
 

1. นิยามและเกณฑ ์SiRG, SiRN, SiCORE  
 

 กลุ่มวิจัย 
(Siriraj Research Group; SiRG) 

เครือข่ายวิจัย 
(Siriraj Research Network; SiRN) 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัย 
(Siriraj Center of Excellence Research for Excellence; SiCORE) 

1. Definition  
 

กลุ่ม/ศูนย์/หน่วยวิจัย ท่ีด าเนินการศึกษาวิจัยใน 17 
Area  แบบสหสาขา ตามยุทธศาสตร์วิจัยของคณะฯ 

กลุ่มวิจัยที่ด าเนินการศึกษาวิจัย แบบสหสาขาตาม
ยุทธศาสตร์วิจัยของคณะฯ 

กลุ่ม/เครือข่ายวิจยัที่มีความสามารถทางการวิจัยที่เป็นเลิศใน
ระดับชาติ / ภูมภิาค 

2. Inclusion criteria 
 

• มีวัตถุประสงค์การวิจยัที่มุ่งเป้าแบบ bidirectional 
จาก Biomedical to Bedside to community 
(Translation & Implementation Research) 

• มีความร่วมมือวิจัยระหว่างภาควิชา 
• อาจเป็นกลุ่มวิจยัย่อยใน SiCORE 
• เริ่มสร้างเครือข่ายวิจัยระดับชาติ / นานาชาติ 
• อาจารย์/นักวิจัยในกลุ่มวิจยัมีศักยภาพ ความ

เชี่ยวชาญ ด้านการวิจยัในเรื่องดังกล่าว 
• มีโครงการการวิจัยทีไ่ดร้ับทุนวิจัย 

• มีวัตถุประสงค์การวิจยัที่มุ่งเป้าแบบ bidirectional 
จาก Biomedical to Bedside to community 
(Translation & Implementation Research) 

• มีความร่วมมือวิจัยกับสถาบันทางการแพทย์นานาชาติ 
ในระดับ Top 100 อย่างชัดเจน (การแลกเปลี่ยน 
นักศึกษาบัณฑิต อาจารย/์นักวิจัย หรือการได้รับทุน
วิจัย)  

• มีเครือข่ายวิจยัระดับชาต/ินานาชาติ อย่างต่อเนื่องทาง
วิจัยและวิชาการ 

• อาจเป็นกลุ่มวิจยัย่อยรวมกันมากกว่าหนึ่งกลุ่มใน 
SiCORE 

• มีโครงการทีไ่ดร้ับทุนวิจัยอย่างสม่ าเสมอในระยะเวลา 5 
ปี 

• มีวัตถุประสงค์การวิจยัที่มุ่งเป้าแบบ bidirectional จาก 
Biomedical to Bedside to community (Translation 
& Implementation Research) 

• มีความร่วมมือวิจัยกับสถาบันทางการแพทย์นานาชาติ ใน
ระดับ Top 100 อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง (การแลกเปลี่ยน 
นักศึกษาบัณฑิต อาจารย/์นักวิจัย Adjunct professor, 
joint degree, dual degree และการได้รับทุนวิจัย)  

• มีเครือข่ายวิจยัระดับชาต/ินานาชาติ อย่างต่อเนื่องทางวิจัย
และวิชาการ และแสดงได้ว่าเป็นเลิศในระดับชาติ / ภมูิภาค 

• อาจเป็นการรวมกลุม่ของ SiRG, SiRN 
• ได้รับทุนวิจยัภายนอกคณะฯ อย่างต่อเนื่อง ระดับชาติ/ 

นานาชาติ อย่างน้อย 5 ปี 
 
 



  เครือข่ายวิจัย 
(Siriraj Research Network; SiRN) 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัย 
(Siriraj Center of Excellence Research for Excellence; SiCORE) 

3. Expected Output 
and Outcome 

• สร้างโครงการวิจัยร่วมเพื่อขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก 

• มีผลงานวิจยัตีพิมพ์นานาชาติ อยา่งน้อย 1 เรื่อง/
โครงการย่อย/ปี (วารสารที่มี IF<2.0) หรือ 0.5 
เรื่อง/โครงการ/ปี (วารสารที่มี IF>2.0) 

• %International Joint Research Publication 
>20% 

• มี citation/publication >3.0 ในระยะเวลา 5 ป ี

• มีโครงการวจิัยร่วมกับสถาบันทางการแพทย์ที่เป็น
เครือข่าย  

• ได้รับทุนวิจยัจากภายนอกและเชิงพาณิชย์  
• มีผลงานวิจยัตีพิมพ์นานาชาติ อยา่งน้อย 1 เรื่อง/

โครงการย่อย/ปี (วารสารที่มี IF<2.0) หรือ 0.5 เรื่อง/
โครงการ/ปี (วารสารที่มี IF>2.0) 

• %International Joint Research Publication 
>30% 

• มี citation/publication >4.0 ในระยะเวลา 5 ปี 
 

• มีโครงการวจิัยร่วมกับสถาบันทางการแพทย์ที่เป็นเครือข่าย  
• ได้รับทุนวิจยัจากแหล่งทุนภายนอก/พาณิชย์อย่างต่อเนื่อง 
• มีผลงานวิจยัตีพิมพ์นานาชาติ >1 เรื่อง/โครงการย่อย/ปี 

(วารสารทีม่ี IF<2.0) หรือ > 0.5 เรื่อง/โครงการ/ปี 
(วารสารทีม่ี IF>2.0) หรือ วารสารที่มี IF>10 ต่อโครงการ
ใหญ่ 

• %International Joint Research Publication >40% 
• มี citation/publication >5.0 ในระยะเวลา 5 ปี 

4. Support from 
Faculty 

• ทุนวิจัยแบบเริ่มต้น 
• บุคลากรช่วยวิจัย (สายสนับสนุน-เจ้าหน้าท่ีวิจัย ป.

ตรี ผู้ช่วยวิจัย ป.โท) สถานท่ี เครือ่งมือ ส าหรับการ
วิจัย ตามความเหมาะสมของกลุ่มวิจัย 

• การบริหารจัดการโครงการวิจัยโดยคณะฯ 

• ทุนวิจัยภายในคณะฯแบบท่ี 4, 6 
• บุคลากรช่วยวิจัย (สายสนับสนุน-เจ้าหน้าท่ีวิจัย ป.ตรี 

ผู้ช่วยวิจัย ป.โท/ป.เอก) สถานท่ี เครื่องมือ ส าหรับการ
วิจัย ตามความเหมาะสมของเครือข่ายวิจัย 

• การบริหารจัดการโครงการวิจัยโดยคณะฯ 

• ทุนวิจัยแบบ matching fund (แบบท่ี 5) 
• บุคลากรช่วยวิจัย (ทั้งสายวิชาการ-อาจารย์ และ

postdoctoral fellowship และสายสนบัสนุน-เจ้าหน้าท่ี
วิจัย ป.ตรี ผู้ช่วยวิจยั ป.โท/ป.เอก) สถานท่ี เครื่องมือ 
ส าหรับการวิจัย  

• การบริหารจัดการโครงการวิจัยโดยคณะฯ 

17 Areas of Excellence ในคณะฯ 

                             
                              

-Cardiovascular Diseases                    
Mental Health and Disorders                      

    



 
 

2. นิยามของ International Publications per faculty, Citations per publication, International Joint Research Publication 

2.1.  KPI International Publications per faculty (เรื่อง:คน) 
Description จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
Formula(สูตร) จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติของคณะฯ หารจ านวนอาจารย์ประจ า 

2.2.  KPI Citations per publication (ครั้ง:จ านวนผลงานรวม) 
Description SI KPI : จ านวนครั้งการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ต่อจ านวนผลงานตีพิมพ์ ย้อนหลัง 5 ปี จากฐานข้อมูล Scopus 

MU KPI : จ านวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงปีที่ใช้ข้อมูล (2560) จากผลงานตีพิมพ์ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจ าในหน่วยงาน(2557-2558) ต่อจ านวน
ผลงานตีพิมพ์ที่ค้นได้ในปี 2556-2557   

Formula(สูตร) SI KPI :จ านวนครั้งการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ของคณะฯ  สะสมย้อนหลัง 5 ปี หารด้วยจ านวนผลงานตีพิมพ์ของคณะฯ รวม 5 ปี 
ตัวอย่างการค านวณ 
SI KPI : Citations per publication 2560 = (จ านวน citation ของผลงานตีพิมพ์ปี 2555-2559 น าของทุกปีรวมกัน) ÷ จ านวนผลงานตีพิมพ์ 5 ปีที่ ค้น
ได้) 
MU KPI : Citations per publication 2560 = สืบค้นข้อมูลผลงานตีพิมพ์ปี 2557-2558 โดยนับจ านวนครั้งในการถูกอ้างอิงจนถึงปี 2560 หารด้วย
จ านวนผลงานตีพิมพ์ที่ค้นได้ในปี 2557-2558 

2.3.  KPI ร้อยละของ International Joint Research Publication (ร้อยละ) 
Description ผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่มีการตีพิมพ์ร่วมกับหน่วยงานหรือสถาบันต่างประเทศ 
Formula(สูตร) (จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณะฯ ที่มีการตีพิมพ์ร่วมกับหน่วยงานหรือสถาบันต่างประเทศ ÷ จ านวนผลงานวิจัยตพิีมพ์ระดับนานาชาติของคณะฯ 

ทั้งหมด) x 100 
 

 



 

 

3. นิยาม Biomedical research, Translational research, Implementation research 

3.1 KPI Biomedical research (เรื่อง:ปี) 
Description งานวิจัยด้านชีวการแพทย์ เพ่ือค้นหาองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติทางการแพทย์ โดยเป็นงานวิจัยที่เกิดโจทย์วิจัยจากชุมชนสังคม หรือ

สถานการณ์ปัจจุบัน   
Formula(สูตร) นับจ านวนโครงการวิจัยด้านชีวการแพทย์ เพ่ือค้นหาองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติทางการแพทย์ โดยเป็นงานวิจัยที่เกิดโจทย์วิจัยจาก

ชุมชนสังคม หรือสถานการณ์ปัจจุบัน   
3.2 KPI Translational research (เรื่อง:ปี) 

Description งานวิจัยที่ใช้ผลการวิจัยจากวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชีวการแพทย์ (หรือด้าน Pre-clinic) เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพของมนุษย์และความเป็นอยู่ ในบริบทของการ
วิจัยทางการแพทย์มีจุดมุ่งหมายที่การ "แปล" การค้นพบในการวิจัยขั้นพ้ืนฐานไปใช้ในการปฏิบัติทางการแพทย์และการพยาบาลและผลลัพธ์ทางสุขภาพ 

Formula(สูตร) จ านวนงานวิจัยที่ใช้ผลการวิจัยจากวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ชีวการแพทย์ (หรือด้าน Pre-clinic) เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพของมนุษย์และความเป็นอยู่ ในบริบท
ของการวิจัยทางการแพทย์มีจุดมุ่งหมายที่การ "แปล" การค้นพบในการวิจัยขั้นพื้นฐานไปใช้ในการปฏิบัติทางการแพทย์และการพยาบาลและผลลัพธ์ทาง
สุขภาพ 

3.3 KPI Implementation research (เรื่อง:ปี) 
Description ผลงานวิจัยทางการแพทย์ใหม่ที่สามารถน าไปใช้จริงในระดับส่วนงานชุมชนสังคมหรือใช้ในการปรับนโยบายการบริหารในระดับส่วนงาน กระทรวง หรือ

ระดับประเทศและมีผลกระทบต่อสังคม 
Formula(สูตร) นับจ านวนโครงการวิจัยที่น าผลงานวิจัยทางการแพทย์ใหม่ที่สามารถน าไปใช้จริงในระดับส่วนงานชุมชนสังคมหรือใช้ในการปรับนโยบายการบริหารใน

ระดับส่วนงาน กระทรวง หรือระดับประเทศและมีผลกระทบต่อสังคม 
 

 



 

 

4. ร้อยละประสิทธิภาพการส่งรายงานโครงการวิจัยตามงวดงาน 

4.1 KPI ร้อยละประสิทธิภาพการส่งรายงานโครงการวิจัยตามงวดงาน 

Description ร้อยละการส่งรายงานความก้าวหน้าทันก าหนดเวลา 
Formula(สูตร) (จ านวนโครงการที่ส่งรายงานความก้าวหน้า ÷ จ านวนโครงการที่ครบก าหนดส่งตามรอบทั้งหมด) x100 

 


