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งบประมาณดานการวิจัย
ประจําปงบประมาณ 2550
งบประมาณดานการวิจัยในป 2550 ใชจายรวมทั้งหมด
17,699,677.81 บาท จําแนกตามประเภทของการใชเงิน ดังนี้

5,253,228.40
5,011,548.40
114,800.00
111,880.00
15,000.00
161,149.00
111,800.00
49,349.00
314,142.00
263,400.00
50,742.00
26,800.00
2,204,724.41
505,500.00
344,570.41
1,318,729.00
11,425.00
24,500.00
60,688.00
31,680.00
29,008.00

1. งบประมาณ

1. จัดสรรทุนวิจัยและทุนสมทบการวิจัย
1.1 ทุนวิจยั พื้นฐานและประยุกต
1.2 ทุนวิจยั ดานแพทยศาสตรศึกษา
1.3 ทุนวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
1.4 ทุนวิจยั ดานสรางเสริมสุขภาพ
2. ดําเนินการดานสงเสริมการวิจัย
2.1 คาตอบแทนกรรมการ
2.2 การพัฒนาคณะกรรมการสงเสริมการวิจยั
3. ดําเนินการดานจริยธรรมการวิจัย
2.1 คาตอบแทนกรรมการ
2.2 การพัฒนาคณะกรรมการและเจาหนาที่จริยธรรมการวิจยั
4. คาใชจายคณะกรรมการสัตวทดลอง
5. สนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย
5.1 คาตอบแทนผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ
5.2 ทุนอุดหนุนการตีพิมพจาก มช.
5.3 ทุนอุดหนุนเพื่อไปเสนอผลงาน ณ ตางประเทศ
5.4 โครงการอบรมการเตรียมตนฉบับเพื่อการตีพิมพ
5.5 คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญภาษาตางประเทศตรวจสอบตนฉบับ
6. โครงการพัฒนาความเปนเลิศกลุมวิจัย
6.1 โครงการสนับสนุนวิจัยสมุนไพรเพือ่ ประยุกตใชทางคลินิก
6.2 เงินสนับสนุนการจัดสัมมนาการวิจยั ระดับภาควิชาและกิจกรรม
เครือขายวิจยั
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54,697.00
22,701.00
24,901.00
7,095.00
13,882.00
590,817.00
20,000.00
570,817.00
9,019,550.00
69,550.00
8,950,000.00

1. งบประมาณ

7. คาใชจายในการจัดอบรม/ประชุมตางๆ
7.1 การวิจัยและการกาวสูความเปนเลิศทางวิชาการ
7.2 ไขเลือดออก
7.3 การกาวสูตําแหนงวิชาการผศ. รศ. ศ. และ ศ.11
8. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและการสนับสนุน
8.1 โครงการอบรมเจาหนาที่สนับสนุนการบริหารงานวิจยั
9. สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานวิจัยฯ
9.1 เงินสมทบคาสมาชิกชมรมจริยธรรมการวิจยั ในคนในประเทศไทย
9.2 คาใชสอย และวัสดุเคมีของศูนยเครือ่ งมือ และงานวิจยั
10. พัฒนาศูนยเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย
10.1 คาซอมบํารุงเครื่องมือ
10.2 ครุภัณฑ
- Pluse field gel electrophoresis
950,000
- Surface plasmon resonance
5,000,000
- Phospho imager
3,000,000
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1. งบประมาณ

การสนับสนุนกิจกรรมดานการวิจัยของคณาจารยและบุคลากรในคณะแพทยศาสตร
คณะฯไดจดั สรรงบประมาณเพื่อเปนการสนับสนุนกิจกรรมดานการวิจยั ของคณาจารยและ
บุคลากรในคณะฯ ดังนี้
1) ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการละไมเกิน 200,000 บาท
2) ทุนวิจัยปญหาสุขภาพภาคเหนือ โครงการละไมเกิน 500,000 บาท
3) ทุนจุลวิจัย ทุนนายแพทยสมาน ทุนวิจยั มะเร็ง
4) จัดสรรทุนสมทบกรณีไดรับทุนวิจยั ภายนอกมหาวิทยาลัย
5) ทุนพัฒนากลุมวิจยั เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยรวม
6) ทุนนักวิจยั รุนใหม ทุนวิจัยนํารอง โครงการละไมเกิน 30,000 บาท
7) ทุนวิจัยเพือ่ พัฒนาองคกรและจัดการศึกษา (R&D, Med Ed Research)
8) ทุนอุดหนุนการตีพิมพ (คา page charge)
9) คาตอบแทนผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ (ผลงานละไมเกิน 10,000 บาท)
10) เงินรางวัลผลงานตีพิมพที่มี impact factor สูง
11) ทุนอุดหนุนเพื่อไปเสนอผลงาน ณ ตางประเทศ ทุนละไมเกิน 60,000 บาท
12) เงินสนับสนุนการจัดสัมมนาการวิจัยระดับภาควิชา ไดแก Molecular Biology Journal
Club
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สําหรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ขางตน สามารถนําเสนอในรูปของกราฟได
ดังนี้
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10,000,000
9,019,550
9,000,000
8,000,000
7,000,000
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5,000,000
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กิจกรรม/โครงการ

จากกราฟที่ 1 – 1 พบวางบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานวิจยั ดานตางๆ รวมทั้งหมด
จํานวน 17,699,677.81 บาท จําแนกตามประเภทของการใชเงิน คือ ทุนอุดหนุนวิจยั จํานวน
5,253,228.40 บาท คาใชจา ยสําหรับคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย จํานวน 161,149 บาท การ
ดําเนินการดานจริยธรรมการวิจัย จํานวน 314,142 บาท คาใชจายคณะกรรมการสัตวทดลอง
จํานวน 26,800 บาท โครงการสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจยั จํานวน 2,204,724.41 บาท โครงการ
พัฒนาความเปนเลิศกลุมวิจยั จํานวน 60,688 บาท คาใชจายในการจัดอบรม/ประชุมตางๆ จํานวน
54,697 บาท โครงการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและการสนับสนุน จํานวน 13,882 บาท เงิน
สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานวิจยั ฯ จํานวน 590,817 บาท และโครงการพัฒนาศูนย
เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 9,019,550 บาท

1. งบประมาณ

งบประมาณ(บาท)

กราฟที่ 1 – 1 แสดงงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานวิจยั จําแนกตามประเภทของการใช
เงินทุนประจําปงบประมาณ 2550
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คาบริหารโครงการที่เก็บได
¾ เขาเปนรายไดคณะ
¾ เขาเปนรายไดภาควิชา
¾ สมทบมหาวิทยาลัย

3,442,424.96 บาท
1,394,723.51 บาท
1,259,631.34 บาท
788,070.11 บาท

1. งบประมาณ

คาบริหารโครงการ (Overhead Charge)
ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารและการจัดการเงินทุน
วิจัยที่ไดรับจากแหลงทุนภายนอก ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 1 เมษายน 2545 และเพื่อใหการพิจารณา
โครงการและงบประมาณงานวิจัยของอาจารยและขาราชการเปนไปอยางเหมาะสมถูกตองตาม
หลักเกณฑ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน คณะแพทยศาสตรจึงไดวางแนวทางปฏิบัติวาดวยการทํา
วิจัยในคนที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภาคเอกชน การชําระคาธรรมเนียมในการพิจารณา
โครงการวิจัย การจัด สรรคาธรรมเนียมใหแก คณะฯ และหนวยงานที่เกี่ยวข อง และการระบุ
รายละเอียดงบประมาณของแตละโครงการ โดยในกรณีที่งบประมาณของโครงการระบุคาบริหาร
โครงการ (Overhead Charge) จํานวนรอยละ 10 ไวแลว ใหจายเงินรอยละ 30 ของคา Overhead
Charge เขากองทุนสนับสนุนงานวิจัยฯ เพื่อพัฒนางานวิจัยสวนรวม รอยละ 30 เขาเปนรายไดคณะ
และรอยละ 40 จัดสรรใหภาควิชาที่เกี่ยวของ เพื่อใชในกิจการดานพัฒนางานวิจัยและวิชาการของ
ภาควิชา ตามความเหมาะสม คณะฯ จึงไดแจงใหผูวิจัยที่ไดทุนดังกลาว ปฏิบัติตั้งแตเริ่มจนถึง ณ
ป 2550 ซึ่งในป 2550 คณะไดจัดเก็บคาบริหารโครงการ ไดดังนี้
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3,500,000
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3,442,424.96
2,973,652.30
2,422,466.07
1,618,571.03

1. งบประมาณ

คา Overhead

กราฟที่ 1 – 2 แสดงคาบริหารโครงการ (Overhead Charge) ที่ผูวิจัยไดจายใหมหาวิทยาลัยแยกตาม
ปงบประมาณ 2545(เริ่มตั้งแต 1 สิงหาคม 2545 ) – 2550

296,660
59,840
ป 45

ป 46

ป 47

ป 48

ป 49

ป 50

ปงบประมาณ

จากกราฟที่ 1 – 2 พบวา คา Overhead Charge ในปงบประมาณ 2545 ไดรับจํานวน 59,804
บาท ปงบประมาณ 2546 ไดรับจํานวน 296,660 บาท ปงบประมาณ 2547 ไดรับจํานวน
1,618,571.03 บาท ปงบประมาณ 2548 ไดรับจํานวน 2,422,466.07 บาท และปงบประมาณ 2549
ไดรับจํานวน 2,973,652.30 บาท และปงบประมาณ 2550 ไดรับจํานวน 3,442,424.96 บาท ซึ่งแสดง
ใหเห็นวาแนวโนมของการไดรับคา Overhead Charge จะมีคาสูงขึ้น อันเปนการบงบอกถึงจํานวน
งานวิจยั ที่เพิ่มขึ้นดวย
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คณะฯ

ภาควิชาฯ

788,070.11

มหาวิทยาลัย

1. งบประมาณ

คา Overhead (บาท)

กราฟที่ 1 – 3 แสดงรายรับคาบริหารโครงการ (Overhead Charge) ประจําปงบประมาณ 2550
แยกเปนของมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชา

หนวยงานทีไ่ ดรับคา Overhead

จากกราฟที่ 1 – 3 พบวา คา Overhead Charge ที่ชําระแลวมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 3,442,424.96
บาท จําแนกตามหนวยงาน คือ มหาวิทยาลัยจะไดรับจํานวน 788,070.11 บาท คณะฯ ไดรับจํานวน
1,394,723.51 บาท และภาควิชาไดรับจํานวน 1,259,631.34 บาท
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3. ประกาศคณะแพทยศาสตร. คาตอบแทนผลงานวิชาการ.
4. ประกาศคณะแพทยศาสตร. เงินรางวัลผลงานตีพิมพที่มี Impact factor สูง.

