
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            

ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) 
 

ความหมายมีดังนี ้
1. หมายถึงทีม (team) หรือสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ร่วมกัน  (shared 

facility) หรือสิ่งท่ีมีอยู่ (entity) ที่ให้ความเป็นผู้น า การชักชวนให้ผู้อื่นกระตือรือร้นสนใจ
การปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) การท าวิจัย การสนับสนุน และ/หรือ การฝึกอบรม
ในองค์ความรู้เฉพาะ (focus area) ด้านใดด้านหนึ่ง ทั้งองค์ความรู้เฉพาะด้านอาจเป็น
เทคโนโลยี แนวคิดเชิงธุรกิจ หรือทักษะบางอย่าง หรืออาจเป็นกลุ่มวิชากว้างๆ เช่น 
สุขภาพสตรี การดูแลผู้สูงอายุ ฯลฯ  
    2. หมายถึง กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงาน หรือสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใช้ร่วมกัน 

     3. หมายถึง ทีมที่มุ่งท างานวิจัยเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง โดยอาจมีอาจารย์จาก
หลายสาขาวิชามารวมกัน และใช้สิ่งอ านวยความสะดวกร่วมกัน 

     4. เครือข่ายของสถาบันที่ท างานร่วมกัน เพื่อสร้างความเป็นเลิศเฉพาะด้านใด
ด้านหนึ่ง ไทย 

  5. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพของวิทยาลัยสถาบันพระบรมราช
ชนก  หมายถึง ศูนย์ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านสุขภาพด้านใดด้านหนึ่งตามบริบทของ
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ความเป็น
เลิศทางวิชาการด้านสุขภาพ 

วิธีการพัฒนาศูนย์ความเลิศ 
1.ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาศูนย ์
2.จัดท าแผนงานพัฒนาศูนย์ประกอบด้วย 

  2.1 แผนงานด้านการวิจัย 
  2.2 แผนงานด้านการบริการวิชาการ 
  2.3 แผนด้านการเผยแพรผ่ลงานวิจัย 

สรุปองค์ความรู ้
 

เกี่ยวกับวิธีการ 

พัฒนาศูนย์ความเลิศ  
 



  2.4 แผนการด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 
2.4.1 โครงสรา้งองค์กร (Organizational Profile) 
2.4.2 .ภาวะผู้น า (Leadership) 
2.4.3.การวางแผนยุทธศาสตร ์(Strategic 

Planning) 
2.4.4 การพิจารณาก าหนดผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholder Focus) 
2.4.5.การติดตาม ตรวจสอบ วัดผล ประเมินผล 

(Monitoring and Evaluation) 
2.4.6.การก าหนดบคุลากร (Workforce Focus) 
2.4.7.การจัดการด้านกระบวนการ (Process 

Management) 
 
หลักเกณฑก์ารประเมินศูนย์ความเป็นเลิศ 
 เกณฑ์การประเมินตามรายการประเมิน 5 ด้าน ดังน้ี  
 ๑. ด้านโครงสร้างและการด าเนินงาน (Structure) 

๑.๑ มีนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๑.๒ ก าหนดโครงสรา้งของศูนย์ และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบของทีม
บริหารศูนย ์

๑.๓ เป็นองค์กรที่มีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) 
เป็นฐานข้อมูลในการด าเนินงาน 

๑.๔ มีกจิกรรมการพัฒนาระบบงานเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น
กว่าเดิมอย่างน้อย ๑ กิจกรรม/ป ี

 
 
 
 

๒. ด้านบุคลากร (Personel) 
  ๒.๑ มบีุคลากรที่ท าหน้าที่ในการบริหารจดัการ ประจ าศูนย์ อย่างน้อย 

๑ คน 
๒.๒ มบีุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสาขาท่ีเป็น Excellent center อย่าง

น้อย ๑ คน 
๓. ด้านผลงานวิชาการ/วิจัย (Research and Development Center) 

๓.๑ มผีลงานวิจัย/ต ารา/บทความวิชาการ/นวัตกรรม ในสาขาทีเ่ป็น Excellent 
center อย่างน้อย ๑ เรื่อง/ปี 

๓.๒ ผลงานวิชาการสาขาท่ีเป็น Excellent center ไดร้ับการตีพิมพ์/ 
เผยแพร่ในแหล่งที่ไดร้ับการยอมรบัอย่างน้อย ๑ เรื่อง/ปี  

๓.๓ มีการน าผลงานวิชาการสาขาที่เป็น Excellent center ไปใช้ประโยชน์ดา้นต่าง 
ๆ อย่างน้อย ๑ เรื่อง/ปี  

๓.๔ มีการน าผลการปฏิบตัิงานและตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานท่ีส าคัญไป
เปรียบเทยีบกับองค์กรอื่นท่ีด าเนนิการด้านเดียวกัน (Benchmarking) เพื่อแสดงถึงแนว
ทางการพัฒนาสู่ความเป็น Best Practice  

๔. การบริการวิชาการ/การถ่ายทอดเทคโนโลยี/การสอน (Training Center)  
๔.1 มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น/ระยะยาว ในสาขาที่เป็น Excellent 

center ที่มีเนื้อหาทันสมัย  
๔.2 จัดประชุมวิชาการหรือฝึกอบรมบุคลากรสาขาที่เป็น Excellent 

center ต่อเนื่องทุกป ี
๕. การเป็นศูนย์อ้างองิ (Reference Center) 

๕.1 มบีุคลากรที่ไดร้ับเชิญไปเป็นวิทยากรการประชุม/อบรม/สัมมนา 
หรือเป็นกรรมการในองค์กรวิชาชีพ 
  ๕.2 มีการจดัท าฐานข้อมูลด้านสถานการณ์, บุคลากร, Best Practice, 
คลังความรู้, เทคโนโลยสีุขภาพ, สิง่อ านวยความสะดวกและบริการอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาท่ี
เป็น Excellent center  

๕.๓ เป็นแหล่งการศึกษาดูงานด้านสุขภาพส าหรับบุคลากรในสาขาที่เป็น  
Excellent center 



5.4 เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติงานสาขาที่เป็น Excellent center อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 

5.5 เป็นศูนย์รวมของทรัพยากรการเรยีนรู้และคลังความรูเ้ฉพาะ
ทางด้านที่เป็น Excellent center สามารถให้ผูเ้รียนศึกษา ค้นคว้า ได้ด้วยตัวเอง เพื่อสรา้ง
ความเป็นผู้น าทางวิชาชีพต่อไป 

 
ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก  หมายถึง กระบวนการที่พัฒนาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกให้เกิดการ
ด าเนินการพัฒนาศูนย์ตามเกณฑ์ (มาตรฐาน) ศูนย์ความเป็นเลิศ 5 ด้าน 
  1. ด้านโครงสร้างและการด าเนินงาน (Structure) 
  2. ด้านบุคลากร (Personnel) 
  3. ด้านผลงานวิชาการ/วิจัย (Research and Development Center) 
  4. การบริการวิชาการ/การถ่ายทอดเทคโนโลย/ีการสอน (Training Center) 
  5. การเป็นศูนย์อ้างอิง (Reference Center) 
 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ประกอบด้วย 

1.การมีทีมที่เข้มแข็ง 
2.การมีเครือข่าย 
3.ความสามารถในการท าวิจัย และการแสวงหาทุน 
4.การมีทุนสนับสนุนการวิจัย 
5.การมุ่งมั่นของสมาชิกทีม 
6.การมีนักศึกษาร่วมท างานในศูนย์ 
7. การมีบคุลากรสนับสนุนท่ีท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
คู่มือการประเมินผลการการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6.ของสถาบันพระบรมราชชนก 
ลินจง  โปธิบาล. การจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล.

เอกสารถ่ายส าเนา.  


