื่น ๆ  ในเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและระดับ 
 มัธยมศึกษา  
- นิเทศ กำากับติดตาม ดูแลการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ 
 บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center :  
 HCEC)
- รายงานผลการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ 
 เป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เสนอ 
 คณะกรรมการระดับจังหวัด

ตำ�แหนั�ง บุทบุ�ทหน้ั�ท��
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ศึึกษ�นิัเทศึก์ท��ดูแล/รับุผิู้ดชอบุ
ศูึนัย์์พัื้ฒนั�ศัึกย์ภ�พื้บุุคคล
เพ้ื้�อคว�มเป็็นัเลิศึ
(Human Capital Excellence 
Center : HCEC)

ครูท��รับุผิู้ดชอบุ 
ศูึนัย์์พัื้ฒนั�ศัึกย์ภ�พื้บุุคคล 
เพ้ื้�อคว�มเป็็นัเลิศึ 
(Human Capital Excellence 
Center : HCEC)
ทำ�หน้ั�ท��เป็็นัผูู้้จััดก�รศูึนัย์์

- เป็นผู้ประสานงานและรับนโยบายจากสำานักงานคณะกรรมการ 

 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ 

 เป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ระดับจังหวัด

- อำานวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานและโรงเรยีน 

 อื่น ๆ ในเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและระดับ 

 มัธยมศึกษา  

- นิเทศ กำากับติดตาม ดูแลการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ 

 บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center :  

 HCEC)

- รายงานผลการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือ 

 ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 

 เสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด

- รับผิดชอบการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ 

 เป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) และเป็น 

 เลขานุการคณะกรรมการดำาเนินงานศูนย์

- ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมายของ 

 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 

 Excellence Center : HCEC) ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร 

 การดำาเนินงานศูนย์

- จัดทำาเสนอโครงการ ขออนมุัตโิครงการ และประสานงานเกีย่วกบั 

 การเบกิจา่ยงบประมาณใหเ้ปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ยถูกตอ้งตาม 

 ระเบียบของทางราชการ

- ดำาเนินงานตามแผนงานโครงการของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 

 เพ่ือความเปน็เลศิ (Human Capital Excellence Center : HCEC)  

 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

- ประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปได้ตามแผน 

 และวตัถุประสงคข์องศนูย์พัฒนาศกัยภาพบคุคลเพ่ือความเปน็เลศิ  

 (Human Capital Excellence Center : HCEC)

- รวบรวม ประเมนิผลการดำาเนินการทกุกิจกรรมตามปฏิทนิทีก่ำาหนด 

 และรายงานตามลำาดับ 

ตำ�แหนั�ง บุทบุ�ทหน้ั�ท��
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ทั้งนี้ คณะทำางานทุกคณะจะทำางานร่วมกันอย่างสอดคล้องกัน และประสานให้การดำาเนินการเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

เจ้ั�หน้ั�ท�� ICT ป็ระจัำ�
ศูึนัย์์พัื้ฒนั�ศัึกย์ภ�พื้บุุคคล
เพ้ื้�อคว�มเป็็นัเลิศึ
(Human Capital Excellence 
Center : HCEC)

ธุิรก�รศูึนัย์์พัื้ฒนั�ศัึกย์ภ�พื้
บุุคคลเพ้ื้�อคว�มเป็็นัเลิศึ
(Human Capital 
Excellence Center : HCEC)

อ้�นั ๆ (ตามการพิิจารณาของ
ที่างโรงเร่ยน)

- จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ประกอบการดำาเนินงานของ 
 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 
 Excellence Center : HCEC)
- ดูแลระบบเครือข่าย เทคโนโลยีของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 
 เพ่ือความเปน็เลศิ (Human Capital Excellence Center : HCEC)  
 ให้สามารถดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประสานงานด้านเครือข่ายเทคโนโลยีกับเจ้าหน้าท่ีระดับจังหวัด 
 เพื่อให้สามารถดำาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

- รับผิดชอบการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ 
 เป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) และเป็น 
 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำาเนินงานศูนย์ระดับโรงเรียน
- ปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมายของศูนย์พัฒนาศักยภาพ 
 บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center :  
 HCEC) ร่วมกับคณะกรรมการดำาเนินงานศูนย์ระดับโรงเรียน
- จัดทำาข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ ข้อมูลของครูและ 
 บุคลากรทางการศึกษา และประสานงานเก่ียวกับการดำาเนินงาน 
 ของศนูย์พัฒนาศกัยภาพบคุคลเพ่ือความเปน็เลศิ (Human Capital  
 Excellence Center : HCEC) ระดับโรงเรียน
- ประสานงานกับทุกฝ่ายเพ่ือให้การดำาเนินงานเป็นไปได้ตามแผน 
 และวตัถุประสงคข์องศนูย์พัฒนาศกัยภาพบคุคลเพ่ือความเปน็เลศิ  
 (Human Capital Excellence Center : HCEC)
- รวบรวม ประเมนิผลการดำาเนินการทกุกิจกรรมตามปฏิทนิทีก่ำาหนด  
 และรายงานตามลำาดับและเสนอให้ผูจ้ดัการศนูย์พัฒนาศกัยภาพ 
 บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center :  
 HCEC) รับทราบ

ตามการพิจารณาของทางโรงเรยีน

ตำ�แหนั�ง บุทบุ�ทหน้ั�ท��
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30

นโยบ�ยในก�รจัดต้ังศูนย์พัฒน�ศักยภ�พบุคคลเพ่ือคว�มเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) ข้ึน เพ่ือเปน็ศนูย์กลางในการพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศกึษาของประเทศ ตามสมรรถนะ
วิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของกระทรวงศึกษาธิการ และตามแผนพัฒนารายบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ 
(Excellence Individual Development Plan : EIDP) โดยมกีระบวนการดำาเนนิการผา่นแพลตฟอรม์ด้านการศกึษาเพ่ือความ
เปน็เลศิ (Digital Education Excellence Plan : DEEP) เพ่ือจดัเก็บข้อมลูลงใน Big Data ของกระทรวงศกึษาธิการ ตลอดจนให้
เปน็ศนูย์กลางในการทดสอบทกัษะพ้ืนฐานตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชพีคร ูรวมถึงทักษะอืน่ ๆ  ทีส่ำาคญัในศตวรรษที ่21 น้ัน

สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศกึษาธิการ ไดม้แีนวคิดในการตัง้ศนูย์พัฒนาศกัยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) จำานวน 185 ศูนย์ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด โดย
ใช้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Resources Information Center : ERIC) เดิม ที่ตั้งอยู่ในโรงเรียน
ประจำาจังหวัดและโรงเรียนประจำาอำาเภอเป็นท่ีตั้งของศูนย์ ภายใต้วัตถุประสงค์ท่ีจะผลักดันให้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ท่ีจัดต้ังข้ึน เป็นศูนย์กลางในการทดสอบสมรรถภาพ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบออนไลน์
และแบบห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) รวมถึงการอบรมพัฒนาด้านอื่นๆ ของทุกจังหวัด

นโยบายและระเบียบการใช้บริการของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) มรีายละเอยีดทัง้ในสว่นของข้ันตอนการใชง้านศนูย ์ระเบยีบการขอใชบ้รกิาร และเครือ่งมอืชีวั้ดความสำาเรจ็ 
โดยแจกแจงได้ ดังนี้

ลงทะเบุ�ย์นั

ตรวจัสำอบุก�รลงทะเบุ�ย์นั

ย้์นัยั์นัก�รลงทะเบุ�ย์นั

1.

2.

3.

ขอรบัการทดสอบหรอือบรมดำาเนินการลงทะเบยีนผา่นแพลตฟอรม์ดา้นการศกึษา
เพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Plan : DEEP) ทาง www.deep.go.th 
โดยเลือกวัน เวลา และสถานที่ ในการทดสอบหรืออบรม แล้วคลิกยืนยันการลงทะเบียน

เจ้าหน้าท่ี ICT ประจำาศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Center : HCEC) แต่ละศูนย์ ทำาการตรวจสอบการลงทะเบียนผ่าน 
แพลตฟอร์ม DEEP โดยเช็กจำานวนผู้ลงทะเบียนการทดสอบหรืออบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
รวมถึงวันและเวลาในการขอรับการทดสอบหรืออบรมก่อนทำาการยืนยันการลงทะเบียน

เจ้าหน้าท่ี ICT ประจำาศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Center : HCEC) แต่ละศูนย์ ทำาการยืนยันการลงทะเบียน 
และแจ้งให้ผู้ทดสอบทราบถึงกำาหนดการทดสอบ วัน เวลา และสถานท่ีผ่านแพลตฟอร์ม 
DEEP

ขัน้ตอนก�รใชง้�นศนูยพ์ฒัน�ศกัยภ�พบคุคลเพือ่คว�มเปน็เลศิ (Human Capital Excellence Center : HCEC)
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ทำ�ก�รทดสำอบุหร้ออบุรม
ผู้��นัแพื้ลตฟอร์ม DEEP

ร�ย์ง�นัผู้ลก�รทดสำอบุหร้ออบุรม

ก�รป็ระก�ศึผู้ลและมอบุใบุรับุรอง

4.

5.

6.

ศนูย์พัฒนาศกัยภาพบคุคลเพ่ือความเปน็เลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
แตล่ะศนูย์ ดำาเนนิการจดัการทดสอบและอบรมตามหลักสูตรท่ีผู้ขอรบัการทดสอบหรอือบรม
ลงทะเบียนเข้ามา แบ่งเป็น 

หลักสูตรก�รอบรม
- การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy)
- การอบรมพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
- หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency Curriculum Based)
- การอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและ 

เป็นขั้นตอน (Coding)
- การอบรมพัฒนาทักษะอื่นๆที่จำาเป็นในศตวรรษที่ 21

หัวข้อก�รทดสอบ
- สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR

(English Literacy)
- สอบวัดระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
- สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน (HSK / YCT)
- สอบวัดระดับความสามารถทางด้านอื่นๆ ตามสมรรถนะที่ สพฐ.กำาหนด

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) ที่ดำาเนินการทดสอบและอบรม สรุปและรายงานผลการทดสอบและอบรม 
เพ่ือนำาเสนอต่อสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

- หากผ่านการทดสอบ ผู้ขอรับการทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตรจาก 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

- หากไมผ่า่นการทดสอบ ผูข้อรบัการทดสอบจะตอ้งกลบัไปศกึษาทบทวนบทเรียน 
ในหลกัสตูรน้ัน ๆ  ผา่นระบบบทเรยีนออนไลน์ (E-learning) ในแพลตฟอรม์ดา้นการศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Plan : DEEP) ทาง www.deep.go.th และ
ลงทะเบียนขอเข้ารับการทดสอบใหม่อีกครั้ง
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ระเบียบก�รขอใช้บริก�รศูนย์พัฒน�ศักยภ�พบุคคลเพ่ือคว�มเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)

ก�รขอใช้บริก�รศูนย์อบรม (Training Center)
1. ผู้ขอใช้บริการขอรับแบบฟอร์มการขอใช้บริการศูนย์อบรมและกรอกแบบฟอร์มการขอใช้งาน ต้องส่งแบบฟอร์ม 

การขอใช้งานห้องประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
2. ในกรณีเร่งด่วน หากต้องการขอใช้งานห้องประชุม ต้องแจ้งให้ทราบภายใน 1 - 2 ชั่วโมง พร้อมส่งแบบฟอร์ม 

การขอใช้ห้องประชุมให้เรียบร้อย
3. หากยกเลกิหรอืเลือ่นกำาหนดการขอใชง้านหอ้งประชมุ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีใ่หท้ราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 1 - 2 ชัว่โมง
4. กำาหนดให้เปิดห้องประชุมล่วงหน้า 1 ช่ัวโมง โดยจะเปิดไฟ เคร่ืองปรับอากาศ และอุปกรณ์โสตฯ ก่อนเร่ิมประชุม 30 นาที
5. ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งไมเ่คลือ่นย้ายอปุกรณ์ต่าง ๆ  ภายในห้องประชมุ หากมคีวามประสงค์จะเคลือ่นย้ายอปุกรณ์ต่าง ๆ   

ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อน
6. ใชง้านอปุกรณ์ต่าง ๆ  ดว้ยความระมดัระวัง หากมปีญัหาขดัข้องโปรดแจง้เจา้หน้าท่ีใหด้ำาเนินการแก้ไข อย่าแก้ไขเอง 

เพราะอาจเกิดความเสียหายได้ และหากมีอุปกรณ์ชำารุด / สูญหาย ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
7. ผู้ขอใช้บริการต้องดูแลรับผิดชอบ เปิด - ปิด ไฟ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์โสตฯ เก็บขยะ รักษาความสะอาด 

และตรวจสอบความเรียบร้อยต่าง ๆ ภายในห้อง และในกรณีท่ีมีการติดป้ายข้อความใด ๆ จะต้องปลดออกให้เรียบร้อย 
เพื่อความปลอดภัย และประหยัดพลังงาน หลังเสร็จสิ้นการประชุมทุกครั้ง 

8. หากมีการนำาเก้าอี้เข้าไปเพิ่มเติม หลังจากใช้ห้องประชุมเสร็จแล้ว กรุณานำาออกจากห้องประชุมด้วย
9. ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอความกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อปิดห้องประชุม

ก�รขอใช้บริก�รศูนย์ทดสอบ  (Testing Center)
1. ยื่นแบบฟอร์มขอใช้ห้องล่วงหน้า 3 วันทำาการ จากนั้นทางหน่วยงานจะแจ้งผลให้ทราบล่วงหน้า 1 วันก่อนใช้ห้อง 

หากมีการขอใช้ตรงกันทางหน่วยงานจะสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ยื่นแบบฟอร์มการขอใช้ห้องก่อนเท่านั้น 
2. เมื่อใช้ห้องเสร็จจะต้องปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ และตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเลิกใช้ทุกครั้ง
3. ผู้ขอใช้บริการต้องรับผิดชอบกรณีเกิดความสูญหายต่อทรัพย์สินของทางราชการในทุกกรณี
4. ผู้ขอใช้บริการต้องไม่เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องประชุม หากมีความประสงค์จะต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์

ต่าง ๆ ในห้องประชุม ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่รับทราบก่อน
5. ใชง้านอปุกรณ์ตา่ง ๆ  ดว้ยความระมดัระวัง หากมปีญัหาขดัขอ้งโปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีให้ดำาเนนิการแก้ไข หา้มแก้ไขเอง 

เพราะอาจเกิดความเสียหายได้ และหากมีอุปกรณ์ชำารุด / สูญหาย ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
6. ภายหลังเสร็จสิ้นการใช้บริการ ขอความกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อปิดห้องประชุม

    เครื่องมือชี้วัดคว�มสำ�เร็จของศูนย์พัฒน�ศักยภ�พบุคคลเพื่อคว�มเป็นเลิศ 
    (Human Capital Excellence Center : HCEC)

เพ่ือใหก้ารดำาเนินงานของศนูย์พัฒนาศกัยภาพบคุคลเพ่ือความเปน็เลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้กำาหนดการรายงานผลการดำาเนินงานโดยมีประเด็น ดังนี้

1. การรายงานผลการดำาเนินงานประจำาเดือน
 - การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
 - การทดสอบทักษะดิจิทัล
 - การอบรมพัฒนาแบบออนไลน์
 - การอบรมพัฒนาแบบ Face to Face
2. การรายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี
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ก�รบุริห�รจััดก�ร
ศูึนัย์์พัื้ฒนั�ศัึกย์ภ�พื้บุุคคลเพ้ื้�อคว�มเป็็นัเลิศึ

(Human Capital Excellence Center : HCEC)

บุทท�� 5
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การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
มีมาตรฐานในระดับสากล สามารถทำาการอบรมได้ท้ังแบบเผชิญหน้า ออนไลน์ และเสมือนจริง โดยมีการจัดเก็บข้อมูล 
การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถนำาไปประกอบการประเมินผลให้ด้านต่าง ๆ ได้

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำาหนดมาตรฐานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ไว้ ประกอบไปด้วย 
1. เป็นศูนย์ที่สามารถรองรับการทดสอบตามมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพที่มีมาตรฐานในระดับสากลได้
2. เป็นศูนย์ที่รองรับการอบรมพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอน

แบบเผชิญหน้า (Face to Face) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) และรูปแบบการเรียนเสมือนจริง (Virtual 
Classroom) โดยเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มเพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา (Digital Education Excellence Plan : DEEP) 
เพื่อนำาข้อมูลลงใน Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการได้ และเพื่อรองรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน
ในทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ 

3. เป็นศูนย์ที่รองรับด้านการอบรมพฒันาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอื่น ๆ  ในอนาคต และเป็นศูนย์
ให้บริการด้านการอบรม พัฒนา และการทดสอบกับบุคคลทั่วไปในพื้นที่ได้

- การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy)
- การอบรมพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
- หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency Curriculum Based)
- การอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผล
และเป็นขั้นตอน (Coding)
- การอบรมพัฒนาทักษะอื่น ๆ ที่จำาเป็นในศตวรรษที่ 21

- ทักษะด้านภาษาอังกฤษ  (English Literacy)
- ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
- ทักษะอื่นๆ เช่น ภาษาจีน เป็นต้น

บุริก�รอบุรมพัื้ฒนั�ครูและบุุคล�กรท�งก�รศึึกษ�
(Training Center)

บุริก�รศูึนัย์์ก�รทดสำอบุ
(Testing Center)

1.

2.

ม�ตรฐ�นของศูนย์พัฒน�ศักยภ�พบุคคลเพื่อคว�มเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)

บริก�รของศูนย์พัฒน�ศักยภ�พบุคคลเพื่อคว�มเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
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ก�รจัดก�รอบรม 

การเข้าร่วมอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

กระทรวงศกึษาธิการ สามารถดำาเนนิการไดด้ว้ยตนเองทุกขัน้ตอนผา่นแพลตฟอรม์ดา้นการศกึษาเพ่ือความเปน็เลศิ (Digital 

Education Excellence Platform : DEEP)

ระบบก�รจอง 

 

 ครูและบุคลากรที่สนใจหรือต้องการอบรมในแต่ละหัวข้อสามารถเข้าไปทำาการจองหัวข้อ วันท่ีอบรม ท่ีน่ัง หรือ

ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการได้ ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence 

Platform : DEEP) โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการจอง ดังนี้

- การตรวจสอบรับรองคุณสมบัติการออกใบประกาศนียบัตรในรูปแบบออนไลน์ 
(E-Certification)
- การตรวจสอบรับรองคุณสมบัติเพ่ือใช้ในการต่อใบประกอบวิชาชีพครู 
(Teacher License)
- การตรวจสอบรับรองคุณสมบัติด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพและ
ให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น

บุริก�รตรวจัสำอบุรับุรองคุณสำมบัุติ
(Verification) 3.

เข้าเว็บไซต์ www.deep.go.th
และลงทะเบียน

1

แจ้งผลการจองและเข้ารับ
การอบรมหรือการทดสอบ

ตามวันเวลาที่กำาหนด

เลือกเมนู การอบรมพัฒนา

เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human 

Capital Excellence Center : 
HCEC) ตรวจสอบการจอง

เลือกหัวข้อที่ต้องการอบรมพัฒนา 

หรือหัวข้อที่ต้องการทดสอบ

จองการทดสอบหรือการอบรม

2 3

6 45
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จากน้ันสามารถเลือกหมวดหมู่และหัวข้อการอบรมท่ีสนใจได้ โดยระบบจะบันทึกข้อมูลการอบรมของแต่ละคนไว้
ในฐานข้อมูลใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ

ก�รลงทะเบียน Student ID

เพ่ือให้สามารถจัดการฐานข้อมูลได้อย่างเป็นระบบระเบียบ และมีการบันทึกรายละเอียดการอบรมของแต่ละบุคคล

อย่างชดัเจน ผูเ้ขา้อบรมตอ้งลงทะเบยีน Student ID ผา่นทาง www.deep.go.th ก่อนเริม่ใชบ้รกิาร ซึง่ Student ID จะเปน็ฐาน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บบันทึกรายละเอียดการอบรมของแต่ละคนไว้ เพื่อนำาไปประกอบการประเมินผลต่อไป

วิธีก�รใช้ง�นระบบปฏิบัติก�ร 

การอบรมของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เป็นการ

อบรมผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) โดยครูและ

บุคลากรทางการศึกษาผู้เข้าอบรมสามารถลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาความรู้ความสามารถได้ทาง www.deep.go.th 

ด้วยอีเมลและรหัสผ่าน

ก�รบันทึกข้อมูลก�รใช้ง�น

ข้อมูลการอบรมในศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกท่าน จะถูกเก็บบันทึกโดยอัตโนมัติลงใน Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสามารถเรียกดูย้อนหลังได้
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จุดมุ่งหมายหลักของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)  
คือเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแผนพัฒนารายบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Excellence 
Individual Development Plan : EIDP) โดยมีกระบวนการพัฒนาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital 
Education Excellence Plan : DEEP) เพื่อนำาเก็บข้อมูลลงใน Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 3 กลไกหลักนี ้
จึงเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ได้ กลายเป็นระบบนิเวศทางการศึกษาที่เปลี่ยนการศึกษาไทยให้เป็นการศึกษายกกำาลังสอง
สู่ความเป็นเลิศ
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แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) เป็นแพลตฟอร์ม
หลักในการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ เพ่ือตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่าน www.deep.go.th โดยเปิดกว้างให้ภาคเอกชน
สามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา ให้มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นช่องทางแห่งการเรียนรู้แบบ Digital Platform 
ให้นักเรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซ่ึงนอกจากเป็นช่องทางในการอบรมพัฒนาความสามารถ
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แล้ว แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital 
Education Excellence Plan : DEEP) ยังช่วยให้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) สามารถบริหารจัดการการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นนำ้าจนถึงปลายนำ้า คือนับตั้งแต่ระบบการ
ลงทะเบียนไปจนถึงการเก็บข้อมูลลงใน Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการประเมินผล

ก�รเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มด้�นก�รศึกษ�เพื่อคว�มเป็นเลิศ 
(Digital Education Excellence Plan : DEEP)

Reservation Training

- English
Literacy

- Digital
Literacy

- Curriculum

- Coding

- Speacial
Training

- Testing
Seat/Date

- Training 
Course

- Room
Reservation

- English
Literacy

- Digital
Literacy

- Speacial
Testng

- E-Certification

- คุรุสำภ�

- ก.ค.ศึ.

Testing Verification
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ก�รเชื่อมโยงกับแผนพัฒน�ร�ยบุคคลเพื่อคว�มเป็นเลิศ
(Excellence Individual Development Plan : EIDP)

 

ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาทางการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป และ 
ผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการคุรุสภากําหนด 

๑   รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและแกปญหาผูเรียน 
     ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

  ๒   สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน  
       เพื่อสนับสนุนการเรียนรูที่มีคุณภาพของผูเรียน     
  3   ศึกษา เขาถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยูรวมกันบนพื้นฐาน 
       ความแตกตางทางวัฒนธรรม 
๔   สงเสริม อนรัุกษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น   

 

๑    จรรยาบรรณตอตนเอง 

  ๒    จรรยาบรรณตอวิชาชีพ     

  3    จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
๔    จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 

5    จรรยาบรรณตอสังคม 

มาตรฐานวิชาชีพครู 

อางอิงตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที ่4)  พ.ศ. 2562    

1   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู  สื่อ  
      การวัดและประเมินผลการเรียนรู  
2   บูรณาการความรูและศาสตรการสอนในการวางแผน 
       และจัดการเรียนรูที่สามารถพัฒนาผูเรยีนใหมีปญญารูคิด  
      และมีความเปนนวัตกร 
3   ดูแล ชวยเหลือ และพัฒนาผูเรยีนเปนรายบุคคล 
     ตามศักยภาพ สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ 
     ผูเรียนไดอยางเปนระบบ 
4   จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียน 
     มีความสุขในการเรียน โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน 
5   วิจัย สรางนวัตกรรม และประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
      ใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 
6    ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรคและมีสวนรวม 
      ในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ   
 

     1   มุงมั่นพัฒนาผูเรียน ดวยจิตวิญญาณความเปนครู 
     2   ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 
     3   สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส และยอมรับความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล 
                          4   สรางแรงบันดาลใจผูเรียนใหเปนผูใฝเรียนรู และผูสรางนวัตกรรม 
                          5   พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

       ตองมีความรอบรูและเขาใจในเร่ือง  ดังตอไปนี้ 
1     การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2     จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยา 
       ใหคําปรึกษาในการวิเคราะหและพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
 3     เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล 
       ในการจัดการเรียนรู 
 4     การวัด ประเมินผลการเรียนรู และการวิจัย 
       เพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 
 5     การใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  
       และการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6     การออกแบบ และการดําเนินการเกี่ยวกับ 
       งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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แผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) คือ แผนพัฒนาที่เปิด
โอกาสให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาศักยภาพหรือความเป็นเลิศในแบบฉบับของตนเองได้ 
ซึ่งจะส่งผลให้การศึกษาของไทยในอนาคตเปลีย่นจากการวัดผลด้วยการทดสอบเป็นการประเมินเพื่อพัฒนา ลดการสอบที่
ไม่จำาเป็นต่อนักเรียนลง ลดงานเอกสารของครูลง และเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับ CEO

เมื่อแผนพัฒนาครูเพื่อความเป็นเลิศกำาหนดไว้แล้วว่า ครูต้องมีความสามารถและสมรรถนะด้านใดบ้าง ศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) มีหน้าที่ในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) นั้น โดย
ทำาการอบรมพัฒนาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Plan : DEEP) 
จึงกล่าวได้ว่า ทั้ง 3 กลไกขับเคลื่อนนี้ ล้วนเป็นกลไกสำาคัญที่เชื่อมโยงทุกองคาพยพของระบบการศึกษาไทยเข้าไว้ด้วยกัน
ให้เป็นระบบนิเวศทางการศึกษาที่สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวกับการศึกษาไทยทุกคนสามารถ 
ประสบความสำาเร็จได้ในแบบฉบับของตนเอง และจะนำาพาให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีฐานทุนมนุษย์ที่เป็นเลิศ
อย่างแท้จริง

ก�รอบรมเฉพ�ะต�มม�ตรฐ�นวิช�ชีพ 
 
การพัฒนาครูตามแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP)

สอดคล้องกับมาตรฐานประจำาตำาแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ ซ่ึงมีความแตกต่างกัน ในอนาคตการอบรมเฉพาะตามมาตรฐาน
วิชาชีพจะถูกกำาหนดไว้ในแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 
ตัวอย่างเช่น ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์มีความต้องการในการอบรมพัฒนาตนเองแตกต่างกัน 
ทั้งด้านศาสตร์การสอน (Teaching Pedagogy) และด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English Literacy) ครูผู้สอนวิชาภาษา
อังกฤษมีความจำาเป็นต้องได้รับการอบรมพัฒนาตนเองด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างลุ่มลึกและต่อเนื่อง (Reskill) 
โดยต้องได้รับการพัฒนาท้ัง 4 ทักษะตามสมรรถนะ (English Proficiency) ส่วนครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ควรได้รับการอบรม 
พัฒนาตนเองด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (Upskill) เพ่ือใช้ในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ท่ัวโลก เพ่ือนำามา
ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน
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ร�ยละเอียดโรงเรยีนในก�รดแูลของศนูย์พฒัน�ศักยภ�พบคุคลเพือ่คว�มเปน็เลศิ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC)

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) กระจายตาม
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาต่าง ๆ ท่ัวประเทศ จำานวน 185 ศูนย์ โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำาโรงเรียนในสังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงโรงเรียนเอกชน สามารถขอเข้าใช้บริการของศูนย์
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ในแต่ละเขตพื้นที่ได้โดยตรง

ร�ยชื่อศูนย์พัฒน�ศักยภ�พบุคคลเพื่อคว�มเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)
จำ�นวน 185 ศูนย์

ที่ ร�ยชื่อศูนย์ HCEC จังหวัด สังกัด

1 สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1

2 ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1

3 วัดประดู่ในทรงธรรม กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1

4 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2

5 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2

6 สตรีนนทบุรี นนทบุรี สพม. เขต 3

7 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา สพม. เขต 3

8 ปากเกร็ด นนทบุรี สพม. เขต 3

9 เสนา เสนาประสิทธิ์ พระนครศรีอยุธยา สพม. เขต 3

10 สายปัญญา รังสิต ปทุมธานี สพม. เขต 4

11 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สพม. เขต 4

12 แก่งคอย สระบุรี สพม. เขต 4

13 ปทุมวิไล ปทุมธานี สพม. เขต 4

14 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5

15 สตรีอ่างทอง อ่างทอง สพม. เขต 5

16 คุรุประชาสรรค์ ชัยนาท สพม. เขต 5

17 สิงห์บุรี สิงห์บุรี สพม. เขต 5

18 พัฒนานิคม ลพบุรี สพม. เขต 5
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ที่ ร�ยชื่อศูนย์ HCEC จังหวัด สังกัด

19 ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6

20 บางพลีราษฎร์บำารุง สมุทรปราการ สพม. เขต 6

21 พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6

22 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ สพม. เขต 6

23 องครักษ์ นครนายก สพม. เขต 7

24 ปราจิณราษฎรอำารุง ปราจีนบุรี สพม. เขต 7

25 วังนำ้าเย็นวิทยาคม สระแก้ว สพม. เขต 7

26 กบินทร์วิทยา ปราจีนบุรี สพม. เขต 7

27 อรัญประเทศ สระแก้ว สพม. เขต 7

28 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี สพม. เขต 8

29 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี         สพม. เขต 8

30 บ่อพลอยรัชดาภิเษก กาญจนบุรี สพม. เขต 8

31 ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี สพม. เขต 8

32 ร่มเกล้า กาญจนบุรี กาญจนบุรี สพม. เขต 8

33 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี สพม. เขต 8

34 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9

35 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9

36 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี สพม. เขต 9

37 สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี สพม. เขต 9

38 ภัทรญาณวิทยา นครปฐม สพม. เขต 9

39 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ สพม. เขต 10

40 พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี สพม. เขต 10

41 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร สพม. เขต 10

42 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม สพม. เขต 10

43 บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี สพม. เขต 10

44 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สพม. เขต 10
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ที่ ร�ยชื่อศูนย์ HCEC จังหวัด สังกัด

45 ศรียาภัย ชุมพร สพม. เขต 11

46 สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11

47 พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11

48 บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11

49 สวนศรีวิทยา ชุมพร สพม. เขต 11

50 สตรีพัทลุง พัทลุง สพม. เขต 12

51 กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12

52 สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12

53 หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง สพม. เขต 12

54 สตรีปากพนัง นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12

55 สิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12

56 วิเชียรมาตุ ตรัง สพม. เขต 13

57 อำามาตย์พานิชนุกูล กระบี่ สพม. เขต 13

58 กันตังพิทยากร ตรัง สพม. เขต 13

59 ตะกั่วป่า (เสนานุกูล) พังงา สพม. เขต 14

60 สตรีภูเก็ต ภูเก็ต สพม. เขต 14

61 พิชัยรัตนาคาร ระนอง สพม. เขต 14

62 นราสิกขาลัย นราธิวาส สพม. เขต 15

63 เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี สพม. เขต 15

64 คณะราษฎรบำารุง จังหวัดยะลา ยะลา สพม. เขต 15

65 สุไหงโกลก นราธิวาส สพม. เขต 15

66 ตันหยงมัส นราธิวาส สพม. เขต 15

67 เบตง “วีระราษฎร์ประสาน” ยะลา สพม. เขต 15

68 บันนังสตาวิทยา ยะลา สพม. เขต 15

69 สายบุรี “แจ้งประชาคาร” ปัตตานี สพม. เขต 15

70 โพธิ์คีรีราชศึกษา ปัตตานี สพม. เขต 15
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ที่ ร�ยชื่อศูนย์ HCEC จังหวัด สังกัด

71 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา สพม. เขต 16

72 สตูลวิทยา สตูล สพม. เขต 16

73 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา สพม. เขต 16

74 นาทวีวิทยาคม สงขลา สพม. เขต 16

75 ศรียานุสรณ์ จันทบุรี สพม. เขต 17

76 สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด สพม. เขต 17

77 มะขามสรรเสริญ จันทบุรี สพม. เขต 17

78 ชลกันยานุกูล ชลบุรี สพม. เขต 18

79 ระยองวิทยาคม ระยอง สพม. เขต 18

80 พานทอง ชลบุรี สพม. เขต 18

81 สิงห์สมุทร ชลบุรี สพม. เขต 18

82 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง สพม. เขต 18

83 เลยพิทยาคม เลย สพม. เขต 19

84 หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำาภู สพม. เขต 19

85 ศรีสงครามวิทยา เลย สพม. เขต 19

86 ศรีสองรักษ์วิทยา เลย สพม. เขต 19

87 คำาแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำาภู สพม. เขต 19

88 สตรีราชินูทิศ อุดรธานี สพม. เขต 20

89 กุมภวาปี อุดรธานี สพม. เขต 20

90 หนองหานวิทยา อุดรธานี สพม. เขต 20

91 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อุดรธานี สพม. เขต 20

92 ท่าบ่อ หนองคาย สพม. เขต 21

93 พรเจริญวิทยา บึงกาฬ สพม. เขต 21

94 ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย สพม. เขต 21

95 เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม สพม. เขต 22

96 มุกดาหาร มุกดาหาร สพม. เขต 22
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ที่ ร�ยชื่อศูนย์ HCEC จังหวัด สังกัด

97 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม สพม. เขต 22

98 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร สพม. เขต 23

99 มัธยมวานรนิวาส สกลนคร สพม. เขต 23

100 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร สพม. เขต 23

101 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24

102 หนองกุงศรีวิทยาคาร กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24

103 สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24

104 แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น สพม. เขต 25

105 ชุมแพศึกษา ขอนแก่น สพม. เขต 25

106 บ้านไผ่ ขอนแก่น สพม. เขต 25

107 พล ขอนแก่น สพม. เขต 25

108 นำ้าพองศึกษา ขอนแก่น สพม. เขต 25

109 ผดุงนารี มหาสารคาม สพม. เขต 26

110 วาปีปทุม มหาสารคาม สพม. เขต 26

111 โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม สพม. เขต 26

112 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27

113 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27

114 โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27

115 สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28

116 ยโสธรพิทยาคม ยโสธร สพม. เขต 28

117 กำาแพง ศรีสะเกษ สพม. เขต 28

118 กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ สพม. เขต 28

119 ขุขันธ์ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28

120 เลิงนกทา ยโสธร สพม. เขต 28

121 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี สพม. เขต 29

122 อำานาจเจริญ อำานาจเจริญ สพม. เขต 29
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ที่ ร�ยชื่อศูนย์ HCEC จังหวัด สังกัด

123 มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี สพม. เขต 29

124 ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี สพม. เขต 29

125 วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี สพม. เขต 29

126 เดชอุดม อุบลราชธานี สพม. เขต 29

127 สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ สพม. เขต 30

128 แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ สพม. เขต 30

129 จัตุรัสวิทยาคาร ชัยภูมิ สพม. เขต 30

130 สุรนารีวิทยา นครราชสีมา สพม. เขต 31

131 พิมายวิทยา นครราชสีมา สพม. เขต 31

132 ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา สพม. เขต 31

133 เมืองคง นครราชสีมา สพม. เขต 31

134 มัธยมด่านขุนทด นครราชสีมา สพม. เขต 31

135 ปากช่อง นครราชสีมา สพม. เขต 31

136 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ สพม. เขต 32

137 นางรองพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม. เขต 32

138 พุทไธสง บุรีรัมย์ สพม. เขต 32

139 ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม. เขต 32

140 จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์ สพม. เขต 33

141 ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์ สพม. เขต 33

142 ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์ สพม. เขต 33

143 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ สพม. เขต 34

144 ฝางชนูปถัมภ์ เชียงใหม่ สพม. เขต 34

145 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34

146 นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ สพม. เขต 34

147 สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่ สพม. เขต 34

148 ฮอดพิทยาคม เชียงใหม่ สพม. เขต 34
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149 จอมทอง เชียงใหม่ สพม. เขต 34

150 แม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34

151 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำาพูน ลำาพูน สพม. เขต 35

152 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำาปาง สพม. เขต 35

153 เวียงเจดีย์วิทยา ลำาพูน สพม. เขต 35

154 เถินวิทยา ลำาปาง สพม. เขต 35

155 แจ้ห่มวิทยา ลำาปาง สพม. เขต 35

156 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย สพม. เขต 36

157 พะเยาพิทยาคม พะเยา สพม. เขต 36

158 พานพิทยาคม เชียงราย สพม. เขต 36

159 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เชียงราย สพม. เขต 36

160 เทิงวิทยาคม เชียงราย สพม. เขต 36

161 เชียงคำาวิทยาคม พะเยา สพม. เขต 36

162 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ สพม. เขต 37

163 สตรีศรีน่าน น่าน สพม. เขต 37

164 สูงเม่นชนูปถัมภ์ แพร่ สพม. เขต 37

165 ปัว น่าน สพม. เขต 37

166 ตากพิทยาคม ตาก สพม. เขต 38

167 อุดมดรุณี สุโขทัย สพม. เขต 38

168 สรรพวิทยาคม ตาก สพม. เขต 38

169 สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย สพม. เขต 38

170 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก สพม. เขต 39

171 อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39

172 วังทองพิทยาคม พิษณุโลก สพม. เขต 39

173 วัดโบสถ์ศึกษา พิษณุโลก สพม. เขต 39

174 นำ้าปาดชนูปถัมภ์ อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39
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175 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40

176 หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40

177 หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40

178 กำาแพงเพชรพิทยาคม กำาแพงเพชร สพม. เขต 41

179 พิจิตรพิทยาคม พิจิตร สพม. เขต 41

180 ตะพานหิน พิจิตร สพม. เขต 41

181 หนองฉางวิทยา อุทัยธานี สพม. เขต 42

182 สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ สพม. เขต 42

183 ทัพทันอนุสรณ์ อุทัยธานี สพม. เขต 42

184 ลาดยาววิทยาคม นครสวรรค์ สพม. เขต 42

185 ท่าตะโกพิทยาคม นครสวรรค์ สพม. เขต 42

สำแกนัเพ้ื้�อตรวจัสำอบุข้ั้อมูลพื้ร้อมร�ย์ละเอ�ย์ดก�รติดต�อ
ศูึนัย์์พัื้ฒนั�ศัึกย์ภ�พื้บุุคคลเพ้ื้�อคว�มเป็็นัเลิศึ

(Human Capital Excellence Center : HCEC)
ในัเขั้ตพ้ื้�นัท��ต��งๆ ทั�วป็ระเทศึ
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