
 
สารจากคณบดี 

 
 

คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดจัดทํารายงาน
ประจําปงบประมาณ 2549 (1  ตุลาคม  2548 – 30  กันยายน  2549)  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรุปผลกิจการดําเนนิงานของคณะแพทยศาสตร ในรอบ
ปงบประมาณ  2549  ประกอบดวยขอมูลทั่วไป  ขอมูลเกีย่วกับ  บุคลากร  
งบประมาณ   การจัดการศกึษา  กจิกรรมนิสิต  การวจิัย  การประกัน
คุณภาพการศกึษา  และผลการดําเนนิงานดานตาง ๆ ซ่ึงถือวาเปนภารกิจ 
หลักที่ตองตระหนักถึงบทบาทและหนาที่ในการพฒันาคณะแพทยศาสตร  
และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานประจําปฉบบันี้จะเปนประโยชนตอ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภายใน  และภายนอกคณะฯ  รวมทั้งผูสนใจทั่วไป  
สําหรับเปนขอมูลสารสนเทศทางดานวิชาการตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ศาสตราจารย นายแพทยสมพร   โพธินาม) 
รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



 
สารบัญ 

 
เรื่อง                              หนา 
 
สารจากคณบดี 
สารบัญ 

  ประวัติความเปนมา              1 
  ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ              3 
  ดานการบริหารและการแบงสวนราชการ        

   โครงสรางองคกร  คณะแพทยศาสตร         4 
   การบริหารงานของคณะแพทยศาสตร         5 
   แผนกลยุทธคณะแพทยศาสตร ป 2548 - 2552        6 

  ผูบริหารประจําคณะแพทยศาสตร         8 
  ผูเชี่ยวชาญประจําคณะแพทยศาสตร         8 
  บุคลากรประจําคณะแพทยศาสตร         9 

   สรุปอัตรากําลัง         13 
  ดานพฒันาบคุลากร  

   บุคลากรลาศึกษาตอ  สถาบันภายในและตางประเทศ     14 
   การเขารวมประชุม / อบรม / สัมมนา  และดูงานของบุคลากร      15 
   การรับเชิญเปนวิทยากร        18 

  ดานงบประมาณ           
   งบประมาณแผนดิน / งบประมาณเงนิรายได ปงบประมาณ  2549    19 
   งบประมาณโครงการผลิตแพทยเพิ่ม  (งบกลางป  2549)     20 

  ดานวชิาการ 
   การจัดการศกึษาและการพฒันาหลักสูตร      21 
   ตารางสรุปจํานวนนิสิต  ประจําปการศกึษา 2549      21 
   สรุปจํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาประจาํปการศึกษา  2548    21 
   ตารางสรุปภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประจําปการศกึษา 2548    22 
 
 



 
สารบัญ 

 
เรื่อง                              หนา 
 

  ดานกิจการนสิิต 
   โครงการกิจการนิสิตที่ดําเนินการในปงบประมาณ  2549     22 

  ดานการวิจัย 
   โครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนในปงบประมาณ  2549    23 
   บทความวจิัยที่ไดรับการเผยแพร       24 

  ดานการบริการวิชาการ         24 
  ดานการทํานบุํารุงศิลปะ  และวัฒนธรรม       25 
  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา        26 
  ความรวมมือ และการติดตอกับหนวยงานภายใน  และตางประเทศ    27 
  บุคลากร / นสิิต ท่ีไดรับรางวัลในรอบปการศึกษา      27 
  ศูนยบริการทางการแพทย         28 
  ศูนยบริการแพทยแผนไทยประยุกต        33 
  สรุปภาพรวมผลการดําเนนิงานในรอบปงบประมาณ  2549  คณะแพทยศาสตร   35 
  เปาหมายของคณะแพทยศาสตรในปงบประมาณ  2550      35 
  ประมวลภาพกิจกรรมรอบปงบประมาณ  2549       36 
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ประวัติความเปนมาคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยมหาสารคาม ไดรับการสนับสนุนใหกอตั้งในสมัยของอธิการบดี   
ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.ภาวิช  ทองโรจน  โดยทาบทาม ศาสตราจารย นายแพทยสมพร  โพธินาม  เปน
ประธานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ่ึงมีแนวคิดใหคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันที่เปนเลิศทางวิชาการดานเวชศาสตรครอบครัว ผลิตบัณฑิตและแพทย
เฉพาะทางดานเวชศาสตรครอบครัวและชมุชนที่มีคุณภาพ กอปรดวยคณุธรรมและจริยธรรม สรางงานวิจยัที่
มีคุณคา เปนแหลงอางอิงทางวิชาการของทองถ่ิน ประเทศชาติ และนานาชาตแิละยุทธศาสตรที่จะทําให 
เกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  
 คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยมหาสารคาม ไดรับการจัดตั้งเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลยั  
ตามมติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ 10/2546  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546  โดยดําเนินการในรูปแบบ
หนวยงานนอกระบบราชการที่เนนความคลองตัวมีประสิทธิภาพและพึ่งตนเองมากที่สุด และไดรับโอน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยกุต  จากคณะเภสัชศาสตรและวิทยาศาสตร
สุขภาพไวในคณะแพทยศาสตร เมื่อวันที ่ 15 มกราคม 2547  มีนิสิต  84  คน  จํานวน  2  รุน  และหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต  (6 ป)  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2549   ไดการรับรองจากแพทยสภา  เมื่อวันที่  19  มีนาคม  
2549  และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย  คร้ังที่  5 / 2549  เมื่อวันที่ 26  พฤษภาคม  
2549   

ปจจุบันคณะแพทยศาสตร  ดําเนินการจัดการเรียนการสอน  2  หลักสูตร  คือ  หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต (6 ป)  (หลักสูตรใหม  พ.ศ.  2549)  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การแพทยแผนไทยประยุกต   (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2548) 
 คณะแพทยศาสตร  ไดดําเนนิการเปดใหบริการทางการแพทย  เปนครั้งแรก  ณ  ศูนยบริการทาง
การแพทย   (ทีต่ั้งขามเรียง)  เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2547  และเปดใหบริการ  ณ  ศูนยบริการทางการแพทย  
(เขตพื้นทีใ่นเมือง)   เมื่อวันที่  6  กุมภาพนัธ  2549   

คณะแพทยศาสตร  ยังไดเปดศูนยบริการทางการแพทยแผนไทยประยุกต  โดยใหบริการดานการ
หัตถบําบัดและรักษาโรคดวยยาสมุนไพรและสงเสริมสุขภาพ  เมื่อวันที่  12  กรกฎาคม  2549   
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ที่ตั้ง  

คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นทีใ่นเมือง)   ตําบลตลาด  อําเภอเมือง     
จังหวดัมหาสารคาม  โทรสาร : 0-4371-2991  โทรศัพท : 0-4371-2992   หมายเลขภายใน  304 , 555    
http://www.med.msu.ac.th   
 
สีประจําคณะ  สีเขียว     
 
สีประจําหลกัสูตร 
  
 -  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) สีเขียว  (Permanent  green  middle)  รหัส  484BS2OBL  
 -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สีเขียวไพล  (Permanent  green  light)  รหสั  483BS2O 
         สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต 

-  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.) สีเขียวเขม  (Permanent  green  deep) รหัส  482BS2OBL 
         สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 

 
 

ภารกิจหลักของคณะแพทยศาสตร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะแพทยศาสตร 

1.  การผลิตบัณฑิต 

2.  การวิจัย 

3.  การบริการวิชาการแกชุมชน 4.  การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

5.   การบริหาร 
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ปรัชญา 

 
ผูมีปญญา  พึงเปนอยูเพื่อสุขภาพแหงมหาชน 

 
 

วิสัยทัศน 
 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเปนสถาบันที่เปนเลิศทางวิชาการ ดานเวชศาสตร
ครอบครัว  โดยผลิตบัณฑิตแพทย แพทยแผนไทยประยุกตและแพทยเฉพาะทางระดับวุฒิบัตรดานเวชศาสตร
ครอบครัวและชุมชนที่มีคุณภาพ  กอปรดวยคุณธรรมและจริยธรรม  สรางงานวิจัยที่มีคุณคา เปนแหลงอางองิ
ทางวิชาการของทองถ่ิน ประเทศชาติและนานาชาติ 

 
 

พันธกิจ 
 
 1.   ผลิตแพทย   แพทยแผนไทยประยุกต  และพัฒนากําลังคนทางดานการแพทยใหไดตามเกณฑ        
มาตรฐานเพื่อตอบสนองตอความตองการแพทยของประเทศ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังขาด
แคลนแพทยอยูอีกมาก 
 2.   ผลิตบุคลากรทางการแพทย ใหสอดคลองกับแนวคิดการปฏิรูประบบบริการทางการแพทย  การสาธารณสุข  
ของประเทศ ซ่ึงเนนการบรกิารประชาชน  ครอบครัว และชุมชนในระดับปฐมภูม ิ
 3.   เปนแหลงพัฒนาองคความรูและวิจัยทางการแพทย การสาธารณสุขในการปองกัน  การสรางเสริม
สุขภาพ การรักษาโรคและการฟนฟูสภาพใหกับประชาชนในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของ
ประเทศ  
 4.   ใหบริการวิชาการแกบุคลากรทางการแพทยการสาธารณสุขและประชาชน  ชุมชน  และสังคม 
 5.   ดําเนินการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนของ
คณะแพทยศาสตร 
 6.   รองรับนโยบายของรัฐที่จะใหประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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ดานการบริหาร  และการแบงสวนราชการ 
 

โครงสรางองคกร  คณะแพทยศาสตร   ( Organization  Chart ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานพยาบาล 
งานเภสัชกรรม 
งานเวชระเบียน 
งานทันตกรรม 
งานจายกลาง 
งานกายภาพบําบัด 
งานรังสีวิทยา 
 

งานบริการแพทยแผนไทย 
งานผลิตยาและผลิตภัณฑ - 
  ยาสมุนไพร 
งานบริการแพทยทางเลือก - 
  และแพทยแผนตะวันออก 

คณะแพทยศาสตร 

ฝายวิชาการ / กิจการนิสิต สํานักงานคณบดี ศูนยบริการทางการแพทย ศูนยบริการแพทยแผนไทยประยุกต 

บัณฑิตศึกษา 
งานวิชาการ 
งานกิจการนิสิต 
งานเวชนิทัศนและ- 
   คอมพิวเตอร 
กลุมสาขาวิชา 

- กุมารเวชศาสตร 
- สูตินรีเวชฯ 
- ออรโธปดิกส 
- โสต  ศอ  นาสิก 
- จักษุวิทยา 
- ศัลยศาสตร 
- อายุรศาสตร 
- จิตเวชศาสตร 
- กายภาพบําบัด 
- วิสัญญีวิทยา 
- รังสีวิทยา 
- แพทยแผนไทยประยุกต 

    -       นิติเวชวิทยา 

งานธุรการและเลขานุการ 
งานนโยบายและแผน 
งานบัญชี 
งานการเงิน 
งานพัสดุ 
งานบุคคล 
งานวิเทศสัมพันธ 
งานประชาสัมพันธ 
งานอาคารสถานที่และยานยนต 
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การบริหารงานของคณะแพทยศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณบดี 

รองคณบดี 

เลขานุการคณะ ผูชวยคณบดี 

คณะกรรมการคณะแพทยศาสตร 

หัวหนางาน 

หัวหนาหนวย 
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แผนกลยุทธ  คณะแพทยศาสตร  ป  2548 - 2552 
 
 
นโยบายที่  1  ผลิตแพทยและกําลังคนดานการแพทยท่ีมีคุณภาพ กอปรดวยคุณธรรมและ 

จริยธรรม ใหสอดคลองกับความตองการดานสุขภาพของประเทศ 
มาตรการที่ 1   พัฒนาหลักสตูรเพื่อผลิตแพทยและกําลังคนดานการแพทยใหสอดคลองกับความ

ตองการดานสขุภาพของประเทศ 
มาตรการที่ 2   จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเนนผูเรียนเปนศนูยกลาง 
มาตรการที่ 3   พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงนิสิตใหมีความสมดลุทางรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม 
มาตรการที่ 4   พัฒนาอาจารยใหมีความสามารถจัดการเรียนการสอน  การสอบ  และการใช

ปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) 
มาตรการที่ 5   พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  เชน  การสอนทางไกล, E- Learning 
มาตรการที่ 6   สงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  หรือ  ภาษาญี่ปุน  
มาตรการที่ 7    พัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานและตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย

และสํานักรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) 
 
นโยบายที่  2  สงเสริม  สนับสนุนใหมีงานวิจัยพื้นฐาน  วิจัยท่ีแกปญหา และพัฒนาชมุชน  สังคม  

ประเทศชาติ  โดยเนนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนอันดบัแรก 
มาตรการที่ 1   พัฒนาบุคลากรใหมีความรู  ความสามารถในการทําวิจยั 
มาตรการที่ 2   สนับสนุนใหมีงบประมาณวิจัยเพื่อใหมีการวิจัยอยางตอเนื่อง 
มาตรการที่ 3   สนับสนุนใหมีการเผยแพรงานวิจยั 
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นโยบายที่  3    การบริการวิชาการดานสขุภาพที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและการพัฒนา 

ประเทศ 
มาตรการที่ 1   ใหบริการทางวิชาการทางการแพทยแกนิสิต  บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

และประชาชนทั่วไป 
มาตรการที่ 2   เผยแพรความรูทางวิชาการแกบุคลากรดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  และชมุชน  

สังคม  ดวยวิธีการที่หลากหลาย 
 
นโยบายที่  4   ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มาตรการที่ 1   ปลูกฝงนิสิตใหมีคานิยมของความเปนไทย 
 มาตรการที่ 2   สงเสริมและสนบัสนุน เผยแพร ทํานุบํารุงศิลปะ และวฒันธรรม 
 
นโยบายที่  5 สงเสริมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  มีความคลองตัวและโปรงใส 

มาตรการที่ 1   พัฒนาระบบการบริหาร พฒันาบุคลากร  และการจดัการอยางตอเนื่อง 
มาตรการที่ 2   จัดโครงสรางอัตรากําลังที่เหมาะสม 
มาตรการที่ 3   กําหนดใหมีการใชจายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
มาตรการที่ 4   พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
มาตรการที่ 5   สงเสริมระบบควบคุมภายในคณะแพทยศาสตรใหมีประสิทธิภาพ 
มาตรการที่ 6   พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 
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ผูบริหารคณะแพทยศาสตร 

 
 

ศาสตราจารย นายแพทยสมพร โพธินาม 
รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร 
 
 
ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย 
รักษาการรองคณบด ี 
(ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา) 
 
 
รองศาสตราจารย ดร. เวทิน ี สุขมาก 
รักษาการรองคณบด ี
 
 
 
อาจารย นายแพทยเทพลักษ ศิริธนะวุฒิชัย 
รักษาการรองคณบด ี

 
 
 
 

ผูเชี่ยวชาญประจําคณะแพทยศาสตร 
 

 
เภสัชกรหญิง จงจิตต ฤทธิหาญ 
ผูเชี่ยวชาญดานการผลิตยาสมุนไพร 
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บุคลากรประจําคณะแพทยศาสตร 
 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษา หมายเหตุ 
อาจารย  

1. ศ.นพ.สมพร   โพธินาม รักษาการคณบดี 
คณะแพทยศาสตร 

- พ.บ. 
- CERT AMER BORAD  
   OBS & GYN.   
- Fellow of the International  
  College of Surgeons 
- อนุมัติบัตรสูติศาสตร-นรีเวช 
  วิทยา   
- เกียรติบัตรผูเชี่ยวชาญสาขา 
  มะเร็งนรีเวชวิทยา   
- อนุมัติบัตรเวชศาสตร
ครอบครัว 
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา   
  แพทยศาสตร 

- มหาวิทยาลัยมหิดล 
- Washington University,   
   U.S.A. 
- สมาคมวิทยาลยัศลัยแพทย  
  นานาชาติ 
- แพทยสภา 
 
- แพทยสภา 
 
- แพทยสภา 
- มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

2. ศ.นพ.เฉลิม  วราวทิย ผูเชี่ยวชาญ - พ.บ. 
- Dip American Board of Ped 
- ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ 

- มหาวิทยาลัยมหิดล 
- American Acedemy of Ped 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

3. รศ.ดร.เวทินี   สุขมาก รองศาสตราจารย 
ระดับ  9 

- Ph.D. (Psychology) - Victoria University of  
   Technology, Australia  

 

4. ภญ. จงจิตต  ฤทธิหาญ ผูเชี่ยวชาญ - ภ.บ.  
- ภ.ม. (เภสัชการ) 
- บธ.ม. บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  

- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยมหิดล 
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

5. อ. จงกล  พูลสวัสดิ์ อาจารย  ระดับ  7 - วท.ม. (เกษตรศาสตร) 
- บภ. (โบราณเภสัชกรรม ) 
- บว. (โบราณเวชกรรม ) 
- บผ. (โบราณผดุงครรภ) 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

6. อ.จารี   ทองคํา พนักงานวิชาการ - M.S (Computer  Scienec) - Victoria University of  
   Technology, Australia 

ลาศึกษา 

7. อ.พญ.จุฬาลักษณ   สุวรรณสุโข พนักงานวิชาการ - พ.บ.   - มหาวิทยาลัยขอนแกน ลาศึกษา 
8. อ.พญ.ฐิติมา     ลัญจกรสิริพันธ พนักงานวิชาการ - พ.บ.   - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ลาศึกษา 
9. อ.นพ.เทพลักษ   ศริิธนะวุฒิชัย พนักงานวิชาการ - พ.บ.   

- วว.สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 
- ศิริราชพยาบาล  
- มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

10. อ.นพ.เทพอุทิศ  กั้วสิทธิ์ อาจารย  ระดับ  5 - พ.บ.  , วท.ม. ปริสิตวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ลาศึกษา 
11. อ.พญ.นภาจรี    ประเสริฐทรง พนักงานวิชาการ - พ.บ.   - มหาวิทยาลัยขอนแกน ลาศึกษา 
12. อ.นพ.บัญชา    จันทรสองสุข พนักงานวิชาการ - พ.บ.   - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ลาศึกษา 
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษา หมายเหตุ 
อาจารย  

13. อ. พิศ  แสนศักดิ์ พนักงานวิชาการ - วท.ม. (การเจริญพันธและ
การวางแผนประชากร)   

- มหาวิทยาลัยมหิดล  

14. อ.นพ.ภีม   เอีย่มประไพ พนักงานวิชาการ - พ.บ.   - มหาวิทยาลัยมหิดล ลาศึกษา 
15. อ. วิวัฒน   ศรีวิชา พนักงานวิชาการ - วท.ม. (เทคโนโลยีที่

เหมาะสมเพื่อการพฒันา
ทรัพยากร) 
- บภ. (เภสัชกรรมไทย) 
- บว. (เวชกรรมไทย) 

- มหาวิทยาลัยมหิดล  

16. อ.พญ.ศรินยา   ศรีสารคาม พนักงานวิชาการ - พ.บ.    - มหาวิทยาลัยขอนแกน ลาศึกษา 
17. อ.พญ.ศิรินาถ   ตงศิริ พนักงานวิชาการ - พ.บ. , วว. เวชศาสตรฟนฟู - แพทยสภา ลาศึกษา 
18. อ.นพ.เศรฐวิทย   ศริิสถิตย พนักงานวิชาการ - พ.บ.   - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ลาศึกษา 
19. อ.นพ.สรรญชัย สมบัติไทยไหม พนักงานวิชาการ - พ.บ.    - มหาวิทยาลัยมหิดล ลาศึกษา 
20. อ.นพ.สินธิป     พฒันะคูหา พนักงานวิชาการ - พ.บ.   - มหาวิทยาลัยมหิดล  
21. อ.พญ.สุกัญญา   ชูคันหอม พนักงานวิชาการ - พ.บ.   - มหาวิทยาลัยมหิดล  ลาศึกษา 
22. อ.พญ.สุจิราพร    พวกพระลับ พนักงานวิชาการ - พ.บ.   - มหาวิทยาลัยขอนแกน ลาศึกษา 
23. อ.พญ.สุพิสชา   ธีรศาศวัติ พนักงานวิชาการ - พ.บ.   - มหาวิทยาลัยมหิดล ลาศึกษา 
24. อ.นพ.อนุชา   ทาขลุี พนักงานวิชาการ - พ.บ.   - มหาวิทยาลัยขอนแกน ลาศึกษา 
25. อ.นพ.อาทิตย   วงษเสาวศุภ พนักงานวิชาการ - พ.บ.    - มหาวิทยาลัยมหิดล ลาศึกษา 
26. อ.นพ.เอกรัฐ   โพธรุิกข พนักงานวิชาการ - พ.บ.   - มหาวิทยาลัยขอนแกน ลาศึกษา 

พนักงานปฏิบัตกิารดานแพทยแผนไทย  
27. น.ส. ปยาภรณ   แสนศิลา พนักงาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ 
- บป. (เวชกรรม ) 
- บภ. (โบราณเภสัชกรรม ) 
- บว. (โบราณเวชกรรม ) 
- บผ. (โบราณผดุงครรภ ) 
- ค.ศ.บ.(โภชนาการชุมชน)   
- วท.บ. (สาขาวิชาการแพทย 
   แผนไทยประยุกต)   
- วท.ม. (การคุมครองผูบริโภค
ดานสุขภาพ) 

- อายุรเวทวิทยาลัย 
 
 
 
 
- มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   (กําลังศึกษาตอ) 

 

28. น.ส. พลอยชนก    ปทุมานนท พนักงาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

 

- บป.  (เวชกรรม) 
- บภ. (โบราณเภสัชกรรม) 
- บว.  (โบราณเวชกรรม) 
- บผ. (โบราณผดุงครรภ) 
- ค.ศ.บ.(โภชนาการชุมชน)   
 
- วท.ม. (การบริหารจัดการ 
   สิ่งแวดลอม) 

- อายุรเวทวิทยาลัย 
 
 
 
- มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
  ธรรมาธิราช 
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
   (กําลังศึกษาตอ) 
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษา หมายเหตุ 
พนักงานปฏิบัตกิารดานแพทยแผนไทย  

29. น.ส. ภคมน   ธนทัศกิตติ พนักงาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

- บป.  (เวชกรรม ) 
- บภ. (โบราณเภสัชกรรม ) 
- บผ. (โบราณผดุงครรภ ) 
- วท.บ. (สาขาวิชาการแพทย 
   แผนไทยประยุกต)   
- วท.ม. (เภสัชเคมีและ   
  ผลิตภัณฑธรรมชาติ) 

- อายุรเวทวิทยาลัย 
 
 
- มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 
 
- มหาวิทยาลัยขอนแกน   
   

ลาศึกษา 

30. น.ส. อําภา   คนซื่อ พนักงาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

- บป. (เวชกรรม ) 
- บภ. (โบราณเภสัชกรรม) 
- วท.บ. (สาขาวิชาการแพทย 
  แผนไทยประยุกต)   
- วท.ม. (เภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑธรรมชาติ) 

- อายุรเวทวิทยาลัย 
 
- มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 
 
- มหาวิทยาลัยขอนแกน 
   

ลาศึกษา 

สํานักงานคณบดี  
31. นางเตือนใจ   มาบุญธรรม นักวิชาการศึกษา 6 กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

32. น.ส.โฉมฉาย  ชุมตรีนอก เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 

บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

33. นายชาญวิทย  ศรีเปารยะ พนักงานการศึกษา คบ.(คอมพิวเตอรการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

 

34. ด.ต. ชาตรี  ไชยขันธ พนักงานบริหาร
ทั่วไป 

ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  

35. น.ส.นวลจันทร  นะราวัง พนักงานบริหาร
ทั่วไป 

บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

36. น.ส.สุกัญญา  ครุฑไชยันต พนักงานบริหาร
ทั่วไป 

บช.บ. (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

37. น.ส.อาทิตยา  รัตนโรจนกุล พนักงานการศึกษา วท.บ. (คณิตศาสตร)   
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

38. น.ส.อุราภรณ  ยาตรา พนักงานบริหาร
ทั่วไป 

บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ศูนยบริการทางการแพทย  
39. น.ส. กาญจนา  ปนสุวรรณ พนักงาน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 
พย.บ. 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

40. ภก. ณัฐพงษ  วิชัย พนักงาน 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

ภบ.  
บภ. (โบราณเภสัชกรรม) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

41. น.ส. ธิดารัตน  เครือนาค พนักงาน 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

พย.บ.. 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  



 
รายงานประจําป  2549 :  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

Annual  Report  2006 :  Faculty  of  Medicine  Mahasarakham  University 
 

12 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษา หมายเหตุ 
ศูนยบริการทางการแพทย  

42. นายบุญโฮม  วงหาแทน พนักงานขับรถ ปวส. (อุตสาหกรรมผลิตหนัง) วิทยาลัยศิลปะหัตถกรรม 
กรุงเทพมหานคร 

 

43. น.ส. ปยวรรณ   สุวรรณเกษม นักประชาสัมพันธ บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
44. ภก. พงษศักดิ์  สงาศรี พนักงาน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 
ภบ.   
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

45. นายพนม  ลมงาม วิศวกร วศ.บ. (วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกลา
ธนบุรี 

 

46. น.ส. พนิดา  อุตวัฒน พนักงาน 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

พย.บ.  
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

47. นายวรวิทย   แสนผาลา พนักงาน 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

วท.บ. (รังสีเทคนิค) 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

48. น.ส. สิรินธร  ยอดปองเทศ พนักงาน 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

พย.บ. 
 

วิทยาลัยมิชชัน 
กรุงเทพมหานคร 

 

49. น.ส. สุพรรณี  ทองแมน พนักงาน 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

ศูนยบริการแพทยแผนไทยประยุกต  
50. น.ส. ตาณริสา  จําปพรม พนักงาน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 
วท.บ. (แพทยแผนไทย
ประยุกต) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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สรุปอัตรากําลัง  คณะแพทยศาสตร  ปงบประมาณ  2549 

 

 

จําแนกตามสายงาน                    
หนวยงาน จํานวน (คน) 

สายวิชาการ 26 
สายสนับสนุน 24 

รวม 50 
 
จําแนกตามระดับการศึกษา 

หนวยงาน สายวิชาการ 

ระดับปริญญาเอก 4 
ระดับปริญญาโท 22 

รวม 26 
 

หนวยงาน สายสนับสนุน 

ปริญญาเอก - 

ปริญญาโท - 

ปริญญาตรี 23 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 1 

รวม 24 
 

จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 
หนวยงาน จํานวน (คน) 

ศาสตราจารย 2 

รองศาสตราจารย 1 
ผูชวยศาสตราจารย - 

อาจารย 23 

รวม 26 
ดานการพฒันาบุคลากร 

สายสนับสนุน 
48 % 

สายวิชาการ 
52 % 

ระดับปริญญาเอก 
15.38 % ระดับปริญญาโท 

84.62 % 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
4.17% ระดับปริญญาตรี 

95.83% 

ศาสตราจารย 
7.69 % 

รองศาสตราจารย 
3.85 % 

อาจารย 
88.46 % 
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บุคลากรลาศึกษาตอ  ทัง้สถาบันภายในและตางประเทศ 

 
 

ลําดับ
ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล ระดับปริญญา/ 

สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ปท่ีลา 
ศึกษาตอ 

ปท่ีคาดวา   
จะสําเร็จ 

1. อ. จารี ทองคํา ปริญญาโท   
(Health  Informatics) 

Victoria  University  Of  
Technology , Australia  

4 มี.ค. 2549  4 มี.ค. 2551 

2. อ.พญ. จุฬาลักษณ สุวรรณสุโข วว. กุมารเวชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 1 มิ.ย. 2549 1 มิ.ย. 2552 
3. อ.พญ. ฐิติมา ลัญจกรสิริพันธ วว. จักษุวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 24 พ.ค. 2548 24 พ.ค. 2551 
4. อ.นพ. เทพอุทิศ ก้ัวสิทธิ์ วว. เวชศาสตรครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 24 พ.ค. 2548 24 พ.ค. 2551 
5. อ.พญ. นภาจรี ประเสริฐทรง วว. อายุรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 19 พ.ค. 2549 19 พ.ค. 2552 
6. อ.นพ. บัญชา จันทรสองสุข วว. ศัลยศาสตรออรโธ   

ปดิกส 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1 มิ.ย. 2549 1 มิ.ย. 2553 

7. น.ส. ภคมน ธนทัศกิตติ ปริญญาโท (เภสัชเคมี
และผลิตภัณฑธรรมชาติ) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 17 ก.ค. 2549 31 มี.ค. 2551 

8. อ.นพ. ภีม เอี่ยมประไพ วว. โสต ศอ นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน 1 มิ.ย. 2548 1 มิ.ย. 2551 
9. อ.พญ. ศรินยา ศรีสารคาม วว. กุมารเวชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 1 มิ.ย. 2547 1 มิ.ย. 2550 
10. อ.พญ. ศิรินาถ ตงศิริ ปริญญาเอก  

(Health  Economics) 
London School of  Hygiene 
and Tropical Medicine,  U.K.  

28 ก.ย. 2548 28 ก.ย. 2551 

11. อ.นพ. เศรษฐวิทย ศิริสถิตย วว. ออรโธปดิกส โรงพยาบาลราชวิถี  กรมการ
แพทย 

1 มิ.ย. 2549 31 พ.ค. 2553 

12. อ.นพ. สรรชัย สมบัติไหมไทย วว. ตจวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 4 พ.ค. 2548 4 พ.ค. 2551 
13. อ.พญ. สุกัญญา ชูคันหอม วว. อายุรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 1 มิ.ย. 2549 1 มิ.ย. 2552 
14. อ.พญ. สุจิราพร พวกพระลับ วว. รังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 1 มิ.ย. 2549 1 มิ.ย. 2552 
15. อ.พญ. สุพิสชา ธีรศาศวัติ วว. ประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 14 พ.ค. 2549 14 พ.ค. 2552 
16. อ.นพ. อนุชา ทาขุลี วว. รังสีวิทยาทั่วไป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 28 มิ.ย. 2547 28 มิ.ย. 2550 
17. อ.นพ. อาทิตย วงษเสาวศุภ วว. อายุรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 19 พ.ค. 2548 19 พ.ค. 2551 
18. น.ส. อําภา คนซื่อ ปริญญาโท (เภสัชเคมี

และผลิตภัณฑธรรมชาติ) 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 17 ก.ค. 2549 31 มี.ค. 2551 

19. อ.นพ. เอกรัฐ โพธิรุกข วว. จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน 1 มิ.ย. 2549 1 มิ.ย. 2552 
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การประชุม / อบรม / สัมมนา  และดูงานของบุคลากร 
 
 

บุคลากรเปนกลไกหลักของการพัฒนามหาวิทยาลัย  ดังนั้น  คณะแพทยศาสตร  จึงไดพัฒนาบุคลากรหลายดาน  
จึงไดสงเสริมใหบุคลากรเขารวมประชุม / อบรม / สัมมนา  และศึกษาดูงาน  ทั้งทางภาครัฐและเอกชน  ดังรายละเอียด
ดังนี้ 

 
วัน/เดือน/ป หัวขอ ผูรับผิดชอบ / สถานที่ ผูเขารวม 

28 – 29  ธ.ค. 48 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงาน  
และการจัดทํารายงานวิจัย 

หนวยประสานงานวิจัยเครือขายสุขภาพ
วิถีไทยอีสาน / ศูนยประชุมแกงเลิงจาน  
มหาสารคาม 

อ.พิศ    แสนศักดิ์ 
อ.วิวัฒน  ศรีวิชา 

7-8 ก.พ. 49 รวมสัมมนาเครือขายวิจัยเพื่อทองถิ่น
อีสาน เร่ือง “ความรูคืนถิ่น : กระบวนการ
สํานึกแทชุมชนอีสาน” 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
สกว.  สํานักงานภาค / หอประชุมพะยอม  
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

อ.พิศ    แสนศักดิ์ 
อ.วิวัฒน  ศรีวิชา 

15 ก.พ. 49 ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทําคําขอ
งบประมาณประจําป  2550  ของคณะ
แพทยศาสตรใหม 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กรุงเทพฯ 

ศ.นพ. สมพร   โพธินาม 

24 ก.พ. 49 ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และติดตามความคบืหนาของการอนุมัติ
หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  จาก
คณะอนุกรรมการแพทยสภา  กทม. 

สํานักงานอนุกรรมการการอุดมศึกษา  
กทม. / อนุกรรมการแพทยศาสตร  
กรุงเทพมหานคร 

ศ.นพ. สมพร   โพธินาม 

1 มี.ค. 49 เพื่อประชุมคระกรรมการอํานวยการ
รวมกับกรรมการบริหารกลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย  คร้ังที่  
1/2549 

คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศ.นพ. สมพร   โพธินาม 

20 มี.ค. 49 ประชุมปรึกษาหารือการขอตั้ง
งบประมาณเพื่อการผลิตแพทยเพิ่ม 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
จังหวดันนทบุรี 

ศ.นพ. สมพร   โพธินาม 

20 มี.ค. 49 ประชุมปรึกษาหารือการขอตั้ง
งบประมาณเพื่อการผลิตแพทยเพิ่ม 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
จังหวัดนนทบุรี 

ศ.นพ. สมพร   โพธินาม 

28 -31 มี.ค. 49 ประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย  
คร้ังที่  30 

โรงแรมเจริญศรี  แกรนด  รอยัล  จังหวัด
อุดรธานี 

น.ส. สุจิตรา   หงษศรีจันทร 

21 เม.ย. 49 ประชุมและสัมมนาความรวมมือของ
หองสมุดกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย  คร้ังที่  2  เร่ือง  Thailand  
Medical  Library  Network 

ศูนยประชุมศิริกิตต  กรุงเทพมหานคร ศ.นพ. สมพร   โพธินาม 

22 เม.ย. 49 รวมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง  
Promotion  Systematic  Reviews  in  
Optimising  health  care  

คณะแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน /  
โรงแรมโซฟเทล  ราชาออกคิด  จังหวัด
ขอนแกน 

รศ.ดร. เวทินี   สุขมาก 

วัน/เดือน/ป หัวขอ ผูรับผิดชอบ / สถานที่ ผูเขารวม 
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25 เม.ย. 49 เปนสักขีพยานในการลงนามความรวมมือ
ระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข  และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานํางานการการอุดมศึกษา  สํานักงาน
นโยบายและแผน / กระทรวงสาธารณสุข  
จังหวัดนนทบุรี 

ศ.นพ. สมพร     โพธินาม 

28 เม.ย. 49 รวมอบรมโปรแกรมรับลงทะเบียนผูมี
สิทธิตามโครงการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ 

คณะสาธารณสุขศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 

น.ส. สุพรรณี  ทองแมน 

4  พ.ค. 49 ประชุมวิชาการการแพทยแผนไทยและ
สมุนไพรในพิธีเปดศูนยสงเสริมสุขภาพ
ไทยโรงพยาบาลพล 

โรงพยาบาลพล  จังหวัดขอนแกน น.ส. ปยาภรณ   แสนศิลา 

14-16  พ.ค. 48 เพื่อศึกษาดูงานระบบการปฏิบัติงานใน
หนวยสงเสริมสุขภาพ  ดูงานการเยี่ยม
บาน  และดูงานการติดตามผูปวยใน
ชุมชน 

โรงพยาบาลเชียงยนื น.ส. พนิดา   อุตวัฒน 

14 – 17 พ.ค. 49 เพื่อประชุมเชิงปฏบิัติการผูประเมนิ
ภายนอกระดับอุดมศึกษา 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคกร
มหาชน) / โรงแรมเอเซีย  กรุงเทพฯ 

ศ.นพ.สมพร  โพธินาม 
รศ.ดร. เวทินี   สุขมาก 

18 พ.ค. 49 เพื่อประชุมปรึกษาหารือการผลิตแพทย
เพิ่มในโครงการ  Mega  Project 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
จังหวัดนนทบุรี 

ศ.นพ. สมพร  โพธินาม 

25 -26 พ.ค. 49 ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
คร้ังที่  5/49 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กรุงเทพฯ 

ศ.นพ. สมพร  โพธินาม 

28-29 มิ.ย. 49 ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
คร้ังที่  6/49 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กรุงเทพฯ 

ศ.นพ. สมพร  โพธินาม 

10-11 ก.ค. 49 รวมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง อโรมาเธอ
ราปของภูมิปญญาไทย 

คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
/  จังหวัดขอนแกน 

อ. จงกล   พูลสวัสดิ์ 

15-27 ก.ค. 49 เพื่อศึกษาดูงานระบบการใหบริการ
สุขภาพดานการแพทยแผนจีนแบบ
ผสมผสาน  ณ  China  Aeudemy  at  
traditional    

สถาบันการแพทยไทยจีนเอเชยีตะวันออก
เฉียงใต /กรมพัฒนาการแพทยและ
การแพทยทางเลือก  กระทรวง
สาธารณสุข ณ  China  Aeudemy  at  
traditional   นครปกกิ่ง  ประเทศจีน 

ศ.นพ. สมพร    โพธินาม 

27-28 ก.ค. 49 ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
คร้ังที่  7/49 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กรุงเทพมหานคร 

ศ.นพ. สมพร   โพธินาม 

30 ก.ค. 49 – 2 
ส.ค. 49 

ประชุมวิชาการ เร่ือง องคกรแหงการ
เรียนรู : เสนทางสูการพัฒนาการพยาบาล 

คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล / 
ศูนยประชุมสถาบนัวิจัยจุฬาภรณ 

อ.พิศ   แสนศักดิ์ 

6-9 ส.ค. 49 ประชุมนานาชาติดานแพทยศาสตรศึกษา  
(International  Meeting  on  “Medical  
Education  in the  Changing  Health  
Systems) 
 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ  จังหวัด
พิษณุโลก 

ศ.นพ. สมพร    โพธินาม 

วัน/เดือน/ป หัวขอ ผูรับผิดชอบ / สถานที่ ผูเขารวม 
18 ส.ค. 49 เขารวมประชุมปรึกษาหารือพิจารณาจัด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รศ.ดร.เวทินี  สุขมาก 
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พื้นที่เพื่อการผลิตแพทยโครงการตาง ๆ  
ป  2549 

กรุงเทพฯ 

13  ส.ค. 49 การอบรมเกณฑการคิดภาระงานและ
มาตรฐานขั้นต่ําสายสนับสนุน   
คณะแพทยศาสตร 

คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

บุคลากรสายสนับสนุนคณะ
แพทยศาสตร  จํานวน 20  
คน 

24-25 ส.ค. 49 เพื่อเขารวมพิธีมอบทุนการศึกษาโอสถ
สภา  ป  2549 

บริษัทโอสถสภา  จํากัด  กรุงเทพ รศ. ดร.เวทินี  สุขมาก 
น.ส.อาทิตยา รัตนโรจนกุล 

25-26  ส.ค. 49 เพื่อเขาอบรม เร่ือง “ความกาวหนาการใช
สมุนไพรเปนยา อาหารเสริม  เวชสําอาง  
และการเตรียมผลิตภัณฑเพื่อใชในสภา 

สํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม / โรงแรมตักศิลา 

อ. จงกล  พูลสวัสดิ์ 

27-31 ส.ค. 49 เพื่อเขาประชุมวิชาการ เร่ือง  ผสานความ
รวมมือ : พัฒนาสูการพยาบาลสูติศาสตร
ทันยุค 

คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล / 
โรงแรมเอสดี  อเวนิว  กรุงเทพฯ 

รศ.ดร. เวทินี    สุขมาก 

28 ส.ค. 49 ประชุมกําหนดนโยบายความรวมมอืผลิต
แพทยโครงการ Mega  Project  ระหวาง
กระทรวงสาธารณสุขและคณะแพทย- 
ศาสตรใหม- สํานักงานบริหารโครงการ
รวมผลิตแพทยใหมเพื่อชาวชนบท 

กรมสุขภาพจิต  จังหวัดนนทบุรี ศ.นพ. สมพร   โพธินาม 

29 ส.ค. 49 ประชุม The 1st   BIMSTED  Expert  
Group  Meeting  on  the  Network  of  
National Centers  of  Excellencin  
Traditional  Medicine  : Traditional  
Medicine  Development 

สํานักงานบริการโครงการรวมมือแพทย
เพิ่มเพื่อชาวชนบท / ศูนยประชุม
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ  กรุงเทพฯ  

ศ.นพ. สมพร   โพธินาม 

30 ส.ค. 49 ประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมกับ
กรรมการบริหารกลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย  คร้ังที่  
3/2549 

กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศ
ไทยโรงพยาบาลราชวิถี  กรุงเทพฯ 

ศ.นพ. สมพร   โพธินาม 

29 ส.ค.–1 ก.ย. 49 รวมประชุมและเสนอผลงานวิชาการ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม 
อิมแพค  จังหวัดนนทบุรี 

น.ส. ปยาภรณ   แสนศิลา 

15  ก.ย. 49 การสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการและ
รายวิชาคลินิก 

คณะแพทยศาสตร  มมส. อาจารยคณะแพทยศาสตร   

 

 
 
 
 
 

การรับเชิญเปนวิทยากร 



 
รายงานประจําป  2549 :  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

Annual  Report  2006 :  Faculty  of  Medicine  Mahasarakham  University 
 

18 

 
 
 

วัน/เดือน/ป ผูรับเชิญ หัวขอเร่ือง ผูจัด / สถานที่ 
13  ม.ค. 49 ศ.นพ. สมพร   โพธินาม การจัดทําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ   กรุงเทพฯ 
18 ม.ค. 49 ศ.นพ. สมพร   โพธินาม การจัดทําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ตอ) มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ   กรุงเทพฯ 
25 ม.ค. 49 ศ.นพ. สมพร   โพธินาม การจัดทําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ตอ) มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ   กรุงเทพฯ 
17  มี.ค. 49 ศ.นพ. สมพร   โพธินาม การจัดทํางบประมาณ (งบกลาง) มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ   กรุงเทพฯ 
31 มี.ค. 49 ศ.นพ. สมพร   โพธินาม การจัดทํางบประมาณ  (งบกลาง)  (ตอ) มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ   กรุงเทพฯ 
5 มิ.ย. 49 ศ.นพ. สมพร   โพธินาม การเปรียบเทียบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ของคณะแพทยศาสตรทั้งในและตางประเทศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ   กรุงเทพฯ 

18–20  
ส.ค.  49 

นายจตุพงษ  กุลภา   
นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาแพทยแผนไทยประยุกต 

โครงการผูนําเยาวชนสํานึกรักษแผนดินทอง ณ  โรงเรียนโคกกอพิทยาคม   
อ. เมือง จ. มหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานงบประมาณ 
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 1.  งบประมาณเงินแผนดิน  และงบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ 2549 

 

หมายเหต ุ    1.   งบประมาณเงินแผนดิน   เงินเหลือจาย  548,110.66  บาท  (หาแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งรอยสิบบาท 
หกสิบหกสตางค)  ซึ่งนําเขาเปนงบเหลือจายของมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตอไป 

      2.   งบประมาณเงินรายได    
  คณะฯ  ไดรับโอนเงินอุดหนุนระหวางปงบประมาณ  2549  (เงินคาลงทะเบียนวิชาเลือก

เสรีของคณะฯ  และกิจการนิสิต)  จํานวน 118,822.60  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดรอยยี่สิบสองบาทหกสิบ
สตางค)  ทําใหงบประมาณเงินรายได  คงเหลือ  997.84  บาท  (เการอยเกาสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค) 

 คณะฯ รับนิสิตมากกวาเปาหมาย  ทําใหรายรับจริงเพิ่มขึ้นมากกวาวงเงินจัดสรร  และได
นําเขาเงินสะสมคณะฯ  ประจําป  2549  จํานวน  651,169  บาท  (หกแสนหาหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยหกสิบเกาบาท) 

สรุป   งบประมาณเงินรายได  ปงบประมาณ  2549  คงเหลือสะสม  (997.84 + 651,169)  
จํานวน  652,166.84  บาท  (หกแสนหาหมื่นสองพันหนึ่งรอยหกสิบหกบาทแปดสิบสี่สตางค) 

 
2.   งบประมาณแผนดินโครงการผลิตแพทยเพ่ิม  (งบกลางป  2549)   

งานจัดการศึกษาอุดมศึกษาสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได แผนงาน ไดรับ

จัดสรร 
งปม. 
รายจาย คงเหลือ ไดรับ

จัดสรร 
งปม. 
รายจาย คงเหลือ 

หักใหมหาวิทยาลัย - 1,124,135 

งบบุคลากร 380,400 380,400 - 157,224 80,140.56 77,083.44 
   เงินเดือน 380,400 380,400 - - - - 
   คาจางชั่วคราว - - - 157,224 80,140.56 77,083.44 
งบดําเนินการ 201,880 201,724 156 1,057,017 1,150,075.20 -93,058.20 
   คาตอบแทน - - - 686,904 617,680 69,224 
   คาใชสอย 18,700 128,608 -109,908 246,265 202,561.62 43,703.38 
   คาวัสดุ 183,180 73,116 110,064 99,848 310,817.92 -210,969.92 
   คาสาธารณูปโภค - - - 24,000 19,015.66 4,984.34 
งบลงทุน 6,085,500 5,537,545.34 547,954.66 - 41,130 -41,130 
   คาครุภัณฑ 6,085,500 4,944,445.34 1,141,054.66 - 41,130 -41,130 
   คาที่ดินและสิ่งกอสราง - 593,100 -593,100 - - - 
งบเงินอุดหนุน 150,000 150,000 - 10,000 60,406 50,406 
งบรายจายอื่น - - - 76,871 87,185 -10,314 

รวมทั้งสิ้น 6,817,780 6,269,669.34 548,110.66 1,301,112 1,418,936.76 -117,824.76 
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  คณะแพทยศาสตร ไดเขารวมโครงการพฒันากําลังคนดานการแพทยและสาธารณสุขตาม
โครงการผลิตแพทยเพิ่ม ป  พ.ศ. 2549 – 2552  ของกระทรวงสาธารณสขุ  ซึ่งในปงบประมาณ  2549  ไดรับ
อนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2549  งบกลาง  รายการคาใชจายเพื่อปรับ   กลยุทธและ
รองรับการเปลี่ยนแปลง  เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการเรยีนการสอน  ภายใตโครงการผลิตแพทยและพยาบาล  
ในแผนลงทุนเสริมสรางโครงสรางสาธารณสุขแหงชาติ(โครงการผลิตแพทยเพิ่ม) โดยเบิกจายจากงบเงินอุดหนุน  
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  รายการเงินอุดหนุนการผลิตบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข  ดังรายละเอียด 
ดังนี้ 
 

รายการ งบดําเนินการ งบลงทุน รวม 
งบประมาณที่คณะแพทยศาสตร
ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 

 
4,800,000 

 
23,998,00 

 
28,798,000 

จัดสรร    
คณะแพทยศาสตร 4,464,000 15,733,000 20,197,000 
จัดสรรใหคณะวิทยาศาสตร 336,000 8,265,000 8,601,000 

 

  
  หมายเหต ุ      

 คณะแพทยศาสตรไดจัดสรรงบดําเนินการ และงบลงทุนใหคณะวิทยาศาสตร   เพื่อสนับสนุนการจัดการสอน 
 ระดับปลีคลินิก            

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานงานวชิาการ 
 
 

งบลงทุน งบดําเนินการ

คณะแพทยศาสตร 
65.56 % 

คณะวิทยาศาสตร 
34.44 % 

คณะวิทยาศาสตร 
7 % คณะแพทยศาสตร 

93 % 
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การจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 
 
 

 คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน  2  หลักสูตร  คือ   
1.   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  (พ.บ.)  ( 6 ป)   :  Doctor  of  Medicine  Program  (M.D) 
2.   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต  (วท.บ.)  : Bachelor of  
       Science Program in Applied Thai Traditional Medicine  (B.Sc.) 

 

 
สรุปจํานวนนิสิต  ประจาํปการศึกษา  2548 - 2549 

 

       ระดับปริญญาตรี 
จํานวนนิสิต ลําดับ

ท่ี 
หลักสูตร / สาขา ชั้นปท่ี 

1 
ชั้นปท่ี  

2 
ชั้นปท่ี 

3 
ชั้นปท่ี  

4 
รวม 

1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  (พ.บ.)  (6  ป) 48 - - - 48 
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) 

สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต (4  ป) 
74 - - - 74 

3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) 
สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต  

- 
 

- 
 

43 
 

37 
 

80 
 

4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) 
สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต  (เทียบโอน)  

- - - 24 24 

 รวมทั้งสิ้น 122 - 43 61 226 
 

 
สรุปจํานวนนิสิตที่สําเรจ็การศึกษา  ประจําปการศึกษา  2548 

 
 

       ระดับปรญิญาตรี 
สาขาวิชา จํานวนที่สําเร็จการศึกษา 

    วิชาการแพทยแผนไทยประยุกต 34 
รวม 34 

 

 
 

ตารางสรุปภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา  2548 
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ไดงานทํา ศึกษาตอ รวมท้ังสิ้น 
หลักสูตร /สาขาวิชา จํานวน 

(คน) รอยละ จํานวน 
(คน) รอยละ จํานวน 

(คน) รอยละ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต  

 
28 

 
82.35 

 
6 

 
17.65 

 
34 

 
100 

 
 
 
 

ดานกิจการนิสิต 
 

โครงการกิจการนิสิตที่ดําเนินการในปงบประมาณ  2549 
 
 

วัน/เดือน/ป ชื่อกิจกรรม / โครงการ จํานวนผูเขารวมกจิกรรม งบประมาณ 
19  ธันวาคม  2548 โครงการฝกซอมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 42  คน เงินรายไดป  2549 

840  บาท 
4  มีนาคม  2549 โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต 
(ตอเนื่อง)  ป  2548 

44  คน เงินรายไดป  2549 
4,260  บาท 

14  มิถุนายน  2549 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม 189  คน เงินรายไดป  2549 
8,210  บาท 

22  มิถุนายน  2549 โครงการไหวครูแพทยแผนไทยป 2549 256  คน เงินรายไดป  2549 
32,575  บาท 

28  มิถุนายน  2549 โครงการการตอสูปองกันตัวในภาวะคับขัน 122  คน - 
5  กรกฎาคม  2548 โครงการตอสูปองกันตัวในขณะที่มีและใชอาวุธ 125  คน - 
15  กรกฎาคม  2549 โครงการกีฬาสัมพันธคณะแพทยศาสตร 236  คน เงินรายไดป  2549 

46,045  บาท 
19  กรกฎาคม  2549 โครงการการจัดโตะอาหาร  และมารยาทขณะรวม

รับประทานอาหาร 
124  คน เงินรายไดป 2549 

500  บาท 
26  กรกฎาคม  2549 โครงการการแตงกายและการเขาสังคม 124  คน เงินรายไดป 2549 

300  บาท 
10  สิงหาคม 2549 โครงการบาํเพ็ญประโยชนทําความสะอาดคณะ

แพทยศาสตร 
147  คน เงินรายไดป 2549 

6,970  บาท 
23  สิงหาคม  2549 โครงการขับขี่ปลอดภัยเขาใจกฎจราจร 122  คน เงินรายไดป  2549 

1,500  บาท 
30  สิงหาคม  2549 โครงการการครองตนเปนนิสิตคณะแพทยศาสตร 129  คน เงินรายไดป 2549 

2,300  บาท 
วัน/เดือน/ป ชื่อกิจกรรม / โครงการ จํานวนผูเขารวมกจิกรรม งบประมาณ 

6  กันยายน  2549 โครงการรูทันและปองกันภัยจากสิ่งเสพติด 129  คน เงินรายไดป  2549 
1,500  บาท 
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9  กันยายน  2549 โครงการทําบุญตักบาตรและบําเพ็ญประโยชน  ณ  
วัดปากูแกว 

130  คน เงินรายไดป 2549 
5,300  บาท 

16-17  กันยายน  2549 โครงการทัศนศึกษาของนิสิตคณะแพทยศาสตร  ณ  
วัดพระบาทน้ําพุ  จงัหวัดลพบุรี 

75  คน เงินรายไดป  2549 
51,350  บาท 

  
 

ดานการวจัิย 
 

โครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนในปงบประมาณ  2549 
 
 

ชื่อโครงการ หนวยงาน งบประมาณ ผูดําเนินโครงการ 

การมีสวนรวมของเด็กที่มีความตองการพิเศษ
ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนในจังหวัด
มหาสารคาม 

วช. เงินงบประมาณแผนดิน 
150,000  บาท 

รศ.ดร.เวทินี     สุขมาก 
ประภัสสร  ปรีเอี่ยม 
อ. ประภาพร   มีนา 

ความชุก, ผลกระทบตอชีวิตประจําวัน, 
ความรูและวิธีการปฏิบัติตัวในการรักษา
ภาวการณปวดระดูของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

มมส. เงินรายได 
30,000  บาท 

อ.นพ. เทพลักษ    ศิริวัฒนะวุฒิชัย 
น.ส. สุพรรณี  ทองแมน 
น.ส. สุจิตรา  หงษศรีจันทร 

การใชน้ํามันหอมระเหยลาเวนเดอรรวมกับ
การนวดที่มีผลตอรางกาย อารมณ และจิตใจ  
ในการบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากการทอผา 

มมส. เงินรายได 
30,000  บาท 

อ.พิศ    แสนศักดิ์  และ   
อ. จงกล    พูลสวัสดิ์ 

ผลของการใหคําปรึกษาทางพันธุกรรมธาลัส
ซีเมียในผูมารับบริการของศูนยบริการทาง
การแพทย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มมส. เงินรายได 
30,000  บาท 

อ.พญ.สุพิสชา   ธีรศาศวัต,   
อ.นพ.เทพลักษ    ศริิธนะวุฒิชัย,  
น.ส. พนิดา   อุตวัฒน  และ  
น.ส. สิรินธร   ยอดปองเทศ 

Development of Health Management and 
Practices of Thai Local Government 

WHO 485,666.67  บาท ผศ. ดร.ยรรยงค  อินทรมวง 
อ. พิศ   แสนศักดิ์ 

การสังเคราะหกระบวนการมีสวนรวมของ
หมอพื้นบานในการพัฒนาการวินิจฉัยและ
การรักษาโรคแบบดั้งเดิมภาคอีสาน 

สกว. 327,140  บาท อ. พิศ   แสนศักดิ์  และ   
อ.วิวัฒน   ศรีวิชา 

การศึกษาการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ
ของหมอพื้นบานในรอยแกนสาร 

สกอ. (รวมกับ  มมส. ,
มข. และ ม. ราชภัฎ

มหาสารคาม) 

63,000  บาท อ. วิวัฒน  ศรีวิชา 
อ. จงกล  พูลสวัสดิ์  และคณะฯ 

 
บทความวิจยัที่ไดรับการเผยแพร 

 
 

ชื่อผูแตง / ผูเขียน ชื่อบทความ หนังสือ / สิ่งพิมพ วัน เดือน ป / 
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ฉบับท่ีลงบทความ 
อ.พิศ  แสนศักดิ์   
อ.วิวัฒน  ศรีวิชา   
อ.จงกล  พูลสวัสดิ์  และ  
รศ.ดร.เวทินี  สุขมาก 

การสงเสริมการจัดการเรียนการสอน
ดานการแพทยแผนไทยในโรงเรียน : 
กรณีศึกษา ตําบลมะคา อําเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

วารสารการแพทยแผนไทยและแพทย
ทางเลือก 

ปที่  4  ฉบับที่  1  ตุลาคม 
48 – มกราคม 49 
หนา  96-104 

อ. ประภาพร  มีนา 
รศ.ดร.เวทินี  สุขมาก 

การรับรูความหมายของพัฒนาการ
เด็กไทยในทองถิ่น อิสาน 

วารสารคณะพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปที่  29  ฉบับที่  3 
กันยายน 49 – ธันวาคม 
49 

อ.นิศาชล  สังฆสุข 
ผศ.นิตยา  สุทธยากร 
รศ.ดร.เวทินี  สุขมาก 
คุณกาญจนา  วงศผักเบี้ย 

ของเลนและการเลนภูมิปญญาทองถิ่น
ของเด็กไทยในเขตตําบลขามเรียง  
อําเภอกันทรวิชัย  จงัหวัดมหาสารคาม 

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ปที่  24  ฉบับที่  4  
ตุลาคม 2548 – ธันวาคม  
2548 

อ. นพ.เทพลักษ               
                ศิริธนะวุฒิชัย 

การศึกษาดัชนีมวลกายของนิสิตใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ปที่  24  ฉบับที่  4  
ตุลาคม – ธันวาคม  2548 

นางสาวกาญจนา   บัวนอก 
และ  อ.พิศ  แสนศักดิ์   

บทบาทของพระสงฆกับการดูแล
สุขภาพแบบภูมิปญญาไทย 

วารสารการแพทยแผนไทยและแพทย
ทางเลือก 

ปที่  4  ฉบับที่  1  ตุลาคม 
48 – มกราคม 49 
 หนา  105-113 

ยินดี   วิชัยโย  และ 
อ. พิศ  แสนศักดิ์ 

ความเชื่อการรักษาของหมดพื้นบาน
โดยหมดลําเทวดาของประชาชนบาน
หนองฟาเลื่อน  ตําบลแจนแลน  อําเภอ
กุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธ 

โปสเตอรนําเสนอในที่ประชุม 
“การประชุมทางวิชาการ  มหาวิทยาลัย
มหาสารคามวิจัย  คร้ังที่  2” 

6 – 8 กันยายน  2549 
หนา  106 

อ. พิศ  แสนศักดิ์  และ 
อ. จงกล   พูลสวัสดิ์ 

การใชน้ําหอมระเหยลาเวนเดอร
รวมกับการนวดในการบรรเทาอาการ
ปวดเมื่อยจากการทอผา 

โปสเตอรนําเสนอในที่ประชุม 
“การประชุมทางวิชาการ  มหาวิทยาลัย
มหาสารคามวิจัย  คร้ังที่  2” 

6 – 8 กันยายน  2549 
หนา  109 

หมายเหต ุ  บุคลากรที่ขีดเสนใตเปนบุคลากรของคณะแพทยศาสตร 
 

ดานการบริการวิชาการ 
 
ลําดับท่ี กิจกรรมหรือโครงการ หนวยงานที่เกี่ยวของ วัน/เดือน/ป 

1 โครงการเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหารในเขต
มหาวิทยาลัย  และเขตชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ  (สสส.) 

24 – 25  พฤษภาคม  2549 
5 – 6  สิงหาคม  2549 

2 สัปดาหวันวิทยาศาสตร ณ  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

16 – 18  สิงหาคม  2549 

3 กิจกรรมวัน  Big  Cleaning  Day นิสิต  บุคลากรคณะแพทยศาสตร 10  สิงหาคม  2549 
4 โครงการประชุมชี้แจงการใชสิทธิ์ประกันสุขภาพดวน

หนา (บัตรทอง 30 บาท) 
แกนนําชุมชนจังหวัดมหาสารคาม 25  กันยายน 2549 

ดานการทาํนุบํารุงศลิปะ และวัฒนธรรม 
 
ลําดับท่ี วัน / เดือน / ป ชื่อโครงการ จํานวนผูเขารวม งบประมาณ 
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โครงการ 
1 17 - 18  ตุลาคม  2548 โครงการศึกษาสมุนไพรรวมใจปฏิบัติธรรมคณะ

แพทยศาสตร 
105  คน 24,500  บาท 

2 13  พฤศจิกายน  2548 โครงการทําบุญทอดกฐินเนื่องในวันครบรอบวันกอตั้ง
คณะแพทยศาสตร 

65  คน - 

3 26  ธันวาคม  2548 โครงการสงทายปเกาตอนรับปใหม  2549 30  คน 2,471.50  บาท 
4 3  กุมภาพันธ  2549 โครงการทําบุญอาคารศูนยบริการทางการแพทย  (เขต

พื้นที่ในเมือง)  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

150  คน 19,480  บาท 

5 6 - 7  มีนาคม  2549 โครงการคายสัมพันธนิสิตการแพทยแผนไทยประยุกต 58  คน 31,654  บาท 
6 12  เมษายน  2549 โครงการประเพณีสงกรานตสืบสานวัฒนธรรมไทย  

2549 
35  คน 1,200  บาท 

7 10  สิงหาคม  2549 โครงการบําเพ็ญประโยชนทําความสะอาดคณะ
แพทยศาสตร 

147  คน 6,970  บาท 
 

8 12  สิงหาคม  2549 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ (วัน
แมแหงชาติ)  12  สิงหาคม 2549 

จัดนิทรรศการ 11,890  บาท 

9 9  กันยายน  2549 โครงการทําบุญตักบาตรและบําเพ็ญประโยชน 130  คน 5,300  บาท 
10 24  กันยายน  2549 โครงการ “วันมหิดล”  วันที่  24  กันยายน  2549 จัดนิทรรศการ 6,000  บาท 
11 2  มิถุนายน  2549 โครงการไทยทั้งชาติ  ถวายพระพร  รอยอักษรถวายพระ

พรพระเจาอยูหัว  
รวมกับมหาวิทยาลัย - 

12 28  มิถุนายน  2549 กิจกรรมบันทึกเทปโทรทัศน  เพื่อแสดงความจงรักภักดี
เนื่องในวันคลายวนัพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนารถ  12  สิงหาคม  2549  ณ  ชอง  11  
กรมประชาสัมพันธขอนแกน 

1  คน - 

13 1  กรกฎาคม 2549 – 30  
กันยายน  2549 

สวดอิติปโส 108  และ  ทําวัตรเย็น  ณ  วันปากูแกว   74  คน - 

14 11 – 12  สิงหาคม  
2549 

ธรรมสัญจร (วัดปาบานตาด) 74  คน - 

     
 
 
 
 

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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 คณะแพทยศาสตร  ไดรับการประเมินคุณภาพภายใน  วงรอบการประเมินปการศึกษา  2548  (ตั้งแต  1  
มิถุนายน  2548  ถึง  31  พฤษภาคม  2549 )  เมื่อวันที่  19  กรกฎาคม  2549  โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน  คือ  ผูชวยศาสตราจารยจันทรฉาย  กรรภิรมย  และอาจารย ดร. เมธิน  ผดุงกิจ   
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในเฉลีย่รวมทุกมาตรฐาน 
ผลการประเมินรายมาตรฐาน 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของกรรมการ 
มาตรฐาน 

จํานวนตัว
บงชี้ท่ี
ประเมิน มิติท่ี  1 

มิติท่ี 2 + 
พัฒนาการ + 
เปาหมาย 

มิติท่ี 1 
มิติท่ี 2 + 
พัฒนาการ 

 + เปาหมาย 
1. ดานปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงคและแผนงาน 2 3.50 4.00 3.50 3.50 
2. ดานคุณภาพบัณฑิต  6 1.00 2.80 1.00 2.50 
3. ดานการวิจัยและงานสรางสรรค 5 2.20 4.00 2.40 4.02 
4. ดานการบริการวิชาการ 6 3.00 4.14 2.71 3.00 
5. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3 3.33 3.67 2.33 3.00 
6. ดานการบริหารจัดการ การพัฒนาสถาบัน และ  
    บุคลากร 

10 2.10 3.30 2.00 3.20 

7. ดานหลักสูตร การเรียนการสอน และการบริหาร 
    วิชาการ 

9 2.30 3.11 2.11 2.67 

8. ดานระบบการประกันคุณภาพ 2 2.50 4.50 3.00 3.50 
รวม 43 2.49 3.69 2.38 3.17 

 
ผลการประเมินคุณภายนอก  (สมศ.) ระดับกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  (คณะแพทยศาสตร) 

ลําดับ ชื่อมาตรฐาน คาน้ําหนัก 
คะแนนจากการประเมิน

ของกรรมการ 
ผลการประเมิน 

1 คุณภาพบัณฑิต 35 3.25 พอใช 
2 งานวิจัยและงานสรางสรรค 30 4.07 ดี 
3 การบริการวิชาการ 25 5.00 ดีมาก 
4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 10 5.00 ดีมาก 

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักมาตรฐาน 1-4 100 4.33 ดี 
5 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร 20 4.45 ดี 
6 หลักสูตรและการเรียนการสอน 20 4.00 ดี 
7 การประกันคุณภาพ 20 5.00 ดีมาก 

ผลการตัดสินระดับกลุมสาขาวิชา 160 4.40 รับรองมาตรฐาน 
ความรวมมือ และการติดตอกับหนวยงานภายใน และตางประเทศ 
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วัน/ เดือน/ ป หนวยงาน วัตถุประสงค ผูเขารวม 
เม.ย. 49 – 
มี.ค. 50 

โครงการการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม กระบวนการ
สรางเครือขายเพื่อสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
อยางตอเนื่อง 

คณะสาธารณสุข/  คณะเภสัชศาสตร/ 
คณะพยาบาลศาสตร/  คณะแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

400  คน 

4  มิ.ย. 49 คณะผูเชีย่วชาญจากมหาวิทยาลัยปกกิ่ง  ประเทศจีน เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรูคณะ
แพทยศาสตร 

5  คน 

26  มิ.ย. 49 ฝายสนับสนุนวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะ
แพทยศาสตร 

8  คน 

30 มิ.ย. 49 นายแพทย ดร. วิชัย  เอกทักษิณ  และนิสิต  จากคณะ
เวชศาสตรเขตรอน  มหาวิทยาลัยมหิดล   

เพื่อเยี่ยมชม  และประสานความรวมมอื
ระหวาง  Tokochukai Hospital  ประเทศ
ญ่ีปุน  กับคณะแพทยศาสตร 

3  คน 

4  ก.ค. 49 สํานักงานเลขาธิการแพทยสภาสัญจรเยี่ยมเยียนสมาชิก   เพื่อสรางความสัมพันธอันดีและความ
เขาใจอันดี  ระหวางแพทยสภาและ
สมาชิก 

5  คน 

10  ส.ค. 49 คณะผูบริหารจาก  Tokochukai Hospital  ประเทศญี่ปุน  
โดย นพ.ดร.วิชัย เอกทักษิณ  จากคณะเวชศาสตรเขตรอน 
มหาวิทยาลัยมหิดล  เปนผูประสานงาน 

เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรูคณะ
แพทยศาสตร 

3  คน 

21 ก.ย. 49 โครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึง่ทุน  ประจําป
การศึกษา  2550  โดยความรวมมือสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม  รอยเอ็ด  กาฬสนิธุ  สกลนคร  
นครพนม  และมุกดาหาร 

ประสานความรวมมือในการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

17  คน 

26 ก.ย. 49 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจาก  สมศ. 
 

เพื่อเขาตรวจประเมนิประกันคุณภาพ
ภายนอก 

3  คน 

 
 

บุคลากร / นิสิต  ท่ีไดรับรางวัลในรอบปการศึกษา  2549 
 
ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล ผลงาน – รางวัลท่ีไดรับ วัน / เดือน / ป 

1 รศ.ดร.เวทินี  สุขมาก งานวิจัยดีเดน  ประจําป  2549 สิงหาคม 2549 
2 นายธีระพัฒน   ทาบึงการ ขวัญใจมิตรภาพในการประกวดเดือนดาว  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปการศึกษา  
2549 

2  กรกฎาคม  2549 

3 นางสาวจิตรลดา  อังประภาพรชัย ผลการเรียนดีเดน 13  กรกฎาคม 2549 
4 นางทิพาภัทร  เอกวงษา ผลการเรียนดีเดน 13  กรกฎาคม 2549 

 
ศูนยบริการทางการแพทย 
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ศูนยบริการทางการแพทยเปนหนวยงานภายในกํากับของ คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เปดดําเนินการตั้งแตวันที่  1  กรกฏาคม  2547  ณ  อาคารประกอบการหอพกั ระหวางหอพกัเชียงยืนและหอพัก
ช่ืนชม  ภายในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง   ตอมาไดเปดศูนยบริการทางการแพทยแหงท่ี 2   ณ  ท่ี
ทําการคณะแพทยศาสตร  อาคารศูนยบริการทางการแพทย  ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่  6  
กุมภาพันธ 2549 

โดยมีจุดประสงคในการจัดตั้ง  คือ 
1. เพื่อเปนสถานที่ฝกปฏิบัติงานและฝกอบรมของนิสิตแพทย  และแพทยฝกหัดเวชศาสตรครอบครัว 
2. เพื่อใหนิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและชุมชนใกลเคียงใหเขาถึงบริการดานสุขภาพ

และมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ  ท่ีครอบคลุมท้ังดานรางกาย  จิตใจอยางตอเนื่อง 
3. เพื่อเปนสถานที่ใหการปลูกฝงแนวคิดของการบริการดานการแพทยรูปแบบใหมแกนิสิตแพทยท่ี

มุงเนนในการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ บูรณาการ และแบบองครวม 
4. เพื่อเปนตนแบบการใหบริการทางการแพทย สําหรับหนวยงานใหบริการอื่นๆที่อาจนําไปใชตอไป 
5. เพื่อเปนสถานที่ทําการวิจัยและพัฒนา  ระบบบริการทางการแพทยการสาธารณสุขและการวิจัยดาน

อื่นๆท่ีเกี่ยวของ 
 
วันและเวลาเปดทําการ 
 เปดใหบริการ วันจันทร – วันศุกร เวลา 8.30 น. – 18.30 น.  (เวนวันหยุดราชการ) 
 
สถานที่ต้ัง 
 ศูนยบริการทางการแพทย  (เขตพื้นที่ขามเรียง)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทร
วิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150   โทรศัพท  : 0-4375-4401  ตอ  2035 
 ศูนยบริการทางการแพทย  (เขตพื้นที่ในเมือง)  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตําบล
ตลาด  อําเภอเมอืง  จังหวัดมหาสารคาม  44000  โทรศัพท : 0-4371-2992  ตอ  100   
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โครงสรางการบริหารของศูนยบริการทางการแพทย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การดําเนินงานของศูนยบริการทางการแพทย 

ศูนยบริการทางการแพทยไดเริ่มทําการขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาท   (บัตรทอง)  
เมื่อ 17 มกราคม 2548 มีการข้ึนทะเบียนครั้งแรก จํานวน  2,431 ราย  เมื่อสิน้ปงบประมาณ (30 ก.ย.2549)  มี
จํานวนการขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 10,841 ราย   

การบริการทางทันตกรรม  ศูนยบริการทางการแพทยไดเริ่มดาํเนินการ  ในเดือน  มกราคม 2548  โดยมี
ทันตแพทยจากโรงพยาบาลมหาสารคาม  ออกใหบริการทุกวันอังคาร     

 
 
 
 
 

 
ศาสตราจารย นพ.สมพร โพธินาม 
รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร 

อาจารย นพ.เทพลักษ  ศิริธนะวุมิชัย 
ประธานคณะกรรมการศูนยบริการทางการแพทย 

งานการแพทย งานการพยาบาล งานเภสัชกรรม งานรังสีวิทยา งานเวชระเบียน 

อ.นพ.สินธิป พัฒนะคูหา 

พนิดา อุตวัฒน สิรินธร นิลวรรณนภา กาญจนา ปนสุวรรณ ธิดารัตน เครือนาค 

ภก.ณัฐพงษ วิชัย วรวิทย แสนผาลา สุพรรณี ทองแมน 
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สรุปรายรับ – รายจาย  ปงบประมาณ 2549 
ศูนยบริการทางการแพทย 

 
 

หนวยงาน รายรับ รายจาย คงเหลือ 
 

ยอดคงเหลือยกมาป 2548 
ศูนยบริการทางการแพทย ป 2549 

 
 

2,595,854.60 

 
707,321.42 

1,532,625.93 

 
-707,321.42 

1,063,228.67 
ยอดคงเหลือยกไปป 2550 2,595,854.60 2,239,947.35 355,907.25 

 
หมายเหต ุ   ปงบประมาณ  2549  มีหนี้คางจาย  จํานวน  213,039.50   บาท  (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามสิบเกา 
       บาทหาสิบสตางค)  ซึ่งจะดําเนินการเบิกจายในปงบประมาณ  2550  ตอไป 
 
 

สถิติรายงานจํานวนผูปวยแยกตามสิทธิในการรักษา  ประจําปงบประมาณ 2549 
 
 

ขามเรียง ในเมือง รวม 
สิทธิในการรักษา 

ราย คร้ัง ราย คร้ัง ราย คร้ัง 

ชําระเงินเอง 1,385 2,309 271 368 1,656 2,677 

เบิกหนวยงานตนสังกัด 587 710 188 225 775 935 

ประกันสังคม 452 494 23 79 475 573 

ประกันสุขภาพถวนหนา 1,378 2,137 32 89 1,410 2,226 

ประกันสุขภาพ  (มี ท.) 15 23 26 28 41 51 

สวัสดิการบุคลากร  มมส. (ทิพยประกันภัย) 178 262 96 145 274 407 

สวัสดิการนิสิต (อุบัติเหตุ) 316 664 22 62 338 726 

รวมจํานวนผูเขารับบริการ 4,311 6,599 658 1,059 4,969 7,658 
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รายงานสถิติการตรวจโรค  ประจําปงบประมาณ 2549 
 

เขตพื้นท่ีในเมอืง 
ลําดับ โรค ราย คร้ัง 

1. การตรวจสุขภาพประจําป / ออกใบรับรองแพทย 218 218 

2. Acute upper respiratory infection of multiple and unspecified site 40 53 

3. การดูแลศัลยกรรม 16 54 

4. Acute pharyngitis 15 18 

5. Peptic ulcer 10 17 

6. Diarhea and gastroenteritis of presumed infectious origin 12 14 

7. Headache and fever of unknown origin 9 10 

8. Allergic contact dermatitis 8 9 

9. Migrane 7 9 

10. Other Anxiety disorder 4 7 

รวม 339 409 
 

เขตพื้นท่ีขามเรียง 
ลําดับ โรค ราย คร้ัง 

1. Acute upper respiratory infection of multiple and unspecified site 130 259 

2. การตรวจสุขภาพประจําป / ออกใบรับรองแพทย 210 235 

3. Dental care 140 160 

4. Acute pharyngitis 120 154 

5. Peptic ulcer 85 119 

6. Diarhea and gastroenteritis of presumed infectious origin 80 104 

7. Allergic contact dermatitis 60 72 

8. Conjuntivitis 59 66 

9. Hordeolum and chalazion 38 42 

10. Open wounds involving multiple body regions 15 35 

รวม 937 1,246 
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รายงานสรุปงานทันตกรรม   ปงบประมาณ 2549 

 
         ผูเขารับบริการแยกตามรายการตรวจ 

 

ลําดับที่ รายการ ราย คร้ัง 

1 ขูดหินปูน 292 293 

2 อุดฟน 239 383 

3 ถอนฟน 106 115 

4 ตัดไหม 22 22 

5 ตรวจสุขภาพฟน 72 102 

6 ผาฟนคุด 8 16 
ยอดผูรับบริการท้ังสิ้น 697 931 
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ศูนยบริการแพทยแผนไทยประยุกต 
 
 การแพทยแผนไทยนับเปนภูมิปญญาอันล้ําคาของคนไทย  การแพทยแผนไทยมีรากฐานมาจาก
การแพทยพื้นบาน  มีลักษณะเดนเปนการแพทยองครวม  ดังนั้นในมิติทางดานสุขภาพ  คือ  การสงเสริมการ
ปองกัน  การรกัษาและฟนฟูสุขภาพ  จึงสามารถปรับประยุกตใชและผสมผสานการแพทยแผนไทยไดท้ังสิ้น  
และในปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชการแพทยแผน
ไทยในการดูแลสุขภาพของประชาชนชัดเจนยิ่งข้ึน   
 คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นอกจากจะดําเนนิการจัดการเรียนการสอนแลว  ยังเปน
หนวยงานที่มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของคณาจารย  ขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง  นิสิต  ตลอดจนประชาชน
ท่ัวไป  เพื่อเปนการตอบสนองตอนโยบายของทางรัฐบาล  จึงไดเปดดําเนินงานศูนยบริการแพทยแผนไทย  เมื่อ
วันที่  12  กรกฎาคม  2549   
 
โดยดําเนินงานตามวัตถุประสงค  คือ 

1. เพื่อเปนแหลงฝกปฏิบัติงานดานวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกตสําหรับนิสิต 
2. เพื่อเปนสถานที่ใหบริการตรวจรักษาโรคตามทฤษฎีทางการแพทยแผนไทยประยุกต 
3. เพื่อสงเสริมใหมีการใชสมุนไพร  ยาไทย  ในการสงเสริมและดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน 
4. เพื่อเปนการเผยแพรขอมูล  ขาวสาร  การพัฒนา  การวิจัยการแพทยแผนไทยและสมุนไพร 

 
วันและเวลาเปดดําเนินการ 
 เปดใหบริการ   วันจันทร – วันศุกร   เวลา   08.30 – 20.00  น. 
   วันเสาร – อาทิตย    เวลา   08.30 – 20.00  น. 
 (หยุดวันนักขัตฤกษ) 
 
สถานที่ต้ัง  
 ศูนยบริการทางการแพทย  (เขตพื้นที่ในเมือง)   คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ตําบลตลาด  อําเภอเมอืง  จังหวดัมหาสารคาม  โทรศัพท  :  0-4371-2992  ตอ  133 
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สรุปผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2549 

ระหวางวันที่  13  กรกฎาคม  2549 – 30  กันยายน  2549 
ศูนยบริการแพทยแผนไทยประยุกต 

 
 
1.   สรุปรายรบั - รายจาย 

วัน / เดือน / ป รายรับ รายจาย คงเหลือ 
 

ยอดคงเหลือยกมา 
   

- 
ศูนยบริการแพทยแผนไทยประยุกต 89,770 128,154 -38,384 

ยอดคงเหลือยกไปป 2550 89,770 128,154 -38,384 
 
 

2.   จํานวนผูมารับบริการ 
เวลาบริการ 

ในเวลาราชการ   นอกเวลาราชการ   รวมทั้งสิ้น ลําดับ
ท่ี 

รายการบริการ 
ราย คร้ัง ราย คร้ัง ราย คร้ัง 

1 นวดบําบัด สงเสริมสุขภาพ 125 142 123 190 248 332 
2 นวดฝาเทา 7 13 14 11 21 24 
3 ประคบสมุนไพร 82 88 95 148 177 236 
4 จําหนายยาสมุนไพร 15 10 10 11 25 43 

รวมการใชบริการ 229 262 242 373 471 635 
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สรุปภาพรวมผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  2549   
คณะแพทยศาสตร 

 
1.   หลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  (6 ป)  ไดการรับรองจากแพทยสภา  เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2549 
2.   จัดการเรยีนการสอนนิสิตหลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต  รุนแรก  จํานวน  48  คน 
3.   ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินสนับสนุนตามมติ  ครม.  โครงการผลิตแพทยเพิ่ม  ราย 
      หัวนิสิต 300,000 บาท /หัวนิสิต/ ป  และงบลงทุน  2,000,000  บาท/หัวนิสิต เปนเวลา 4 ป 
4.   เปดใหบริการศูนยบรกิารทางการแพทย ศูนยที่ 2  ณ เขตพื้นที่ในเมือง  เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 49 
5.   เปดใหบริการศูนยบรกิารแพทยแผนไทยประยุกต ณ เขตพื้นที่ในเมือง เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 49 
6.   เริ่มดําเนินโครงการความรวมมือกับประเทศญี่ปุน  โดยการแลกเปลี่ยนผูบริหาร   
      ศึกษาดูงานสถานที่จริงทั้ง  2  ฝาย 
7.   ประสานความรวมมือกับโรงพยาบาลรวมผลิตดานการจัดการเรียนการสอนระดับคลินิก 
 

เปาหมายของคณะแพทยศาสตร 
ในปงบประมาณ  2550 

 
1.   จัดทําโครงการความรวมมือกับประเทศญี่ปุน  โดยการแลกเปลี่ยนความรู ทักษะทาง 
      การแพทยสําหรับอาจารย และนิสติ  การพัฒนา  และการลงทุนดานการแพทย 
2.   โครงการความรวมมือกับประเทศจีน  ในการแลกเปลี่ยนดานการแพทยแผนไทย – จีน 
3.   โครงการความรวมมือการจัดตั้งศูนยบริการทางการแพทย  ที่ตั้งกิ่งอําเภอกุดรัง  ระหวาง 
      คณะแพทยศาสตร  ศนูยสุขภาพชุมชนกุดรัง  กระทรวงสาธารณสุข  และสํานักงานหลัก   
      ประกันสุขภาพแหงชาติ 
4.   โครงการกอสรางอาคารเรียน  และขยายศูนยบริการทางการแพทย 
5.   เปดสอนระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
6.   โครงการจัดทําหลักสูตรทันตแพทยศาสตร 
7.   จัดทําแหลงฝกปฏิบัติการผลิตยาสมุนไพร  ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
      การแพทยแผนไทยประยุกต 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
รอบปงบประมาณ  2549 

 

บุคลากรและนิสิตรวมทําบุญทอดกฐินเนื่องในวันครบรอบวันกอตั้งคณะแพทยศาสตร    
เม่ือวันท่ี  13  พฤศจิกายน  2548 

 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต 
รับปริญญาประจําปการศึกษา  2548  เม่ือวันท่ี  23   ธันวาคม  2548 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหารในเขตมหาวทิยาลัยมหาสารคาม  และเขตชุมชน 
รอบร้ัวมหาวิทยาลัย   วันท่ี  24 – 25  พฤษภาคม  2549  และวันท่ี 5 – 6  สิงหาคม  2549 
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โครงการตรวจสุขภาพนสิิตใหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ประจําปการศึกษา  2549 

เม่ือวันท่ี 10 – 13   มิถุนายน  2549 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมสัมพันธนิสิตคณะแพทยศาสตร  ประจําปการศกึษา  2549  
 เม่ือวันท่ี  21  มิถุนายน  2549 

 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีไหวครูคณะแพทยศาสตร  ประจําปการศึกษา  2549 
 เม่ือวันท่ี  22  มิถุนายน  2549 
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ฝายสนับสนุนวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

เขาศึกษาดูงานและเยี่ยมชม  เม่ือวันท่ี  26  มิถุนายน  2549 
 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักงานเลขาธิการแพทยสภาสัญจรเยี่ยมเยียนสมาชิก  โดยเขาเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตรและรับฟง

ความคิดเห็นจากสมาชิก  เม่ือวันท่ี  4  กรกฎาคม  2549 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

พิธีเปดศูนยบริการแพทยแผนไทยประยุกต  คณะแพทยศาสตร  
เม่ือวันท่ี  12  กรกฎาคม  2549 
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กีฬาสัมพันธนิสิตคณะแพทยศาสตร  ประจําปการศึกษา  2549   
เม่ือวันท่ี  15  กรกฎาคม  2549 

 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรและนิสิต  รวมกิจกรรม  วัน  Big  Cleaning  Day   
เม่ือวันท่ี  10  สิงหาคม  2549 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูแทนจาก  Tokuchokai  Hospital  ประเทศญี่ปุน  โดยการนําของ นพ.ดร. วิชัย  เอกทักษิณ   
จากคณะเวชศาสตรเขตรอน  มหาวิทยาลัยมหิดล  เปนผูประสานงาน  ไดเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร 

เม่ือวันท่ี  10  สิงหาคม  2549 
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กิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร  ณ  คณะวิทยาศาสตร   

เม่ือวันท่ี  16-18  สิงหาคม  2549 
 

 
 
 
 
 
 
 

การอบรมเกณฑการคิดภาระงานและมาตรฐานขั้นต่ํา  สายสนับสนนุ  คณะแพทยศาสตร 
โดยคุณสิริพร  ศิระบูชา  ผูอํานวยการกองแผนงาน  เปนวทิยากร  เม่ือวันท่ี  31  สิงหาคม  2549 

 

 
 
 
 
 
 

 
การสัมมนาการจัดการเรียนการสอนรายวชิาฝกปฏิบตัิในหองปฏิบัติการและรายวิชาคลินิกใหกับอาจารย
โดยวิทยากร  คือ  ผศ.นิตยา  สุทธยากร  และ อ.สุนันทา  เลาวัณยศิริ   เม่ือวันท่ี  15  กันยายน  2549 
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นิสิตเดินทางไปทัศนศึกษา  และศึกษาดูงานที่วัดพระบาทน้ําพุ  จังหวดัลพบุรี 

เม่ือวันท่ี  16-17  กันยายน  2549 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรและนิสิตรวมวางพวงมาลา  เนื่องในงานวันมหิดล  เม่ือวันท่ี  24  กันยายน  2549   
ณ  หองประชมุตักศิลา    โรงพยาบาลมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการประชุมชี้แจงการใชสิทธ์ิประกันสุขภาพ  (บตัรทอง 30  บาท)   
โดยการเชิญแกนนําชุมชนเขารวมฟง  เม่ือวันท่ี  25  กันยายน  2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานประจําป  2549 :  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

Annual  Report  2006 :  Faculty  of  Medicine  Mahasarakham  University 
 

42 

 
คณะกรรมการผูทรงคุณวฒุิจาก สมศ.  เขาเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร  วันท่ี 26 กันยายน 2549 

 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการตรวจสุขภาพประจําปใหกับบุคลากร หนวยงานภายในมหาวทิยาลัยมหาสารคาม   

ประจําป  2549 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรคณะแพทยศาสตร  รวมงานเลี้ยงตอนรับปใหม  2549    
ณ  ศูนยบริการทางการแพทย  คณะแพทยศาสตร 
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กิจกรรมโฮมรูมนิสิตคณะแพทยศาสตร 

   ประจําปการศึกษา  2549 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมขับข่ีปลอดภัยเขาใจกฎจราจร การตอสูปองกันตัวในภาวะคับขัน 

มารยาทในการแตงกาย   การครองตนเปนนิสิตคณะแพทยศาสตร 
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คณะผูจัดทํา 

 
 
ท่ีปรึกษา 
 ศาสตราจารย นายแพทยสมพร    โพธินาม รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร 
 รองศาสตราจารย ดร. เวทนิ ี สุขมาก  รักษาการรองคณบด ี
 
รวบรวม / วิเคราะหขอมูล / พิมพ / รูปเลม 
 นางสาวอุราภรณ       ยาตรา พนักงานบรหิารทั่วไป 
 ฝายนโยบายและแผน   คณะแพทยศาสตร 
 
แหลงท่ีมาของขอมูล 
 อาจารย / บุคลากรคณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  
เจาของ 
 คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ตําบลตลาด   อําเภอเมือง   จงัหวัดมหาสารคาม  44000 
 โทรศัพท :   0-4371-2992  ตอ  304 , 555 
 โทรสาร   :  0-4371-2991 
 http:///www.med.msu.ac.th 
 
 
 


