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ทุนวิจัย
ประจำปีงบประมำณ 2561

ในปีงบประมาณ 2561 คณะแพทยศาสตร์
มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายในสถาบัน
และทุนสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน ซึ่งรวมทั้งจากผู้ผลิตเวชภัณฑ์
จานวนทั้งสิ้น 274 โครงกำร เป็นเงิน 225,734,506.82 บำท
มีอาจารย์และนักวิจัยประจา ที่ได้รับทุนทาวิจัย รวม 245 คน
จาแนกเป็นแหล่งทุนภายในสถาบัน จานวน 215 คน
และภายนอกสถาบัน จานวน *92 คน
(*อาจารย์ 1 ท่านหากได้รับทุนทั้งภายในและภายนอก ให้นับว่าได้รับทุนจากภายนอก : เกณฑ์จากกองแผนงาน มช.)

ทุนสนับสนุนภำยในสถำบัน
เป็นเงิน
- ทุนสนับสนุนจากคณะฯ
เป็นเงิน
- งบประมาณแผ่นดิน
เป็นเงิน
- ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช.
เป็นเงิน
- ทุนโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ มช.
เป็นเงิน
- Matching fund
คณะสมทบเป็นเงิน
มช.สมทบเป็นเงิน
ทุนสนับสนุนภำยนอกสถำบัน
เป็นเงิน
- แหล่งทุนไม่หวังผลกาไร
เป็นเงิน
- ผู้ผลิตเวชภัณฑ์
เป็นเงิน
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งบประมำณคณะแพทยศำสตร์ เพื่อเป็นทุนทำวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ได้จั ด ได้จั ดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรอย่ า ง
ต่อเนื่องทุกปี ตามตารางที่ 2-1 โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้จัดสรรงบประมาณไว้ 30,000,000 บาท สาหรับการ
ทาวิจัยเป็นเงิน 24,321,081 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.07 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ ที่เหลือเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ด้านการวิจัยค่าสนับสนุนการพัฒนาคณะกรรมการชุดต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนาด้านการวิจัย
และค่าสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยตลอดจนการดาเนินงานที่เป็นการสนับสนุนกิ จกรรมงานวิจัยเพื่อให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ
ตำรำงที่ 2 – 1 งบประมาณคณะแพทยศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการทาวิจัย ระหว่างปีงบประมาณ 2557–2561
งบประมาณใช้จา่ ย
จานวนโครงการ

2557
13,695,124
130

2558
14,408,533
133*

2559
18,660,087.50
138*

2560
22,226,683
151*

หมายเหตุ *
* ปี 2558 มีทุนสมทบ (Matching fund) ของคณะ จานวน 2 โครงการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ตันติเวชอภิกุล 300,000 บาท
2. อาจารย์ ดร.นพ.เกริกวิชช์ ศิลปวิทยาทร
300,000 บาท
* ปี 2559 มีทุนสมทบ (Matching fund) ของคณะ จานวน 1 โครงการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตมิ า ศรีมะเริง
300,000 บาท
* ปี 2560 มีทุนสมทบ (Matching fund) ของคณะ จานวน 3 โครงการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ลังกาพินธ์
300,000 บาท
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ โตจรัส
300,000 บาท
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ 48,000 บาท
* ปี 2561 มีทุนสมทบ (Matching fund) ของคณะ จานวน 3 โครงการ
1. รองศาสตราจารย์ นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ
300,000 บาท
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ปรัชญาสกุล 300,000 บาท
3. ดร.ศิริพงษ์ ปาลี
300,000 บาท
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กรำฟที่ 2–1 แสดงจานวนโครงการวิจัยและจานวนเงินทุนทั้งภายใน และภายนอก (แหล่งทุนไม่หวังผลกาไร และ
ผู้ผลิตเวชภัณฑ์) ประจาปีงบประมาณ 2561
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ทุนสนับสนุนภายในสถาบัน

ทุนไม่หวังผลกาไร
จานวนโครงการ

ทุนผู้ผลิตเวชภัณฑ์
งบเงินทุน(บาท)

จากกราฟที่ 2 – 1 พบว่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจานวนโครงการวิจัยรวมทั้งหมด 274
โครงการ งบประมาณเงินทุนที่ได้รับทั้งหมด จานวน 225,734,506.82 บาท จาแนกได้ดังนี้
- ทุนภายในสถาบัน
จานวน 195 โครงการ งบประมาณเงินทุน
จานวน 51,815,481.00 บาท
- แหล่งทุนไม่หวังผลกาไร จานวน 42 โครงการ รวมจานวนเงินทุน
จานวน 75,047,173.00 บาท
- แหล่งทุนผู้ผลิตเวชภัณฑ์ จานวน 37 โครงการ รวมจานวนเงินทุน
จานวน 98,871,852.82 บาท
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