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ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital Management System) 
 
1. ที่มาและความส าคัญ  

 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นวิชาชีพที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศอย่างมี
นัยยส าคัญ จึงมีความจ าเป็นที่บุคคลเหล่านี้จะต้องได้รับการศึกษาอบรมในสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพใน
เบื้องต้นแล้วจึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดมาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเพ่ือ
ควบคุมความประพฤติ มาตรฐาน และคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ ส าหรับส่งเสริมเอกสิทธิ์และเสรีภาพทาง
วิชาชีพที่จะเสริมสร้างความสามารถในการแสดงความเห็น ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้อันเป็น
คุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ “ครู” ในฐานะแม่พิมพ์ของชาติ และ “บุคลากรทางการศึกษา”       
ในฐานะกลไกส าคัญที่เป็นส่วนช่วยในการสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านการเรียนการสอนได้     
อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเป็นด่านหน้าในการพัฒนา
คุณภาพประชากรของชาติให้มีความสามารถมีศักยภาพ ส าหรับรองรับการแข่งขันในเวทีนานาชาติ             
พร้อมทั้งยังเป็นทรัพยากรหลักของชาติส าหรับส่งเสริมการก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21            
ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามิติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษามีองค์การกลาง      
ด้านการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ เรียกว่า คณะกรรมการ    
บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ทว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว            
ในปัจจุบันส่งผลให้มีความพยายามในการยกระดับความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ิมขึ้น ในหลากหลายมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน รวมไปถึง         
มิติด้านความสามารถดิจิทัล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์
บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEMC)               
ขึ้นก าหนดให้มีภารกิจหลักในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีมาตรฐานวิชาชีพขั้นพ้ืนฐาน
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และให้มีศักยภาพทัดเทียมอาณา
ประเทศ ผ่านการทดสอบ (Testing) การตรวจสอบ (Verification) และการอบรมพัฒนาทักษะอ่ืน ๆ ให้บุคคล
เกิดทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานวิชาชีพ สมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 อีกทั้ง
สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพ่ือความเป็นเลิศในด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy) 
ภาษาจีน (Chinese Literacy) และด้านดิจิทัล (Digital Literacy) น าไปสู่การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องตามกรอบวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) “ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การยกระดับความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศและเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21     
นั้นเพ่ือความเหมาะสม และเป็นไปได้จริงในยุคที่มนุษย์สามารถเข้าถึงการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
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อย่างทั่วถึงทั้งช่องทางคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน การศึกษาเรียนรู้ในห้องเรียนจึงไม่ใช่แนวทางปฏิบัติหลัก       
ในยุคปัจจุบัน ผนวกกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกอย่างโรคระบาดโควิค 19 ยิ่งเป็นการตอกย้ าแนวคิด
ที่ว่าการศึกษาในห้องเรียนอาจเป็นเพียงส่วนเสริมของการเรียนรูปในระบบการศึกษาในอนาคต เช่นเดียวกัน
การการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดกิจกรรมอบรม พัฒนาศักยภาพแบบ Face to 
Face อาจจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่สิ้นเปลืองทรัพยากรและมีปัญหาท้าทายมากขึ้นในอนาคต ทั้งยังเบียดบัง
เวลาซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้ใช้ไปกับการด าเนินภารกิจหลักของตน ซึ่งคือการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (Human Capital Management System) จึงเป็นเสมือน
เครื่องมือที่รังสรรค์ขึ้นเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการทางการศึกษาอย่างตรงจุด        
และเหมาะสมที่สุด Digital Platform ในที่นี้ความหมาย โครงการยกระดับแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนการสอน
ขนาดใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ 2 โครงการ ได้แก่ 

(1)  การพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  
(Digital Education Excellence Center : DEEP)  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 การพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ หรือ DEEP เป็นแพลตฟอร์มส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนการสอนแบบออนไลน์เพ่ือรองรับการพัฒนาองค์ความรู้แบบองค์รวมในทุกมิติและทุกกลุ่มเป้าหมาย     
โดยกระทรวงศึกษาธิการพยายามผลักดันให้การเรียนการสอน การอบบรม การเพ่ิมพูนสมรรถนะ ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถด าเนินการผ่านแพลตฟอร์มนี้ได้อย่างทั่วถึงและเป็นไปได้ จริงอย่างมี
มาตรฐาน โดยเบื้องต้นกิจกรรมที่จะกระท าผ่านระบบ DEEP ถูกก าหนดไว้ 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การจอง 
(Reservation) การฝึกอบรม (Training) การทดสอบ (Testing) และการรับรองมาตรฐานแบบทดสอบ 
(Verification) ดังแสดงรายละเอียดแผนภาพที่ 2 
 

แผนภาพที่ 1 logo แพลตฟอร์ม DEEP 
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แผนภาพที่ 2 วงจรกิจกรรมที่ด าเนินการผ่าน DEEP 
 
 (2) ชุดโปรแกรมและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครบวงจร (OBEC Content Center) 

 ชุดโปรแกรมและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครบวงจรที่ครอบคลุมประเภทเนื้อหาและรองรับการใช้งาน   
ได้ทุกอุปกรณ์ดิจิทัล ประกอบด้วย 5 โปรแกรม ดังแสดงในตารางที่ 1 แสดงชุดโปรแกรม และแพลตฟอร์ม      
การเรียนรู้ครบวงจร 
 
ตารางท่ี 1 แสดงชุดโปรแกรมและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครบวงจร 

 

Authoring Tool: AT 
        โปรแกรมสร้างสรรค์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอ่านบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย Authoring Tool (AT)  
เครื่องมือสร้างสื่อยุค 4.0 ประกอบด้วย “โปรแกรมสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์” ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานผลิตสื่อการเรยีนรู้   

ในรูปแบบไฟล์ EPUB ได้สะดวก รวดเร็ว มาพร้อม “โปรแกรม EPUBReader” ส าหรับใช้อ่านหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้งานยังสามารถอัพโหลดไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของตัวเอง ไปจัดเก็บไว้บน คลังเนื้อหา

อิเล็กทรอนิกส์ หรือ OBEC Content Center เพื่อเผยแพร่สู่นักเรียน ครู และผู้ใช้งานทั่วไป 

 

Content Verification System: CVS 
        โปรแกรมที่ใช้ส าหรับตรวจสอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ที่จะท าการเผยแพร่บน คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 

OBEC Content Center เหมาะส าหรับศึกษานิเทศก์ ครู และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับสิทธิในการตรวจสอบจาก 

สพฐ. โดยผู้ใช้งานสามารถพิสูจน์/พิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ก่อน
เผยแพร่ไปยังผู้ใช้งานทั่วไป 
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ตารางท่ี 1 แสดงชุดโปรแกรมและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครบวงจร 

 

Local Content Server: LCS 
        โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับส านักงาน         
เขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) และ โรงเรียนที่อยู่ห่างไกล หรือไม่สะดวกในการใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา สามารถใช้

บริการผ่านระบบเครือข่ายภายใน (LAN) และเมื่อท าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถอัปเดตเนื้อหา

อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ  ไม่ว่าจะเป็น แอพลิเคชั่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วีดิทัศน์ รูปภาพ เสียง สื่อมัลติมีเดีย ข้อสอบ 
ส่ือประเภทแฟลช รวมถึงเทมเพลตส าหรับจัดท าสื่อต่าง ๆ 

 

Content Center: CC 
        โปรแกรมที่รวบรวมเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านการศึกษาส าหรับ นักเรียน , นักศึกษา, 
ครู, อาจารย์, ศึกษานิเทศก์, บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปไว้มากที่สุด ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้

คุณภาพที่ผ่านการตรวจสอบว่าเหมาะสมส าหรับการเผยแพร่จ านวน 8 ประเภท ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วีดิ
ทัศน์ รูปภาพ เสียง สื่อมัลติมีเดีย ข้อสอบ สื่อประเภทแฟลช รวมถึง เทมเพลต โดยผู้ใช้งาน สามารถดาวน์โหลด

แอปพลิเคชั่น ทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เพื่อท าการติดตั้งและใช้งานได้ทันที โดยสามารถเข้าถึง

เนื้อหาต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยได้ทุกที่ ทุกเวลา หรือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน ที่บ้าน และ
ทุกที่ๆ ต้องการอย่างไร้ขีดจ ากัด ตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

 

 
 

Content Management System: CMS  
      โปรแกรมการพัฒนาระบบที่ช่วยลดทรัพยากรในการพัฒนาและบริหารเว็บไซต์ทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล 
ต้นทุน และเวลา 
 

 
 ทั้งนี้ ชุดโปรแกรมและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครบวงจรเป็นแอปพลิเคชั่นส าหรับเข้าถึง  และใช้งาน
เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ใน 8 ประเภทเนื้อหา ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น วีดิทัศน์ เสียง ภาพ 
ข้อสอบ เทมเพลต และแฟลชมัลติมีเดีย รองรับการค้นหาและการกรองเนื้อหาตามหมวดหมู่ เนื้อหา
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 3 หมวดหมู่ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น และระบบทศนิยมดิวอ้ี ทั้งเป็นระบบ      
ที่ติดตั้งและให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายภายใน (LAN) โรงเรียน/หน่วยงาน สามารถ      
อัปเดตเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมเติมจากระบบส่วนกลางได้ และผู้ใช้งานสามารถใช้ Content Center (CC) 
เพ่ือเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Local Content Server (LCS) เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการ
เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีผู้ใช้ สิทธิการใช้งาน แดชบอร์ด รายงานต่าง ๆ จ านวนและสถานะของอุปกรณ์   
และคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานผ่านชุดโปรแกรมและระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ OBEC Content Center 
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 (3) ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ  
      (Human Capital Excellence Center : HCEC)  
 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)  
โดยศูนย์ HCEC เป็นศูนย์ที่ สพฐ. ตั้งขึ้นเพ่ือประสงค์  ให้เป็นศูนย์กลางในระดับพ้ืนที่ครอบคลุม 77 จังหวัด 
ทั่วประเทศ ส าหรับท าหน้าที่ด้านการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยใช้การพัฒนาด้วยระบบ DEEP ผ่านการอบรมแบบออนไลน์และแบบห้องเรียนเสมือนจริง 
(Virtual Classroom) เป็นศูนย์กลางการทดสอบสมรรถนะด้านทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy) 
ด้านทักษะด้านภาษาจีน (Chinese literacy)  ด้านทักษะด้านเทคโนโลยี (Digital Literacy) รวมไปจนถึงด้าน
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สมรรถนะด้านทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy) ด้านทักษะด้าน
ภาษาจีน (Chinese literacy)  ด้านทักษะ ด้านเทคโนโลยี (Digital Literacy) รวมไปจนถึงด้านการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ  
 

 

 

ทั้งนี้ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่าน Digital Platform และศูนย์ HCEC     
นั้น เป็นแนวทางท่ีวางอยู่บนฐานของการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมครอบคลุมทุกหน่วยงาน   
ทุกแพลตฟอร์มในกระทรวงศึกษาธิการ เชื่อมโยงการพัฒนาศักยภาพบุคคลผ่านระบบ  Digital Platform      
(DEEP และ OBEC Content Center) ภายใต้ศูนย์ HCEC และน าผลลัพธ์ของการพัฒนาแสดงผลเฉพาะตน    
ของผู้ผ่านการทดสอบในแผนพัฒนารายบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development 
Plan: EIDP) ดังแสดงความเชื่อมโยงในแผนภาพที่ 4 และประสานการใช้ผลการทดสอบดังกล่าวกับส่วนราชการ
ระดับกรมทั้งหมดของกระทรวงศึกษา เ พ่ือให้ผลการทดสอบนั้นสามารถสะท้อนศักยภาพที่แท้จริง                 
ของทรัพยากรมนุษย์ในกระทรวงศึกษา อันจะน าไปสู่การก าหนดทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์             
ของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างถูกต้องตรงจุดต่อไป 

 

แผนภาพที่ 3 ตัวอย่างศูนย์ HCEC ครอบคลุมพ้ืนที่ของจังหวัดนครสวรรค์ 
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แผนภาพที่ 4 ความเชื่อมโยงระหว่างแพลตฟอร์มเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพบุคคล 
เพ่ือความเป็นเลิศของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

 

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ  ถือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่ งยืนตามหลักธรรมาภิบาล                              
(Good Governance) เ พ่ือใช้ เป็นกรอบในการจัดท า แผนในทุกระดับให้สอดคล้องและบู รณาการ                                             
อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันการพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้                                              
ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2561 – ปี พ.ศ. 2580 ดังนั้น ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
จึงถูกก าหนดขึ้นจากกรอบแนวคิดดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เ พ่ือเสริมสร้าง สนับสนุน ส่งเสริม                                            
ความเป็นไปได้จริงตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายเพ่ือพัฒนาคน   
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา       
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็น  
ในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  
 ในส่วนของประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง คือ แผนการปฏิรูปด้าน

การศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (enhance quality of education) 

ซึ่ งระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นกิจกรรมที่ตอบวัตถุประสงค์นี้ โดยตรง อีกทั้ งยังส่งผล                 

ต่อวัตถุประสงค์ด้านอ่ืนไปพร้อมกันด้วย ทั้งมิติการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ( reduce disparity       

in education) มิติ การมุ่ งความเป็น เลิ ศและสร้ า งขีดความสามารถในการแข่ งขันของประ เทศ              
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(leverage excellence and competitiveness) และมิติการปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ    

ของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเ สริม

ธรรมาภิบาล (improve Efficiency, Agility and Good governance) นั่นเอง 

 
3. การวิเคราะห์สถานการณ์  
 

 ในส่วนของการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องและสะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นในการพัฒนาระบบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital Management System) ผ่านเหตุการณ์ 5 ด้าน ดังนี้  
 3.1 ด้านคุณภาพการศึกษา ผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพอใจ จากผลการประเมินในระดับชาติ     
และนานาชาติ พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ทั่วประเทศอยู่ในระดับต่ ามาก พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2562 ในภาพรวมของประเทศมีเพียงรายวิชา
ภาษาไทยเท่านั้นที่ได้คะแนนเกินร้อยละ 50 (54.63) ส่วนผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ  (Program for International Student Assessment: PISA) (2019)  มุ่ ง เน้นการประ เมิ น 
ความสามารถของนักเรียนในการน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ จากการเรียนรู้         
ไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิต คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยอายุ 15 ปี จาก 79 ประเทศทั่วโลก พบว่า 
ไทยยังคงได้คะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยในการสอบวัดความรู้ทั้ง 3 ด้าน คือ การอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 3.2 ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ยังไม่สะท้อนผลการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง               เป็น
การประเมินที่เน้นเอกสาร และรายงานท าให้เป็นการเพ่ิมภาระให้กับสถานศึกษาและครูควรให้ความส าคัญกับ
การประเมินเพ่ือพัฒนา การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ การประเมินการท างานจากสภาพจริง เน้นที่ ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีกลไกการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของ แต่ละระดับ            
และเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 3.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้  การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่      
เน้นเนื้อหาสาระและความจ ามากกว่าการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ส่งผลให้ผู้เรียนขาดการพัฒนาทักษะ 
กระบวนการคิด ทั้งการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ อีกทั้ งขาดทักษะการแก้ปัญหา การตั้งค าถาม         
และแสวงหาความรู้ รวมทั้งขาดการพัฒนาทักษะการจัดการข้อมูล  
 3.4 ด้านทิศทางการจัดการศึกษาของไทยในอนาคต จากแนวโน้มสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลง
ศตวรรษ  ที่ 21 ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านดิจิทัลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน ข้อมูลและความรู้มากมาย มหาศาลสามารถเข้าถึง  
ได้สะดวก และเทคโนโลยีถูกน ามาใช้ประโยชน์แทนแรงงานมนุษย์ สังคมปัจจุบันจึงต้องการแรงงาน                 
ที่มีความสามารถที่แตกต่างไปจากอดีต คือ ต้องมีทักษะที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ปัจจุบันได้ 
อาทิ การปรับตัว การคิดวิเคราะห์ การท างานเป็นทีม ความคิด สร้างสรรค์ สามารถจัดการกับงานและปัญหา
ได้ด้วยตนเองการพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับ การพัฒนาทุนมนุษย์ การใช้และต่อยอด        
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องค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนา ทั้งด้านภาษา ด้านดิจิทัล และนวัตกรรม การจัดการศึกษาจึงต้องปรับ         
เพ่ือเตรียมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พร้อมรองรับกับสภาวการณ์ดังกล่าว  
 3.5 ด้านการจัดระบบการเรียนรู้ที่ต้องเน้นการสร้างสังคมแห่งปัญญา เปลี่ยนการเรียนรู้แบบท่องจ า 
(Passive Learning) ไปสู่การเรียนรู้แบบเชิงลึก (Active Learning) และต่อยอดด้วยการวิจัยและพัฒนา  
เพ่ือให้เกิด นวัตกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเน้นการเรียนเพ่ือการมีอาชีพและด ารงชีวิต          
อย่างมีความสุขซึ่งอาจมีรูปแบบที่หลากหลายตามความแตกต่างและความพร้อมของแต่ละบุคคล วัฒนธรรม 
และบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งมีการปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม การจัดการศึกษาในสถานการณ์
ปัจจุบันต้องมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถที่จะรับมือกับ สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นระบบ
การศึกษาแบบเก่าที่มีแนวคิดว่า บัณฑิตที่มีคุณภาพ คือ บัณฑิตที่มีความรู้ในเชิงเนื้อหาดีที่สุด เป็นผู้ที่สอบผล
การทดสอบสูงที่สุด และระบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น เนื้อหาที่อยู่ในหลักสูตร ต าราเรียน มากกว่าการฝึก
ให้เด็กมีทักษะที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน จึงไม่สามารถ สร้างบัณฑิตเพ่ือรับมือกับสภาพสังคมปัจจุบันได้ 
แนวคิดในการจัดการศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนตาม ทั้งโครงสร้างของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ที่ต้องปรับ
บทบาทจากการเป็นผู้จัดการศึกษา เป็นการสนับสนุน ส่งเสริม ก ากับ ติดตาม และควบคุมทิศทางในภาพรวม        
และเปิดโอกาสในภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น การจัดการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา ได้ลงมือปฏิบัติมากกว่า การท่องจ าจากต ารา และไม่เพียงเน้นพัฒนาทักษะ    
ทางวิชาการเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาทักษะด้านอ่ืน ๆ เช่น ดนตรี ศิลปะ กีฬา รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม          
ควบคู่กนัไปด้วย 
 ทั้งนี้ การวิเคราะห์สถานการณ์ข้างต้นเป็นความท้าทายต่อระบบการศึกษาไทยอย่างมิอาจหลีก เหลี่ยง
ได้ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นแนวทางเสริมสร้าง แก้ไข ป้องกัน ก าจัดปัญหาที่ด ารงอยู่ และก าลัง 
จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุ่น แรงทั้งในบริบทภายในประเทศ          
และนอกประเทศซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านโลกในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) 
 
4. ความต้องการของ User และ Stakeholder  
 

 ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (Human Capital Management System) ถูกออกแบบมา         
เพ่ือรองรับการฝึกอบบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในหลากหลายมิติ     
ดังนั้นแล้วการใช้ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มจึงสามาระรองรับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ
เช่นกัน เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ สามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์มิได้พ่ึงพาการพบปะ
สังสรรค์แต่เพียงอย่างแนวทางเดียว ด้วยเหตุนี้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                      
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มจึงสามารถขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาศักยภาพข้ารา ชการครูและบุคลากร                                                        
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีสถานการณ์ที่ขัดขว้างกิจกรรมอย่างเดิมเช่นการจัดอบรมร่วมกัน                                                             
เป็นหมู่คณะ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเป็นเหตุการณ์ส าคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าแนวทางในการการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มนั้นมีความจ าเป็นเพียงใด และถึงแม้                
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จะมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตกระบวนการพัฒนาการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก็ไม่หยุดชะงักลง 
 
5. ทางเลือกในการสนองตอบความต้องการของ User 
 

 ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital Management System) เป็นระบบที่รองรับ
การด าเนินกิจกรรมผ่านการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Center : DEEP) และชุดโปรแกรมและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครบวงจร (OBEC Content 
Center) นั้น ตั้งอยู่บนฐานคิดของการตามสนองความต้องการของผู้รับบริการโดยตรง (on demand) 
กล่าวคือ ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มทั้ง 2 ถูกออกแบบมาเพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถเลือกเข้ารับบริการการศึกษา
เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ หมายถึงผู้รับบริการสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่รองรับแพลตฟอร์มได้ โดยเมื่อมีความต้องที่จะเรียนในประเด็นหรือมิติใดสามารถท าได้ทันที มากไปกว่านั้น 
กิจกรรมต่าง ๆ จะถูกด าเนินการในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งหมายถึง การลดการใช้ทรัพยากรจ านวนมากทั้งกับผู้
ให้บริการและผู้รับบริการ อาทิ การลดการใช้กระดาษ การลดการใช้ทรัพยากรและงบประมาณจากการจัด
อบรม การลดความสิ้นเปลืองเวลาทั้งในด้านการเดินทาง หรือการใช้เวลากับภารกิจ    การสอนในห้องเรียน 
เป็นต้น  
 
6. การสร้างแนวคิดของทางเลือก  
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7. การสร้างต้นแบบและทดสอบ  
 

7.1 ความจ าเป็นและความส าคัญ (4 ลด 1 เพิ่ม)  

 

7.2 ปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จ (Factor)  

 
 

7.3 กระบวนการ (Process)  
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7.4 ระบบ (System)  

 

 

8. แผนการด าเนินการ (Roadmap) การน าไปใช้ (น าร่อง – วัดผล – ขยายผล)  
 

 ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital Management System) เป็นรูปแบบการ
พัฒนาแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Center : DEEP)      
และชุดโปรแกรมและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครบวงจร (OBEC Content Center) นั้น นอกจากความสามารถ
ในการเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์แล้ว ผู้รับบริการ ซึ่งหมายถึง “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”   
อาจจ าเป็นต้องด าเนินกิจกรรมบางประการผ่านศูนย์ HCEC ซึ่งมีครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศในรูปแบบ
กิจกรรม เช่นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) กิจกรรม
การพัฒนาการเรียนการสอน (Coding) เป็นต้น 
 กิจกรรมน าร่อง ปีงบประมาณ 2563 ได้มีการน าร่องการจัดสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านกิจกรรมการประเมินสมรรถนะภาษาอังกฤษทั่วประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส าหรับศูนย์ HCEC 
น าร่อง 22 ศูนย์  ทั่วประเทศ และมีการจัดเตรียมความพร้อมศูนย์  HCEC ในปีงบประมาณ 2563                  
ให้มีความพร้อม 82 ศูนย์ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดังแผนภาพที่ 5 การจัดเตรียมความพร้อมศูนย์ HCEC 
ปีงบประมาณ 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที่ 5 การจัดเตรียมความพร้อมศูนย์ HCEC ปีงบประมาณ 2563 
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 กิจกรรมวัดผล การจัดสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านกิจกรรมการประเมิน
สมรรถนะภาษาอังกฤษทั่วประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส าหรับศูนย์ HCEC น าร่อง 22 ศูนย์ ดังแสดงภาพ
กิจกรรมดังปรากฏในแผนภาพที่ 6 
 

 

 

 
  

 
กิจกรรมการขยายผล ในปีงบประมาณ 2564 จะมีการด าเนินความพร้อมส าหรับการเปิดศูนย์ HCEC    

เพ่ิมเติมอีก 103 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 185 ศูนย์ ทั่วประเทศและขยายผลการจัดทดสอบครอบคลุมมิติทักษะต่าง ๆ 
เพ่ิมข้ึน อาทิ ความสามารถด้านภาษาจีน และความสามารถด้านดิจิทัล 
  
9. ประเด็นการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติจริง (Implementation Factors Checklist)   
 

 ในส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดด้านการเตรียมความพร้อมประเด็นการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติจริง       
ของการ พัฒนาข้ าร าชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาผ่ าน  Digital Platform และศูนย์  HCEC                      
ซึ่งถูกด าเนินการ โดยศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ เป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Management Center: HCEMC) มี ภ า ร กิ จ ห ลั ก ใ น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ น สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการให้มีมาตรฐานวิชาชีพขั้นพ้ืนฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และให้มีศักยภาพทัดเทียมอาณาประเทศ ผ่านการทดสอบ (Testing) การตรวจสอบ 
(Verification) และการอบรมพัฒนาทักษะอ่ืน ๆ ให้บุคคลเกิดทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานวิชาชีพ 
สมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียน          
เพ่ือความเป็นเลิศในด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy) ภาษาจีน (Chinese Literacy) และด้านดิจิทัล 
(Digital Literacy) โดยจะแสดงประเด็นการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติจริงดังปรากฏในตารางที่ 2  
 
 

ภาพการด าเนินการสอบ 

แผนภาพที่ 6 ภาพกิจกรรมกิจกรรมวัดผลด้านภาษาอังกฤษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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ตารางท่ี 2 แสดงประเด็นการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติจริง 

ประเด็นการขับเคลื่อน รายละเอียด 
แผนบุคลากร บุคลากรหลักของศูนย์ HCEMC รับผิดชอบตามกลุ่มงาน โดยแบ่งตาม

ประเด็นการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ  
แผนงบประมาณ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ สพฐ. 
องค์ความรู้/เทคโนโลยี การศึกษาวิจัยหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง 
กฎหมาย/กฎระเบียบ กฎหมายจัดตั้งศูนย์ HCEMC และ ศูนย์ HCEC 
แ ผ น ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม รั บ รู้ แ ก่
ประชาชน 

- วันที่ 17 สิงหาคม 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลง
ข่าวเกี่ยวกับศูนย์  HCEC “ยกก าลังสอง การศึกษาไทยสู่ความ       
เป็นเลิศ”  
-  ผู้ อ านวยการศูนย์ บริ หารงานการ พัฒนาศั กยภาพบุ คคล               
เพ่ือความเป็นเลิศ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว 
- วันที่ 31 สิงหาคม 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
แถลงข่าวเกี่ยวกับศูนย์ DEEP 
- วันที่ 19 กันยายน 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ     
เปิดศูนย์ HCEC ต้นแบบ 

 
 แผนบุคลากร การด าเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศในมิติด้านบุคลากร    
อิงตามการแบ่งโครงสร้างการบริหารราชการซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) ส่วนกลาง (2) ส่วนภูมิภาค 
กล่าวคือ การด าเนินงานของส่วนกลางนั้นผ่านหน่วยงานระดับส านักสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (ศบศ.) ท าหน้าที่ก าหนด
นโยบาย    และควบคุมมาตรฐานการด าเนินกิจกรรมของศูนย์ HCEC ใช้บุคลากรของ สพฐ. ปัจจุบันมีบุคลากร
ทั้งสิ้น 51 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 22 คน พนักงานราชการ 5 คน และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 24 คน  
 ส่วนของในส่วนภูมิภาค เป็นการบริหารในระดับปฏิบัติ กล่าวคือ เป็นการด าเนินงานตามนโยบาย    
ของ ศบศ. ผ่าน ศูนย์ HCEC มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย (1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษาที่ดูแลโรงเรียนที่ตั้งศูนย์ HCEC (2) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาที่ดูแลโรงเรียน
ที่ตั้ งศูนย์  HCEC (3) รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่มัธยม/ประถมศึกษาที่ดูแลโรงเรียนที่ตั้ งศูนย์  HCEC               
(4) ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามัธยม/ประถมศึกษา (5) ศึกษานิเทศก์มัธยม/
ประถมศึกษา (6) เจ้าหน้างานบริหารงานบุคคลมัธยม/ประถมศึกษา (7) เจ้าหน้าที่ ICT ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่ดูแลโรงเรียนที่ตั้งศูนย์ HCEC (8) อ่ืน ๆ (ตามดุลยพินิจของเขตพ้ืนที่การศึกษา) ซึ่งอาจแสดง
โครงสร้างในภาพรวมได้ดังโครงสร้างที่แสดงในแผนภาพที่ 6 ทั้งนี้ ศูนย์ HCEC ในระดับภูมิภาคจะครอบคลุม 
185 ศูนย์ ในปีงบประมาณ 2564 (ดังจะแสดงรายชื่อศูนย์ HCEC ทั้งหมดในภาคผนวก) 
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แผนภาพที่ 7 โครงสร้างการบริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศท้ังระบบ 
 

แผนงบประมาณ ศบศ. และ ศูนย์ HCEC ปฏิบัติงานภายใต้งบประมาณประจ าปีงบประมาณของ สพฐ. 

องค์ความรู้/เทคโนโลยี การด าเนินกิจกรรมของศูนย์ HCEC เป็นการด าเนินงานภายใต้การควบคุม

โดย ศบศ. ซึ่งจะแสดงแบบมาตรฐานพื้นฐานของศูนย์ HCEC พอสังเขป ดังแสดงในแผนภาพที่ 8 – 10  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

แผนภาพที่ 8 มาตรฐานระดับความสามารถภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
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แผนภาพที่ 10 มาตรการจัดห้องสอบ 

 

 

 

แผนภาพที่ 8 มาตรฐานระดับความสามารถภาษาอังกฤษส าหรับครูวิชาอ่ืน ๆ 
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 กฎหมาย/กฎระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ ศบศ. และ ศูนย์ HCEC มี 2 ฉบับ ดังนี้ (1) ประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคล      

เ พ่ื อค ว าม เป็ น เ ลิ ศ  ( Human Capital Excellence Management Center: HCEMC) เ ป็ นหน่ ว ย ง าน      

ภายในส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (2) ประกาศ ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน

คณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน  (OBEC Human Resources Development Centre) ลงวันที่              

28 มกราคม พ.ศ. 2563 (โดยได้ประกาศเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา       

(OBEC Human Resources Development Centre) เป็น ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ 

(Human Capital Excellence Center: HCEC) เพ่ือให้สะท้อนภารกิจที่แท้จริงของศูนย์มากขึ้น ในวันที่           

22 มิถุนายน พ.ศ. 2563)  

แผนการสร้างความรับรู้แก่ประชาชน 
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงข่าวเกี่ยวกับศูนย์ HCEC         

“ยกก าลังสอง การศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ” 
ผู้อ านวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว  
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงข่าวเกี่ยวกับศูนย์ DEEP 
วันที่ 19 กันยายน 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดศูนย์ HCEC ต้นแบบ  

  
 

แผนภาพที่ 11 ขั้นตอนการอบรมหลักสูตร Coding 
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ภาคผนวก 

 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) 
ระยะที่ 1 จ านวน 82 ศูนย ์ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ที ่ รายช่ือโรงเรียน อ าเภอ/เขต จังหวัด สังกัด 
1 สันติราษฎร์วิทยาลัย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1 

2 สตรีวิทยา 2 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 
3 สตรีนนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี สพม. เขต 3 

4 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สพม. เขต 3 

5 สายปัญญา รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี สพม. เขต 4 
6 สระบุรีวิทยาคม เมืองสระบุรี สระบุรี  สพม. เขต 4 

7 พิบูลวิทยาลัย เมืองลพบุรี ลพบุรี สพม. เขต 5 

8 สตรีอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง สพม. เขต 5 
9 คุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี ชัยนาท สพม. เขต 5 

10 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี สพม. เขต 5 

11 ดัดดรุณี เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 
12 บางพลีราษฎร์บ ารุง บางพลี สมุทรปราการ สพม. เขต 6 

13 องครักษ์ องครักษ์ นครนายก สพม. เขต 7 
14 ปราจิณราษฎรอ ารุง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี สพม. เขต 7 

15 วังน ้าเย็นวิทยาคม วังน ้าเย็น สระแก้ว สพม. เขต 7 

16 วิสุทธรังส ี ท่าม่วง กาญจนบุรี สพม. เขต 8 
17 ราชโบริกานุเคราะห์ เมืองราชบุรี ราชบุรี สพม. เขต 8 

18 พระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม นครปฐม สพม. เขต 9 

19 กรรณสูตศึกษาลัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 
20 ประจวบวิทยาลัย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สพม. เขต 10 

21 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี สพม. เขต 10 

22 สมุทรสาครบูรณะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สพม. เขต 10 
23 ศรัทธาสมุทร เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม สพม. เขต 10 

24 ศรียาภัย เมืองชุมพร ชุมพร สพม. เขต 11 
25 สุราษฎร์พิทยา เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 

26 สตรีพัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง สพม. เขต 12 
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ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) 
ระยะที่ 1 จ านวน 82 ศูนย ์ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ที ่ รายช่ือโรงเรียน อ าเภอ/เขต จังหวัด สังกัด 

27 กัลยาณีศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 

28 สตรีทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 
29 วิเชียรมาตุ เมืองตรัง ตรัง สพม. เขต 13 

30 อ ามาตย์พานิชนุกูล เมืองกระบี่ กระบี่ สพม. เขต 13 
31 ตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ตะกั่วป่า พังงา สพม. เขต 14 

32 สตรีภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต สพม. เขต 14 

33 พิชัยรัตนาคาร เมืองระนอง ระนอง สพม. เขต 14 
34 นราสิกขาลัย เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพม. เขต 15 

35 เดชะปัตตยานุกูล เมืองปัตตานี ปัตตานี สพม. เขต 15 

36 คณะราษฎร์บ ารุง ยะลา เมืองยะลา ยะลา สพม. เขต 15 
37 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา สพม. เขต 16 

38 สตูลวิทยา เมืองสตูล สตูล สพม. เขต 16 
39 ศรียานุสรณ์ จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี สพม. เขต 17 

40 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราด ตราด สพม. เขต 17 

41 ชลกันยานุกูล เมืองชลบุรี ชลบุร ี สพม. เขต 18 
42 ระยองวิทยาคม เมืองระยอง ระยอง สพม. เขต 18 

43 เลยพิทยาคม เมืองเลย เลย สพม. เขต 19 

44 หนองบัวพิทยาคาร เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู สพม. เขต 19 
45 สตรีราชินูนิศ  เมืองอุดรธานี อุดรธานี สพม. เขต 20 

46 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย สพม. เขต 21 

47 พรเจริญวิทยา พรเจริญ บึงกาฬ สพม. เขต 21 
48 เรณูนครวิทยานุกูล เรณูนคร นครพนม สพม. เขต 22 

49 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร สพม. เขต 22 
50 สกลราชวิทยานุกูล เมืองสกลนคร สกลนคร สพม. เขต 23 

51 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 

52 แก่นนครวิทยาลัย เมืองขอนแก่น ขอนแก่น  สพม. เขต 25 
53 ชุมแพศึกษา ชุมแพ ขอนแก่น  สพม. เขต 25 

54 ผดุงนารี เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม สพม. เขต 26 
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ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) 
ระยะที่ 1 จ านวน 82 ศูนย ์ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ที ่ รายช่ือโรงเรียน อ าเภอ/เขต จังหวัด สังกัด 

55 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 

56 สตรีศิริเกศ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 
57 ยโสธรพิทยาคม เมืองยโสธร ยโสธร  สพม. เขต 28 

58 เบ็ญจะมะมหาราช    เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สพม. เขต 29 
59 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ  สพม. เขต 29 

60 สตรีชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สพม. เขต 30 

61 สุรนารีวิทยา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สพม. เขต 31 
62 พิมายวิทยา พิมาย นครราชสีมา สพม. เขต 31 

63 บุรีรัมย์พิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์  สพม. เขต 32 

64 จอมพระประชาสรรค์ จอมพระ สุรินทร์ สพม. เขต 33 
65 ยุพราชวิทยาลัย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สพม. เขต 34 

66 ฝางชนูปถัมภ์ ฝาง เชียงใหม่ สพม. เขต 34 
67 ห้องสอนศึกษา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 

68 ส่วนบุญโญปถัมภ์ เมืองล าพูน ล าพูน สพม. เขต 35 

69 เตรียมอุดมศึกษาเขลางค์นคร เมืองล าปาง ล าปาง สพม. เขต 35 
70 สามัคคีวิทยาคม เมืองเชียงราย เชียงราย สพม. เขต 36 

71 พะเยาพิทยาคม เมืองพะเยา พะเยา สพม. เขต 36 

72 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่ แพร่ สพม. เขต 37 
73 สตรีศรีน่าน เมืองน่าน น่าน สพม. เขต 37 

74 ตากพิทยาคม เมืองตาก ตาก  สพม. เขต 38 

75 อุดมดรุณี เมืองสุโขทัย สุโขทัย  สพม. เขต 38 
76 พิษณุโลกพิทยาคม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก  สพม. เขต 39 

77 อุตรดิตถ์ดรุณี เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์  สพม. เขต 39 
78 เพชรพิทยาคม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 

79 ก าแพงเพชรพิทยาคม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร สพม. เขต 41 

80 พิจิตรพิทยาคม เมืองพิจิตร พิจิตร สพม. เขต 41 
81 หนองฉางวิทยา หนองฉาง อุทัยธานี สพม. เขต 42 

82 สตรีนครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ สพม. เขต 42 
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ระยะที่ 2 จ านวน 103 ศูนย ์ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ที ่ รายช่ือโรงเรียน อ าเภอ/เขต จังหวัด สังกัด 
1 ชิโนรสวิทยาลัย บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1 

2 วัดประดู่ในทรงธรรม บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1 
3 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม ดินแดง กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 

4 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี สพม. เขต 3 

5 เสนา “เสนาประสิทธิ์” เสนา พระนครศรีอยุธยา สพม. เขต 3 
6 แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี สพม. เขต 4 

7 ปทุมวิไล  เมืองปทุมธานี ปทุมธานี สพม. เขต 4 

8 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี สพม. เขต 5 
9 พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 

10 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย ์ สมุทรปราการ สพม. เขต 6 

11 กบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี สพม. เขต 7 
12 อรัญประทศ อรัญประเทศ สระแก้ว สพม. เขต 7 

13 บ่อพลอยรัชดาภิเษก บ่อพลอย กาญจนบุรี สพม. เขต 8 
14 ท่ามะกาวิทยาคม   ท่ามะกา กาญจนบุรี สพม. เขต 8 

15 ร่มเกล้ากาญจนบุรี ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 

16 โพธาวัฒนาเสนี โพธาราม ราชบุรี สพม. เขต 8 
17 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 

18 สามชุกรัตนโภคาราม สามชุก สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 

19 ภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี นครปฐม สพม. เขต 9 
20 บ้านลาดวิทยา บ้านลาด เพชรบุรี สพม. เขต 10 

21 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สพม. เขต 10 
22 พุนพินพิทยาคม พุนพิน สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 

23 บางสวรรค์วิทยา พระแสง สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 

24 สวนศรีวิทยา หลังสวน ชุมพร สพม. เขต 11 
25 หารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน พัทลุง สพม. เขต 12 

26 สตรีปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 

27 สิชลคุณาธารวิทยา สิชล นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 
28 กันตังพิทยากร กันตัง ตรัง สพม. เขต 13 
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ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)  
ระยะที่ 2 จ านวน 103 ศูนย ์ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ที ่ รายช่ือโรงเรียน อ าเภอ/เขต จังหวัด สังกัด 

29 สุไหงโกลก สุไหงโกลก นราธิวาส สพม. เขต 15 
30 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส สพม. เขต 15 

31 เบตง "วีระราษฎร์ประสาน" เบตง ยะลา สพม. เขต 15 

32 บันนังสตาวิทยา** บันนังสตา ยะลา สพม. เขต 15 
33 สายบุรี "แจ้งประชาคาร" สายบุรี ปัตตานี สพม. เขต 15 

34 โพธิ์คีรีราชศึกษา โคกโพธิ์ ปัตตานี สพม. เขต 15 

35 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา หาดใหญ่ สงขลา สพม. เขต 16 
36 นาทวีวิทยาคม นาทวี สงขลา สพม. เขต 16 

37 มะขามสรรเสริญ มะขาม จันทบุรี สพม. เขต 17 
38 พานทอง  พานทอง ชลบุร ี สพม. เขต 18 

39 สิงห์สมุทร สัตหีบ ชลบุร ี สพม. เขต 18 

40 มกุฏเมืองราชวิทยาลัย แกลง ระยอง สพม. เขต 18 
41 ศรีสงครามวิทยา วังสะพุง เลย สพม. เขต 19 

42 ศรีสองรักษ์วิทยา ด่ายซ้าย เลย สพม. เขต 19 

43 ค าแสนวิทยาสรรค์ นากลาง หนองบัวล าภู สพม. เขต 19 
44 กุมภวาปี  กุมภวาปี อุดรธานี สพม. เขต 20 

45 หนองหานวิทยา   หนองหาน อุดรธานี สพม. เขต 20 
46 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี บ้านผือ อุดรธานี สพม. เขต 20 

47 ชุมพลโพนพิสัย โพนพิสัย หนองคาย สพม. เขต 21 

48 สหราษฎร์รังสฤหดิ์ ศรีสงคราม นครพนม สพม. เขต 22 
49 มัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร สพม. เขต 23 

50 เตรียมอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สว่างแดนดิน สกลนคร สพม. เขต 23 

51 หนองกุงศรีวิทยาคาร หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 

52 สมเด็จพิทยาคม สมเด็จ กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 
53 บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น สพม. เขต 25 

54 พล พล ขอนแก่น สพม. เขต 25 

55 น ้าพองศึกษา น ้าพอง ขอนแก่น สพม. เขต 25 
56 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม สพม. เขต 26 
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ที ่ รายช่ือโรงเรียน อ าเภอ/เขต จังหวัด สังกัด 

57 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม สพม. เขต 26 
58 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 

59 โพนทองพัฒนาวิทยา โพนทอง ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 

60 ก าแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 
61 กันทรลักษ์วิทยา กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 

62 ขุขันธ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 

63 เลิงนกทา เลิงนกทา ยโสธร สพม. เขต 28 
64 มัธยมตระการพืชผล   ตระการพืชผล อุบลราชธานี สพม. เขต 29 

65 ศรีเมืองวิทยาคาร ศรีเชียงใหม่ อุบลราชธานี สพม. เขต 29 
66 วิจิตราพิทยา  วารินช าราบ อุบลราชธานี สพม. เขต 29 

67 เดชอุดม เดชอุดม อุบลราชธานี สพม. เขต 29 

68 แก้งคร้อวิทยา แก้งคร้อ ชัยภูมิ สพม. เขต 30 
69 จัตุรัสวิทยาคาร จัตุรัส ชัยภูมิ สพม. เขต 30 

70 ปักธงชัยประชานิรมิต ปักธงชัย นครราชสีมา สพม. เขต 31 

71 เมืองคง คง นครราชสีมา สพม. เขต 31 
72 มัธยมด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา สพม. เขต 31 

73 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา สพม. เขต 31 
74 นางรองพิทยาคม นางรอง บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 

75 พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 

76 ประโคนชัยพิทยาคม ประโคนชัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 
77 ชุมพลวิทยาสรรค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์ สพม. เขต 33 

78 ประสาทวิทยาคาร ปราสาท สุรินทร์ สพม. เขต 33 

79 นวมินทราชูทิศ พายัพ แม่ริม เชียงใหม่ สพม. เขต 34 
80 สันป่าตองวิทยาคม สันป่าตอง เชียงใหม่ สพม. เขต 34 

81 ฮอดพิทยาคม ฮอด เชียงใหม่ สพม. เขต 34 

82 จอมทอง จอมทอง เชียงใหม่ สพม. เขต 34 
83 แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 

84 เวียงเจดีย์วิทยา ลี้ ล าพูน สพม. เขต 35 
85 เถินวิทยาคม เถิน ล าปาง สพม. เขต 35 
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ที ่ รายช่ือโรงเรียน อ าเภอ/เขต จังหวัด สังกัด 

86 แจ้ห่มวิทยา แจ้ห่ม ล าปาง สพม. เขต 35 
87 พานพิทยาคม   พาน  เชียงราย สพม. เขต 36 

88 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ แม่สาย เชียงราย สพม. เขต 36 

89 เทิงวิทยาคม เทิง เชียงราย สพม. เขต 36 
90 เชียงค าวิทยาคม เชียงค า พะเยา สพม. เขต 36 

91 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่น แพร่ สพม. เขต 37 

92 ปัว ปัว น่าน สพม. เขต 37 
93 สรรพวิทยาคม แม่สอด ตาก สพม. เขต 38 

94 สวรรค์อนันต์วิทยา สวรรคโลก สุโขทัย สพม. เขต 38 
95 วังทองพิทยาคม  วังทอง พิษณุโลก สพม. เขต 39 

96 วัดโบสถ์ศึกษา วัดโบสถ์ พิษณุโลก สพม. เขต 39 

97 น ้าปาดชนูปถัมภ์ น ้าปาด อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 
98 หล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 

99 หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 

100 ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร สพม. เขต 41 
101 ทัพทันอนุสรณ์ ทัพทัน  อุทัยธานี สพม. เขต 42 

102 ลาดยาววิทยาคม ลาดยาว นครสวรรค์ สพม. เขต 42 
103 ท่าตะโกพิทยาคม ท่าตะโก นครสวรรค์ สพม. เขต 42 
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