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 หลังจากท่านศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สมพร โพธินาม ได้ขอลาออกในปลายปี 2553  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้แต่งตั้งให้ผมมาเป็นผู้รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร์  ในเดือนมกราคม 
2554 และต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ผมเป็นคณบดีเมื่อเดือนเมษายน 2554 ผมได้ดำาเนินงานต่อ
จากท่านศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สมพร โพธินาม ในเรื่องการจัดตั้งโรงพยาบาล  ซึ่งขณะนี้ได้คืบ
หนา้ไปตามลำาดบั  ในปทีีผ่า่นมางานตา่งๆ  กไ็ดพ้ฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง  โดยไดร้บัความรว่มมอืเปน็อยา่งดจีาก
ทกุฝา่ย ไมว่า่จะเปน็จากทางมหาวทิยาลยั  และจากบคุลากรทกุระดบัในคณะแพทยศาสตร ์ในปงีบประมาณ  
2554  นี้จะเป็นปีที่นิสิตแพทย์รุ่นที่ 1 สำาเร็จการศึกษา ขณะที่คณะแพทยศาสตร์ได้รับงบประมาณในการ
กอ่สรา้งอาคารศนูยบ์รกิารทางการแพทยแ์ละศนูยว์จิยัเฉลมิพระเกยีรต ิหลงัที ่2 และตอ้งปรบัปรงุหลกัสตูร
แพทยศาสตรบัณฑิตใหม่ ซึ่งล้วนแต่เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ผมหวังว่าจะได้รับความ
รว่มมอืรว่มใจกนัเหมอืนเชน่ทีเ่คยไดร้บัมา เพือ่ความเจรญิกา้วหนา้ของคณะแพทยศาสตรแ์ละมหาวทิยาลยั
มหาสารคามต่อไป

            (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.เรือน  สมณะ, ราชบัณฑิต)
     คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สารคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.เรือน  สมณะ, ราชบัณฑิต
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  บทสรุปผู้บริหาร

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในอย่างเป็นทางการ เมื่อวัน
ที่ 21 พฤศจิกายน 2546 โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สมพร  โพธินาม เป็นคณบดีคนแรก ได้รับโอนสาขา
วิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2547 และได้รับ
การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากแพทยสภา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549 ปัจจุบัน  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
ดร.เรือน  สมณะ, ราชบัณฑิต ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 มีผลการดำาเนินงาน
ดังนี้

• มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน จำานวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย
 1. ระดับปริญญาตรี จำานวน 3 หลักสูตร
  1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)
  1.2 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
 2. บัณฑิตศึกษา จำานวน 1 หลักสูตร
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปร.ด.)

• นิสิตที่จบการศึกษาไปแล้ว รวมจำานวน 405 คน ได้แก่
 1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ประยุกต์บัณฑิต
  - หลักสูตรโมดูล (ต่อเนื่อง) จบการศึกษา 5 รุ่น จำานวน 250 คน
  - หลักสูตร 4 ปี จบการศึกษา 2 รุ่น จำานวน 150 คน
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปร.ด.) 1 รุ่น จำานวน  5  คน

• นิสิตปัจจุบันทั้ง 4 หลักสูตรมีจำานวนรวมทั้งสิ้น 518 คน
 1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1–6 จำานวน 291 คน
 2. หลักสูตการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต รุ่นที่ 3–6 จำานวน 141  คน
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน รุ่นที่  1–2  จำานวน  75  คน
 4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปร.ด.) รุ่นที่ 1–3 จำานวน 11 คน

• โรงพยาบาลร่วมจัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก  ประกอบด้วย  
 1. โรงพยาบาลหลัก
  1) โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  2)  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 2. โรงพยาบาลสมทบ
  1) โรงพยาบาลมหาสารคาม 2)  โรงพยาบาลมุกดาหาร
 3. โรงพยาบาลชุมชน
  1) โรงพยาบาลบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  
  2) โรงพยาบาลยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์
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• ศูนย์บริการและสถานที่ฝึกปฏิบัติของนิสิตคณะแพทยศาสตร์
1. ศูนย์บริการทางการแพทย์  เขตพื้นที่ในเมือง  และเขตพื้นที่ขามเรียง
2. ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์
3. สถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

• อาคารและสถานที่คณะแพทยศาสตร์ในอนาคต
• อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ  หลังที่ 1 เป็นอาคารโรงพยาบาลขนาด 

200 เตียง ขนาด 12 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 17,000 ตรม. งบประมาณ ระยะที่ 1 เป็นเงิน  202,300,000 บาท 
ระยะที่ 2 เป็นเงิน 74,238,600 บาท

• อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 2 เพื่อเป็นอาคารเรียน, วิจัยและ
สำานักงาน งบประมาณเบื้องต้นประมาณ 253,293,000 บาท

งบประมาณของคณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554

ประเภทงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1.  งบประมาณเงินแผ่นดิน 79,299,510 72.05

  1.1  งบประมาณแผ่นดิน  (ปกติ)                 2,589,510 2.36

  1.2  โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 57,600,000 52.33

  1.3  โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพและบุคลากรทางด้าน  
        สาธารณสุข (สบพช.)

                19,110,000 17.36

2.  งบประมาณเงินรายได้  30,769,807 27.95

  2.1  สำานักงานเลขานุการคณะ 2,672,600 2.43

  2.2  ระดับปริญญาตรี 4,178,990 3.79

        - สาขาแพทยศาสตร์ 2,101,386 1.91

        - สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1,808,036 1.64

        - สาขาเวชกิจฉุกเฉิน 269,568 0.24

  2.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 418,217 0.38

  2.3  ศูนย์บริการทางการแพทย์ 21,000,000 19.08

  2.4  ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2,500,000 2.27

รวมทั้งสิ้น 110,069,317 100.00



ปีงบประมาณ รายงาน
จำานวนเงินสะสม

คณะแพทยศาสตร์

2554 เงินรายได้คณะ (ปริญญาตรี) 8,363,627.04

เงินรายได้คณะ (บัณฑิตศึกษา) 84,616.50

เงินรายได้ศูนย์บริการทางการแพทย์ 12,449,269.73

เงินรายได้ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ -53,257.85

โอนมาจากเงินรับฝากคณะแพทยศาสตร์ ปี 2552 2,000,000.00

โอนมาจากเงินรับฝากคณะแพทยศาสตร์ ปี 2553 80,053.29

รวมเงินสะสมปีงบประมาณ 2554 22,924,308.71

เงินสะสมของคณะแพทยศาสตร์  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554

หมายเหตุ 1. เงนิสะสมของคณะแพทยศาสตร ์ ปงีบประมาณ  พ.ศ.  2547 - 2553  จำานวน  34,482,082.10  บาท  

  2. เงินสะสมของคณะแพทยศาสตร์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554  จำานวน  22,924,308.71  บาท  
      รวมเงินสะสม  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2547 - 2554  จำานวน  57,406,390.81  บาท  
      หักเงินยืมมหาวิทยาลัย 3,672,000 บาท  รวมเงินสะสมคงเหลือ 53,734,390.81 บาท
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ปรัชญา
ผู้มีปัญญา   พึงเป็นอยู่เพื่อสุขภาพมหาชน

วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ จะอยู่ในอันดับ 1 ใน 10 ของคณะแพทยศาสตร์ในประเทศไทย  ด้านผลการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ของนิสิตแพทย์ ภายในปี พ.ศ. 2558 โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตตามเป้าประสงค์ สร้างเสริมสุขภาพทุกระดับ บูรณาการ
การให้บริการด้านสุขภาพทั้งแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์แผนไทยประยุกต์ รวมทั้งทำาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพของประชาชน ครอบครัว และชุมชน 

พันธกิจ
1. ผลติบณัฑติแพทย ์แพทยแ์ผนไทยประยกุต ์เวชกจิฉกุเฉนิ วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์บณัฑติศกึษา และปรชัญาดษุฎี

บัณทิตวิยาศาสตร์สุขภาพให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศ
2. วิจัยและพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและการศึกษาของสังคม
3. บริการวิชาการแก่สังคมและผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพรวมทั้งประชาชนทั่วไป
4. ให้บริการวิชาชีพด้านสุขภาพโดยบูรณาการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยประยุกต์แก่ประชาชนทั่วไป
5. อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
6. สร้างเสริมสุขภาพ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
7. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล  และพัฒนาเอกลักษณ์ขององค์กร

   ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
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ยุทธศาสตร์
1. ผลติบณัฑติแพทย ์ แพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ เวชกจิฉกุเฉนิ  วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์บณัฑติศกึษา  และวฒุบิตัรสาขา

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้สอดคล้องกับการปฏิรูป ระบบสาธารณสุขของประเทศ
2. วิจัยและพัฒนา  เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและการศึกษาของสังคม
3. บริการวิชาการแก่สังคมและผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพรวมทั้งประชาชนทั่วไป
4. ให้บริการวิชาชีพด้านสุขภาพโดยบรูณาการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยประยุกต์แก่ประชาชนทั่วไป
5. อนุรักษ์  ส่งเสริม  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
6. สร้างเสริมสุขภาพ  และใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
7. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล  และพัฒนาเอกลักษณ์ขององค์กร
 

ค่านิยม
ซื่อสัตย์  สามัคคี  มีวินัย  ใส่ใจสร้างเสริมสุขภาพ  และคุณภาพ

สีประจำาคณะแพทยศาสตร์
 สีเขียว    

ยุทธศาสตร์ / ค่านิยม / 
สีประจำาคณะแพทยศาสตร์
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ประวัติความเป็นมา

ของคณะแพทยศาสตร์
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 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในอย่างเป็นทางการ  ตามมติที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สม

พร โพธินาม เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์คนแรก  

 ในระยะเริม่ดำาเนนิงานสำานกังานตัง้อยู ่ณ อาคารวทิยาศาสตรช์วีภาพ คณะวทิยาศาสตร ์หอ้ง 305 ชัน้ 3 วทิยาเขต

ขามรียง (ม.ใหม่) ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2548 ได้ย้ายมาดำาเนินงาน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน (วิทยาเขตพื้นที่ในเมือง ม.เก่า) 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 269 ถนนนครสวรรค์ ตำาบลตลาด อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.เรือน  สมณะ, ราชบัณฑิต เป็นคณบดีคนปัจจุบัน สรุปผลการดำาเนินงานได้ดังนี้

พ.ศ. 2546

• วันที่ 19 ธันวาคม 2546 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2546 มีมติเห็นชอบหลักสูตรแพทย

ศาสตรบัณฑิต (6 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547)  

พ.ศ. 2547

• วันที่  15  มกราคม  2547 ได้รับโอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  (ต่อเนื่อง 

- โมดูล) จากคณะเภสัชศาสตร์ จำานวน 2 รุ่น จำานวนนิสิต  84  คน  

• วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 เปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื้นที่ขามเรียง เพื่อให้บริการด้านการแพทย์แก่นิสิต 

บุคลากร และประชาชนทั่วไป

พ.ศ. 2548

• วันที่ 27 พฤษภาคม 2548 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2548 มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)  

พ.ศ. 2549

• ปีการศึกษา 2549 คณะแพทยศาสตร์ รับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 จำานวน 48 คน และหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (4 ปี) รุ่นที่ 1 จำานวน 75  คน  

• วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 เปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื้นที่ในเมือง  

• วันที่ 9 มีนาคม 2549 แพทยสภาได้รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549)  

• วันที่ 26 พฤษภาคม 2549 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2549 มีมติเห็นชอบหลักสูตรแพทย

ศาสตรบัณฑิต (6 ปี) (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2549)  

• วันที่ 12 กรกฎาคม 2549 เปิดศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้บริการตรวจรักษาทางการแพทย์แผน

ไทยประยุกต์ ได้แก่ หัตถเวช อายุรเวช เภสัชกร (ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร)  

• วนัที ่25 สงิหาคม 2549 ทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัมหาสารคาม ครัง้ที ่8/2549  มมีตเิหน็ชอบหลกัสตูรปรชัญาดษุฎี

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549)  

พ.ศ. 2550 

• ปีการศึกษา 2550 ได้จัดการเรียนการสอนระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปร.ด.) รุ่นที่ 1 

จำานวน 6 คน 
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• วนัที ่17 พฤษภาคม 2550 เปดิสถานผลติยาและผลติภณัฑส์มนุไพร เพือ่สนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

•  วันที่ 29 มิถุนายน 2550 ตามคำาสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 2851/2550  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำาคณะ

แพทยศาสตร์ โดยมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ 

•  วนัที ่ 28  กนัยายน 2550 ทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัมหาสารคาม  ครัง้ที ่ 9/2550  มมีตเิหน็ชอบปรบัปรงุหลกัสตูร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)   

พ.ศ. 2551

• วนัที ่5 มนีาคม 2551 ศาสตราจารย ์(พเิศษ) นายแพทยส์มพร โพธนิาม ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็คณบดคีณะแพทยศาสตร์

อย่างเป็นทางการ ตามคำาสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 1113/2551 ลงวันที่ 20  มีนาคม 2551   

• วันที่ 25 สิงหาคม 2551 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2550) ไดร้บัการรบัรองจากกองประกอบโรคศลิปะโดยคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ 

พ.ศ. 2552 

• วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2551 ประชุมวิชาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 “สุขภาพวิถีไทสมัยเศรษฐกิจพอเพียง”  

ณ โรงแรมวสุ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

• วันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2551 ร่วมจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ณ อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร

• วนัที ่2 พฤศจกิายน 2552 สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ไดพ้จิารณารบัทราบใหค้วามเหน็ชอบในการเปลีย่น

ชื่อหลักสูตรจากเดิม  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นหลักสูตรการแพทย์แผน

ไทยประยุกต์บัณฑิต หนังสือที่ ศธ 0506(3)/14556   

• วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สมพร โพธินาม คณบดี

• คณะแพทยศาสตร์  ได้ลงนามความร่วมมือผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ณ สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี  

พ.ศ. 2553

• วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ศูนย์บริการทางการแพทย์ ได้ผ่านการประเมินจากสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 

7 ขอนแก่น ให้เป็นหน่วยบริการประจำา (CUP : Contracting Unit For Primary Care) และศูนย์บริการทางการ

แพทย์ เขตพื้นที่ขามเรียงเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ  (PCU)  

• วนัที ่26 มนีาคม 2553  ทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัมหาสารคาม ครัง้ที ่ 3/2553  มมีตเิหน็ชอบหลกัสตูรวทิยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)   

• วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์สมพร  โพธินาม ได้ลาออกจาก

• ตำาแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องจากปัญหาสุขภาพ
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พ.ศ. 2554

• -  วันที่ 1 มกราคม 2554 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.เรือน สมณะ, ราชบัณฑิต ได้ดำารงตำาแหน่งผู้รักษาการคณบดี

คณะแพทยศาสตร์ ตามหนังสือคำาสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 6292 / 2553 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2553 

• วนัที ่10 – 12 กมุภาพนัธ ์2554 คณะแพทยศาสตรจ์ดัการประชมุการพฒันาการเรยีนการ สอนเวชศาสตรค์รอบครวั

ในประเทศไทย และการประชมุเชงิปฏบิตักิารการชว่ยชวีติในภาวะฉกุเฉนิทางสตูกิรรม  รว่มกบัสถาบนั John Peter 

Smith Family Medicine Residency Program, Texas, USA ณ  โรงแรมตกัสลิา  อำาเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม

• วันที่ 23 มีนาคม 2554 คณะแพทยศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ณ โรงแรมตักสิลา อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

• วันที่ 1 เมษายน 2554 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.เรือน  สมณะ, ราชบัณฑิต  ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งคณบดี

คณะแพทยศาสตร์ ตามหนังสือคำาสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 1845/2554 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 

• วันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2554 คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้อง

ต้น (First  Responder) รุ่นที่ 1 ณ สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

• วันที่ 30 กันยายน 2554 คณะแพทยศาสตร์ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะไทยของกรมอนามัย (HAS) โดย

คณะกรรมการประเมินระดับจังหวัดมหาสารคาม สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (ตามหนังสือที่ มค 

0027.006/3066 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554)
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ตราสัญลักษณ์
ประจำาคณะแพทยศาสตร์

กรอบความหมาย
• มีตราโรจนากรสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีความหมายว่า ดวงตราแห่งความเจริญรุ่งเรือง
• พญานาค  เป็น สัญลักษณ์ของชาวไทยสื่อถึงงูใหญ่ ซึ่งมีตำานานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ของโลกมาตั้งแต่สมัย

กรีกโบราณ สถาบันต่างๆ ของไทยที่เกี่ยวข้องกับทางแพทย์จะมีสัญลักษณ์ของงูหรือพญานาคเกี่ยวข้องด้วย 
และ พญานาคยังมีความสัมพันธ์กับขนบธรรมเนียมความเชื่อถือของภูมิภาคอีสาน เป็นสัตว์ที่ได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นผู้ดูแลแหล่งน้ำ�และเป็นสัตว์ที่คอยดูแลปกป้องพระพุทธเจ้าจากภัยอันตรายต่างๆ รวมทั้งยังมีลวดลายที่
แสดงถึงศิลปกรรมของไทย

• ชื่อภาษาไทย/อังกฤษ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ปี พ.ศ. 2546  =  ปี ค.ศ. 2003 เป็นปีก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• สีเขียว เป็นสีประจำาคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ลายประจำายามเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ไทย และเป็นภูมิปัญญาของชาวอีสานในการแกะสลักตามโบสถ์ 

วิหาร ต้นเทียน หรือถักทอเป็นเสื้อผ้า

ที่ตั้ง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่ 269 ถนนนครสวรรค์ ตำาบลตลาด  
อำาเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000  โทรสาร : 0-4371-2991  โทรศัพท์ : 0-4371-2992  
หมายเลขภายใน  6333  โฮมเพจ  http://www.med.msu.ac.th.
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• คณะกรรมการประจำาคณะแพทยศาสตร์
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำาคณะแพทยศาสตร์   
ณ  วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. คณบดีคณะแพทยศาสตร์     ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพร  โพธิ์นาม  กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์  พิเชียรสุนทร กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิจประมุข ตันตยาภรณ์ กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ทองกระจาย กรรมการ
6. อาจารย์นายแพทย์วิทยา   จารุพุนผล กรรมการ
7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม   กรรมการ
8. ผู้อำานวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด    กรรมการ
9. ผู้อำานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์    กรรมการ
10. ผู้อำานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม   กรรมการ
11. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม   กรรมการ
12. นายสุรณัฐ      ลิ้มสุวรรณ กรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย กรรมการและเลขานุการ

• คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์
คำาสั่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 225/2554  
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม     วราวิทย์   

คณะกรรมการบริหารคณะ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.เรือน   สมณะ  ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์   พิเชียรสุนทร รองประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิจประมุข  ตันตยาภรณ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์   ทองกระจาย กรรมการ
อาจารย์นายแพทย์วิทยา    จารุพูนผล กรรมการ
อาจารย์นายแพทย์รัฐ    สอนสุภาพ กรรมการ
อาจารย์แพทย์หญิง ดร.ศิรินาถ   ตงศิริ  กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย   หอมจำาปา กรรมการ
อาจารย์ ดร.สมจินตนา    ทั่วทิพย์  กรรมการ
อาจารย์ ดร.วิภาดา    วิจักขณาลัญฉ์ กรรมการ
อาจารย์ภคมน     ธนทัศกิตติ กรรมการ
หัวหน้าสำานักงานเลขานุการคณะ     กรรมการและเลขานุการ 
นางปิยวรรณ     แน่นอุดร ผู้ช่วยเลขานุการ
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ด้านการเรียนการสอน

ของคณะแพทยศาสตร์
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1.  หลักสูตรที่จัดการจัดการเรียนการสอน จำานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
 1.1  ระดับปริญญาตรี จำานวน 3 หลักสูตร
  1.1.1  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.) 
  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) (Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine (B.ATM.))

1.1.2  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549)  
 (Doctor of Medicine Program (M.D.)) 

1.1.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน (วท.บ. เวชกิจ)  
 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) (Bachelor of Science Program in Emergency Health Science  
 (B.Sc.))

  1.2 ระดับปริญญาเอก  จำานวน  1  หลักสูตร
1.2.1  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปร.ด.)  

  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549) (Doctor of Philosophy Program in Health Sciences (Ph.D.)

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน

ที่ ชื่อหลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัน/เดือน/ปี ที่จัด

1
โครงการจัดทำากรณีศึกษาสำาหรับ Problem – Based l

earning
21,400 14 – 15 ต.ค. 53

2
โครงการเตรยีมความพรอ้มกอ่นสอบ National license part 

2 (โครงการต่อเนื่อง)
16,640 18 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 54

3 โครงการเตรียมการ PBL สำาหรับปี 2 (ช่วงที่ 1) 63,200 24 พ.ย. 53 – 16 ก.พ. 54

4
โครงการติวเข้มการสอบ National license part 1 สำาหรับ

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 1)
129,875 7 ก.พ. – 1 มี.ค. 54

5
โครงการเสนอผลงานทางวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

ครั้งที่ 1
5,350 21 – 25 ก.พ. 54

6
โครงการเตรียมการสอบขั้นที่ 1 – 3 สำาหรับนิสิตแพทย์แผน

ไทยประยุกต์
22,400 5 – 24 มี.ค. 54

7
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำาหลักสูตรแพทย์

แผนไทยประยกุตต์ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา
14,910 22 – 24 เม.ย. 54

8 โครงการเตรียมการ PBL สำาหรับปี 2 (ช่วงที่ 2) 79,160 13 มิ.ย. – 14 ก.ย. 54

9
โครงการเตรียมความพร้อมสำาหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 (ช่วง

ที่ 2)
33,100 8 – ก.ย. 54

10
โครงการอบรมอาจารย์แพทย์เกี่ยวกับ Basic Medical Edu-

cation
4,500 19 – 26 ก.ย. 54
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 นิสิตนำาเสนอผลงานการฝึกงานปฏิบััติงานภาคสนาม 
สุขภาพร่วมระหว่างคะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
และคณะวิทยาการสารสนเทศ ณ บ้านนาค้อ บ้านหนองปะโอ 
บ้านคำาปะโอ และบ้านนาคำา ตำาบลกุดโคน อำาเภอห้วยเม็ก จัง
หวัดกาฬสินธ์

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.เรือน สมณะ, ราชบัณฑิต ออก
เยี่ยมโรงพยาบาลร่วมผลิต ได้แก่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด,โรงพยาบาล
กาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลมุกดาหาร

สอบสัมภาษณ์นิสิ ต
เข้าศึกษาต่อ หลักสูต
รวิทยาศาสตร์สุขภาพ
บัณฑิต สาขาเวชกิจ
ฉุกเฉิน

คณบดี และคณาจารย์ 
คณะแพทยศาสตร์ เข้า
เยี่ยมนิสิตแพทย์และ
สอน MEQ ณ โรงพยา
บาลมุกดาหาร
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2.  นิสิต
 2.1  จำานวนนิสิตทั้งหมด
  2.1.1  จำานวนผลผลิตนิสิตหลักสูตรต่างๆ ในปีการศึกษา 2554

หลักสูตร
จำานวนนิสิต ปีการศึกษา 2554 (คน) ผู้สำาเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2553 (คน)แผน ผล คงอยู่

1.   ระดับปริญญาตรี

     1.1  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 48 52* 52 -

      1.2  หลกัสตูรการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ 

          บัณฑิต  

50 44 39 86

     1.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

           สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน

40 39 33 -

2.   ระดับปริญญาเอก

     2.1  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

           สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

5 5 5 1

รวม 143 140 129 87

2.1.2  จำานวนนิสิตคงอยู่หลักสูตรต่างๆ  ประจำาปีการศึกษา 2554

หลักสูตร
จำานวนนิสิตแต่ละชั้นปี (คน) รวมทั้งสิ้น

(คน)1 2 3 4 5 6

1.   ระดับปริญญาตรี

     1.1  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

           (หลักสูตร 6 ปี)

52 49 47 50 45 46 289

     1.2  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต     

            (หลักสูตร 4 ปี)

44 36 29 27 - - 136

     1.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

           เวชกิจฉุกเฉิน  (หลักสูตร 4 ปี)

33 37 1 - - - 71

2.   ระดับปริญญาเอก

     2.1  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

           วิทยาศาสตร์สุขภาพ  (หลักสูตร 3 ปี)

4 3 4 - - - 11

รวม 133 125 81 77 45 41 507
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2.1.3  นิสิตในภูมิภาค

สาขาวิชา
ตะวันออก

เฉียงเหนือ
เหนือ ใต้ กลาง ตะวันออก ตะวันตก

ต่าง

ประเทศ
รวม

นิสิตใหม่ 124 2 4 8 1 - 1 140

   สาขาแพทยศาสตร์

   สาขาแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

   สาขาเวชกิจฉุกเฉิน

   สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

51

35

34

4

-

1

1

-

-

3

1

-

-

7

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

52

47

37

4

นิสิตรวม 486 3 4 18 2 4 1 518

   สาขาแพทยศาสตร์

   สาขาแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

   สาขาเวชกิจฉุกเฉิน

   สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

282

121

72

11

1

1

1

-

1

2

1

-

5

12

1

-

-

2

-

-

1

3

-

-

1

-

-

-

291

141

75

11

2.1.4  นิสิตหรือศิษย์เก่าได้รับรางวัล / ผลงานนิสิต

ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ สถานที่ วัน/เดือน/ปี

น.ส.เกศ  ศรีสว่างวงศ์ นิสิตแพทย์ผู้ปฏิบัติตนดีเด่นเชิง

คุณธรรมจริยธรรม จากแพทยสภา

แพทยสภา 23 มิ.ย. 54
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2.1.5  บทความวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ  

ชื่อ-นามสกุล ผลงาน

น.ส.ศุภลักษณ์  พักคำา

รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2550

The Integration of Applied Thai Traditional Medicine into Hospital of Current 

Health Delivery System : The Development of an Adminstrative / Management 

Model. (จดหมายเหตุทางการแพทย์ แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(Journal of The Medical Association of Thailand Vol.95 No.2 : 257-263, 2012))

นายพงษ์มาดา  ดามาพงษ์

รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2550

Model Development for Substance Abusing Surveillance System in Commu-

nities. (จดหมายเหตุทางการแพทย์ แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(Journal of The Medical Association of Thailand Vol.95 No.2 : 241-248, 2012))

2.1.6  บทความวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ  

ชื่อ-นามสกุล ผลงาน

นายสุพัฒน์  จำาปาหวาย

รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2550

Model Development for Health Promotion in the Elderly Participating in Com-

munities. (American Journal of Applied Sciences 8 (9): 843-847, 2011)

นายวุฒิพงษ์  ภักดีกุล

รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2550

Risk Factors to Alcohol Law violations in the Community : Quasi – Experimental 

Study. (American Journal of Applied Sciences 8 (12): 1343-1348, 2011)

น.ส.ยอดขวัญ  เกษทองมา

รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2550

Child Care Centres and Community Participatory Management.

(Pakistan Journal of Social Sciences 7 (2): 112-116, 2010)
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ด้านการพัฒนานิสิต

ของคณะแพทยศาสตร์
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1. โครงการ / กิจกรรมของนิสิต
 1.1  ด้านวิชาการ

ชื่อโครงการ
วัน/เดือน/ปี

ที่จัด
สถานที่

ผู้เข้าร่วม 
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

โครงการ Home Room นิสิตชั้นปีที่ 1 10 พ.ย. 53
24 พ.ย.53

ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์
คณะแพทยศาสตร์ 

120 4,200

โครงการประชุมชมรมศิษย์เก่าคณะ
แพทยศาสตร์

17 ธ.ค. 53 ห้อง ME 215 ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์ 

70 9,950

โครงการคณะแพทยศาสตร์พบผู้ปกครอง
นิสิตแพทย์และการทำาสัญญาเป็นนิสิตแพทย์

18 ธ.ค. 53 ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์
คณะแพทยศาสตร์

160 9,000

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีสุดท้าย 28 ก.พ. 54 ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์
คณะแพทยศาสตร์

230 31,900

โครงการสัมมนามอบหมายงานสโมสรนิสิต 30 มี.ค. – 2 เม.ย. 
54

ห้องประชุม ME 305 
คณะแพทยศาสตร์,

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา

65 35,500

โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา 8 เม.ย. 54 ห้องประชุม ME 306
ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ 

50 5,250

โครงการแรกพบนิสิตแพทย์ 12 - 13 พ.ค. 54 ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์
คณะแพทยศาสตร์

และคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

75 40,000

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 30 พ.ค. 54 ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์
คณะแพทยศาสตร์

220 11,900

โครงการคณะแพทยศาสตร์พบผู้ปกครอง
นิสิตใหม่

30 พ.ค. 54 ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์ 
คณะแพทยศาสตร์

200 8,000

โครงการมอบเครื่องแบบปฏิบัติการนิสิต
แพทย์แผนไทย ฯ

10 ก.ค. 54 ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์
คณะแพทยศาสตร์

200 10,000

โครงการวันวิทยาศาสตร์ 18 - 20 ส.ค. 54 คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ SC 2 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

120 3,000

โครงการเข้าร่วมประชุมวิสามัญประจำา
ปี สมาพันธ์นิสิตแพทย์แผนไทยและแพทย์
แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย ประจำา
ปี 2554

27 – 28 ส.ค. 54 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 10,670

รวมงบประมาณ 179,370
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1.2   ด้านคุณธรรม  จริยธรรม

ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ปี

ที่จัด

สถานที่ ผู้เข้าร่วม 

(คน)

งบประมาณ 

(บาท)

โครงการจริยธรรมสัญจร 18 - 20 มี.ค. 54 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

จังหวัดพิษณุโลก

4 22,320

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท 

ครั้งที่ 5 ประจำาปีการศึกษา 2553

25 - 27 มี.ค. 54 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 

ตำาบลวังสามัคคี อำาเภอ

โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

283 35,000

รวมงบประมาณ 57,320

1.3  ด้านกีฬาและนันทนาการ

ชื่อโครงการ
วัน/เดือน/ปี

ที่จัด
สถานที่

ผู้เข้าร่วม 
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

โครงการจัดตั้งชมรมถ่ายภาพ ตลอดปีการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 50 4,000

โครงการจัดตั้งชมรมเปตอง ตลอดปีการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 40 4,000

โครงการจัดตั้งชมรมดนตรี ตลอดปีการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 35 4,000

โครงการจัดตั้งชมรมรักษ์สมุนไพร ตลอดปีการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 60 4,000

โครงการจัดตั้งชมรมสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดปีการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 60 4.000

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสหพันธ์
นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย  
กีฬาเข็มสัมพันธ์

22 - 25 ต.ค. 53  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
และมหาวิทยาลัยรังสิต  

96 50,000

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์สมาพันธ์นิสิต
แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทย
ประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

29 - 30 ต.ค. 53 สนามกีฬากลาง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

550 50,000

โครงการรับขวัญเสื้อกาวน์ 3 พ.ย. 53 ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์
คณะแพทยศาสตร์

240 12,000

โครงการจัดทำาปฏิทินคณะ 1 - 31 ธ.ค. 53 คณะแพทยศาสตร์ 50 10,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนิสิตด้าน
การถ่ายภาพ 

11 ธ.ค. 53 คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ SC 
2  304/1 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

40 3,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 8 ม.ค. 54 อาคารพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

200 5,000

โครงการสุนทรียภาพทางดนตรีเพื่อ
สังคม

8  ม.ค. 54 อาคารพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

50 3.000
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ชื่อโครงการ
วัน/เดือน/ปี

ที่จัด
สถานที่

ผู้เข้าร่วม 
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและ
เตรียมความพร้อมนักกีฬาชมรมเปตอง

17 ม.ค. 54 สนามเปตอง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

41 3,000

โครงการกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ประจำา
ปี 2554

18 - 26 ม.ค. 54 สนามกีฬากลาง, อาคาร
พลศึกษา มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

200 30,000

โครงการรับน้องสันทนาการ 28 - 29 พ.ค. 54 ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์
คณะแพทยศาสตร์

150 10,000

โครงการเปิดโลกกิจกรรม 29 พ.ค. 54 ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์
คณะแพทยศาสตร์

120 10,000

โครงการประชุมเชียร์ 10 - 12 มิ.ย. 54 ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์
คณะแพทยศาสตร์

200 9,180

โครงการคืนแห่งดาว 18 มิ.ย. 54 ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์
คณะแพทยศาสตร์

300 20,000

โครงการ Healthy Freshy 13 มิ.ย. 54 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

350 4,000

โครงการ Freshy Day and Freshy 
Night

25 มิ.ย. 54 อาคารพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

200 6,670

โครงการเปตองคณะแพทยศาสตร์
สัมพันธ์ ครั้งที่ 2

1 - 13 ก.ค. 54 สนามเปตอง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และสนาม

เปตอง คณะแพทยศาสตร์

50 5,500

รวมงบประมาณ 251,350

1.4  ด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม  

ชื่อโครงการ
วัน/เดือน/ปี

ที่จัด
สถานที่ ผู้เข้าร่วม 

(คน)
งบประมาณ 

(บาท)
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตงาน
พระราชทานปริญญาบัตร

21 - 24 ธ.ค. 53 ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

96 20,000

โครงการสงกรานต์องค์การนิสิต 7 เม.ย. 54 หอพักนิสิต มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

50 13,300

โครงการพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ 4 - 6 มิ.ย. 54 อาคาร 25 ปี 
คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

55 30,000

โครงการลอยกระทงมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

18 พ.ย. 53 อาคารพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

200 20,000

โครงการพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์และ
ไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

14 ก.ค. 54 คณะแพทยศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

400 44,287

รวมงบประมาณ 127,587
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2.  ทุนการศึกษาของนิสิต
 2.1  ข้อมูลทุนและแหล่งทุนการศึกษา  (ต่อเนื่อง)
        2.1.1)  ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาชายแดนภาคใต้ 

ลำาดับที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา ชั้นปี ประเภททุน จำานวนเงิน

1 น.ส.ลิยานา  มะดือราแว การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 ต่อเนื่อง 40,000

2.1.2)  ทุนสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย 

ลำาดับที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา ชั้นปี ประเภททุน จำานวนเงิน

1 น.ส.รสสุคนธ์   วัดไทยสง แพทยศาสตร์ 2 ต่อเนื่อง 60,000

2 น.ส.ธนาภรณ์  สัตยะมุข แพทยศาสตร์ 1 ต่อเนื่อง 80,000

2.1.3)  ทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนในพระบรมชานินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) 

ลำาดับที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา ชั้นปี ประเภททุน จำานวนเงิน

1 นายพิชิตชัย  รักษาภักดี การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3 ต่อเนื่อง 8,000

2 น.ส.พิมพ์ดาว  โสวาปี แพทยศาสตร์ 4 ต่อเนื่อง 8,000

2.1.4)  ทุนมูลนิธิชินโสภณพนิช 
ลำาดับที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา ชั้นปี ประเภททุน จำานวนเงิน

1 นายกฤษณรงค์  จันลาเศษ แพทยศาสตร์ 5 ต่อเนื่อง 60,000
2 น.ส.ถิรพร  สีหะวงษ์ แพทยศาสตร์ 5 ต่อเนื่อง 60,000
3 น.ส.นลิสาข์  เลาวะเกียรติ แพทยศาสตร์ 5 ต่อเนื่อง 60,000
4 นายสมปราชญ์  อิฐรัตน์ แพทยศาสตร์ 5 ต่อเนื่อง 60,000
5 น.ส.สุภาณี  เมืองแทน แพทยศาสตร์ 5 ต่อเนื่อง 60,000
6 น.ส.ณัชชา  อิฐรัตน์ แพทยศาสตร์ 4 ต่อเนื่อง 60,000
7 น.ส.ปรัศวี  แสงชาติ แพทยศาสตร์ 4 ต่อเนื่อง 60,000
8 นายพงษ์ธีระ  ปิตะบูรณ์  แพทยศาสตร์ 4 ต่อเนื่อง 60,000
9 น.ส.จันทีรา  อุปทา แพทยศาสตร์ 4 ต่อเนื่อง 60,000
10 น.ส.สุภัค  ดลกุล แพทยศาสตร์ 4 ต่อเนื่อง 60,000
11 น.ส.จีรนันท์  บริบูรณ์ แพทยศาสตร์ 3 ต่อเนื่อง 60,000
12 น.ส.พิชญา   แสงอรุณจรัส แพทยศาสตร์ 3 ต่อเนื่อง 60,000
13 นายสุรชาติ  สมศรี แพทยศาสตร์ 3 ต่อเนื่อง 60,000
14 น.ส.คะนึงนิจ  เยื่อใย แพทยศาสตร์ 3 ต่อเนื่อง 60,000
15 นายวิรณัฎฐ์  สิทธิสา แพทยศาสตร์ 3 ต่อเนื่อง 60,000
16 น.ส.สุชาดา  อันทนันต์ แพทยศาสตร์ 2 ต่อเนื่อง 60,000
17 น.ส.สุทธิดา  ดีพรม แพทยศาสตร์ 2 ต่อเนื่อง 60,000
18 นายสรวิชญ์  เปรมเจริญ แพทยศาสตร์ 2 ต่อเนื่อง 60,000
19 น.ส.สิริกัลยา  เมืองบาล แพทยศาสตร์ 2 ต่อเนื่อง 60,000
20 นายกฤษฎา  แสนโสม แพทยศาสตร์ 2 ต่อเนื่อง 60,000
21 นายรชตะ  ยุบลแมน แพทยศาสตร์ 1 ต่อเนื่อง 60,000
22 น.ส.กรกนก  พาบุ แพทยศาสตร์ 1 ต่อเนื่อง 60,000
23 น.ส.กาญจน์กมล  ชามะรัตน์ แพทยศาสตร์ 1 ต่อเนื่อง 60,000
24 น.ส.เกศริน  รัตน์วิเศษ  แพทยศาสตร์ 1 ต่อเนื่อง 60,000
25 นายเสรี  ผารัตน์ แพทยศาสตร์ 1 ต่อเนื่อง 60,000
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2.1.5)  ทุนคุณวนิดา   วงศาบาล โดน  

ลำาดับที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา ชั้นปี ประเภททุน จำานวนเงิน

1 น.ส.ชฎารัตน์  วิชัยวงษ์ แพทยศาสตร์  5 ต่อเนื่อง 80,000

2.1.6)  ทุนมูลนิธิโอสถสภา 

ลำาดับที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา ชั้นปี ประเภททุน จำานวนเงิน

1 นายสุชาติ  ถาดจอหอ แพทยศาสตร์ 6 ต่อเนื่อง 40,000

2.1.7)  ทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ลำาดับที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา ชั้นปี ประเภททุน จำานวนเงิน

1 Mr.Han  Ramonn แพทยศาสตร์ 2 ต่อเนื่อง -

2 Mr.Gama  Toth แพทยศาสตร์ 1 ต่อเนื่อง -

หมายเหตุ : สำาหรับนิสิตชาวต่างประเทศ (ประเทศกัมพูชา)

2.2  ข้อมูลทุนและแหล่งทุนการศึกษา  (รายปี)
2.2.1)  ทุนนิสิตด้อยโอกาสคณะแพทยศาสตร์

ลำาดับที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา ชั้นปี ประเภททุน จำานวนเงิน

1 นายวิเชียร  มิตรมาตร แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4 ให้เปล่ารายปี 5,000

2 น.ส.กัญญารัตน์  จันทร์โสม แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4 ให้เปล่ารายปี 5,000

3 น.ส.ปริญญา  เทียงดาห์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4 ให้เปล่ารายปี 5,000

4 นายสุทธิลักษณ์  อุดมธนะทรัพย์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ 3 ให้เปล่ารายปี 5,000

5 น.ส.ธิติยา  จำาเริญบุญ  เวชกิจฉุกเฉิน 1 ให้เปล่ารายปี 5,000

6 นายวัชรพล  พันธุระ แพทยศาสตร์ 1 ให้เปล่ารายปี 5,000

2.2.2)  ทุนภูมิพล

ลำาดับที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา ชั้นปี ประเภททุน จำานวนเงิน

1 น.ส.เกศ  ศรีสว่างวงษ์ แพทยศาสตร์  5 ให้เปล่ารายปี 10,000

2.2.3)  ทุนรายได้มหาวิทยาลัย

ลำาดับที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา ชั้นปี ประเภททุน จำานวนเงิน

1 นายสุทธิลักษณ์  อุดมธนทรัพย์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4 ให้เปล่ารายปี 4,000

2 นายเกียรติศักดิ์  ชัยพรม เวชกิจฉุกเฉิน 2 ให้เปล่ารายปี 4,000

3 น.ส.มะลิวัลย์  ผลทับทิม เวชกิจฉุกเฉิน 2 ให้เปล่ารายปี 4,000

4 น.ส.ธารนรินทร์  แก้วสีขาว แพทย์แผนไทยประยุกต์ 3 ให้เปล่ารายปี 4,000

5 นายปรัชญา  วิเศษปัสสา  แพทยศาสตร์ 3 ให้เปล่ารายปี 4,000
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โครงการกิจกรรมประชุมเชียร์และร้องเพลงคณะแพทยศาสตร์

โครงการพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์
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ของคณะแพทยศาสตร์

ด้านการวิจัย นวัตกรรมและ
งานสร้างสรรค์
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1.  จำานวนโครงการวิจัย  และงานสร้างสรรค์
1.1  โครงการวิจัย  และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินแผ่นดิน

ลำาดับ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
ผู้ดำาเนินโครงการ

1 โครงการปริมาณสารโพลีฟีนอล ฤทธิ์การต้านเชื้อ
แบคทีเรียต้านการเกิดออกซิเดชั่นและด้านการทำางาน
ของเอ็มไซม์ไทโรซิเนสของชาเขียวแป๊ะตำาปึงในบทบาท
ตัวต้านมะเร็งผิวหนัง  

100,000 อ.ดร.ดรุณี  พ่วงพรพิทักษ์,
นายวิชิต  ทาร่อน,
นายวิวัฒน์  แก้วสีจันทร์,
นายธิชานนท์  พรมศรีสุข

2 ลดระดับไขมันในเลือดของสารสกัดตรีผลา ในหนูที่ถูก
เหนี่ยวนำาให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง 

100,000 อ.ดร.วลัยา  เนาวรตันว์ฒันา,     อ.ดร.
ประสบอร  รินทอง, 
อ.ดร.ลดาชาติ  แต่พงษ์โสรัถ

3 ความชุกพยาธิใบไม้ตับ ระยะติดต่อในปลาเกร็ดขาว 
บริเวณแม่น้ำาชี จังหวัดมหาสารคาม 

150,000 ผศ.ดร.ชูศักดิ์  นิธิเกตุกุล,
ผศ.ดร.พิศมัย  หอมจำาปา,
อ.ดร.พญ.ศิรินาถ  ตงศิริ,
นายวรวิทย์  แสนผาลา

4 การบูรณาการการแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือก
ของศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

20,000 อ.ภคมน  ธนทัศกิตติ,
ผศ.ดร.อมร  สุวรรณิมิตร, 
อ.สุวรรณา  แม่นปืน,
นายอธิพงศ์  พิมพ์ดี 

5 การอยู่กรรมเย็น กรณีศึกษาพ่อหมอทองใบ 
นามวงษ์  

30,000 อ.อดิสรณ์  คงคำา

6 ฤทธิ์ต้านออกซิชั่นของไขมันของสารสกัดใบกระถินใน
หลอดเลือดเพาะเลี้ยงจากสายรกคนที่ถูกเหนี่ยว 

200,000 อ.ดร.รติกร  ชาติชนะยืนยง,
อ.ดร.ดรุณี  พ่วงพรพิทักษ์

7 Pemphgvs Vegetans, Case report and review  5,000 อ.พญ.อลิตา  สมบัติไหมไทย,
อ.นพ.สรรญชัย  สมบัติไหมไทย

8 ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการทางการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

30,000 นางปาลิตา  พูนเพิ่ม,
ผศ.ดร.อมร  สุวรรณนิมิตร

9 การรับรู้และความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของ
ศูนย์บริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

30,000 นางสิรินธร  นิลวรรณาภา,
ผศ.ดร.อมร  สุวรรณนิมิตร

10 ความพึงพอใจของผู้ใช้สิทธิ์หลักประกันคุณภาพแห่ง
ชาติที่เข้ามารับบริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม 

30,000 นางวงเดือน  วงษ์สำาราญ,
ผศ.ดร.อมร  สุวรรณนิมิตร

11 การวิเคราะห์หาปริมาณสเตอรอลและ
สตานอลในข้าวหอมมะลิ  

78,500 อ.ดร.ชัยสิทธิ์  สิทธิเวช,
น.ส.สุจิตรา  ยาหอม
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ลำาดับ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
ผู้ดำาเนินโครงการ

12 การพัฒนาถุงประคบร้อนสมุนไพรแบบแกรนูล  45,000 อ.อำาภา  คนซื่อ,
อ.ณรงค์ศักดิ์  จันทะวัง,
น.ส.ศศิรดา  พักตร์แก้ว,
น.ส.พชรมน  พรหมศวร,
น.ส.สุพรรณิการ์  วงษ์วิรา,
น.ส.วิรา  นิลดำา,
นายประเทือง  เรืองมนตรี

13 ผลของการนวดแบบราชสำานักต่อองศาการเคลื่อนไหว
หัวไหล่ในผู้ป่วยโรคไหล่ติดที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ 
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

36,000 อ.ณรงค์ศักดิ์  จันทะวัง,
อ.ดร.พญ.ศิรินาถ  ตงศิริ, 
อ.อำาภา  คนซื่อ,
น.ส.ศศิรดา  พักตร์แก้ว, 
น.ส.พชรมน  พรหมศวร, 
น.ส.สุพรรณิการ์  วงษ์วิรา, 
น.ส.วิรา  นิลดำา,
นายประเทือง  เรืองมนตรี

14 ถุงประคบร้อนสมุนไพรแบบแกรนูล  100,000 อ.อำาภา  คนซื่อ,
อ.ณรงค์ศักดิ์  จันทะวัง

15 ฤทธิ์ยับยั้งปฏิกิริยาไกลเคซันของโปรตีน
แอลบุมินในหลอดทดลองโดยสารสกัดจากชาใบหม่อน
ด้วยน้ำาร้อน 

72,000 อ.ดร.จงกลณี  ธนาไสย์,
อ.ดร.วัลยา  เนาวรัตน์วัฒนา, 
อ.ดร.ประสบอร  รินทอง

16 การวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจทำางานผิดปกติด้วยหัว
อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

33,500 อ.นพ.อาทิตย์  วงษ์เสาวศุภ,
อ.นพ.ภีม  เอี่ยมประไพ

17* การศึกษายีนที่สร้างสารเอ็นเอ็นเทอโรท็อกซินในเชื้อ 
S.aureus ที่แยกได้จากโคที่เป็นโรคเต้านมอักเสบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 

150,000 อ.ดร.ฐานยา  โกมุทรินทร์,
นายมนกานต์  อินทรกำาแหง

18 การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 30,000 นายกฤตยชญ์  ไชยคำาภา,
นายอนุวัฒน์  โยวะบุตร,
น.ส.ชลิตา  เพชรน้อย,
น.ส.บุญฑริกา  หวานอารมณ์,
น.ส.วรรณิภา  ถิ่นมุกดา,
น.ส.ขนิษฐา  ค่ายหนองสวง,

19* คุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณสารโพลีฟีนอล ปริมาณ
สารแอนโทไซยานิน และฤทธิ์การต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่
น จากผลไม้สีม่วงแดงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย 

120,000 อ.ดร.ดรุณี  พ่วงพรพิทักษ์ 
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ลำาดับ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
ผู้ดำาเนินโครงการ

20* การศึกษาฤทธิ์สารสกัดมะเขือเทศในการป้องกันและลด
ความรุนแรงของภาวะสมองขาดเลือด              

450,000 อ.ดร.จิณัติตา  จิตติวัฒน์

21* การสำารวจฤทธิ์ของผักชีลาวในการป้องกันการตายของ
ของเซลล์ประสาทที่เหนี่ยวนำาโดยภาวะสมองขาดเลือด  

419,000 อ.ดร.จิณัติตา  จิตติวัฒน์

22* การสำารวจลดการอักเสบของผิวหนังและฤทธิ์เร่งการหาย
ของแผลของผักชีลาว  

475,200 อ.ดร.จิณัติตา  จิตติวัฒน์

23* การสำารวจฤทธิ์ของสารสกัดมะเขือเทศต่อการทำางานของ
ระบบสืบพันธุ์เพศชาย 

375,000 อ.ดร.จิณัติตา  จิตติวัฒน์

24* Study the neurotoxicity of Anethum graveolens 
Linn on human neuroblastoma cell line SH-
SY5Y  

470,000 อ.ดร.จิณัติตา  จิตติวัฒน์

หมายเหตุ : * ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

1.2  โครงการวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้

ลำาดับ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
ผู้ดำาเนินโครงการ

1 การดแูลสขุภาพโดยการใชส้มนุไพรทอ้งถิน่อสีานในชมุชน
แห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม

3,000 อ.อำาภา  คนซื่อ, 
น.ส.วิไลรัตน์  นามวงศ์,
น.ส.ศิภาภรณ์  ธรรมราช

2 ความเชือ่เกีย่วกบัการรกัษาโดยพธิบีนูของชาวบา้นหมูบ่า้น
สำาโรง ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

3,000 อ.อำาภา คนซื่อ, 
น.ส.ดาริน  ประยงค์,
น.ส.สุวิมล  ประไพเพชร,
น.ส.ปริมประภา  เกียรปุรุ

3 การทดสอบลักษณะน้ำานมตามพระคัมภีร์
ปฐมจินดา

3,000 อ.อำาภา  คนซื่อ, 
น.ส.นวลฉวี  สิทธิโสม, 
น.ส.วรรณภา  ชำานาญพงษ์,
นายธวัชชัย  เหล็กดี

4 การศึกษารักษาโรคงูสวัดด้วยหมอเป่าในตำาบลโคกก่อ 
อ.เมือง จ.มหาสารคาม

3,000 อ.อำาภา  คนซื่อ,
นายจารุณต์  บุรวัฒน์, 
นายพิชิต  โนนตูม,
นายวุฒิไกล  นามคง

5 การพฒันาตำาหรบัทีม่ฤีทธิบ์รรเทาทีม่อีาการอกัเสบเพือ่ใช้
เป็นยาภายนอก

3,000 อ.อำาภา  คนซื่อ,
น.ส.ปรียานุช  แสงฤทธิ์, 
น.ส.รัชฎาพร  พิสัยพันธุ์

6 ผลของการฝึกฤาษีดัดตนที่มีผลต่อสมรรถภาพทางด้าน
ร่างกาย

3,000 อ.จิตรลดา  คงคำา, 
น.ส.นิชมน  แววบุตร, 
น.ส.พิกุล  ไพรัตน์,
นายฤทธิชัย  สมบัติ, 

รวม 18,000
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1.3  โครงการวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

ลำาดับ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
ผู้ดำาเนินโครงการ

1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมพัฒนา

ชุมชน บ้านหนองอุ่ม

50,000 อ.อำาภา  คนซื่อ

2 การศึกษาทบทวนองค์ความรู้ที่มีอยู่ของโรคหลอด

เลือดสมองที่เป็นผลจากการสูบบุหรี่

50,000 อ.ดร.พญ.ศิรินาถ  ตงศิริ

รวม 100,000

2.  จำานวนเงินทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

ประเภท
ปีงบประมาณ

2551 2552 2553 2554

1.   เงินสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 40,000 260,430 1,004,800 3,567,200

2.   เงินสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม - - 768,600 100,000

รวม 40,000 260,430 1,773,400 3,667,200

สถิติเงินทุนวิจัยของคณะแพทยศาสตร์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2551-2554
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3.  บทความที่ได้รับการเผยแพร่ลงในวารสาร   

ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพิมพ์
ว/ด/ป 

ฉบับที่ลง
บทความ

1) อ.ดร.ชัยสิทธิ์  สิทธิเวช Immobilization of Glucose oxidase and  
Peroxidase onto Nanoporous Chitosan-
based Films.

Malaysian Polymer 
Journal Vol.5 No 2P 
108 -116

2553

2) น.ส.ธิดา  ศรีคุณ Effects of Polyenols Extracted from  
Tamarind (Tamarindus indica L.) Seed Coat 
on Body  Weight, White Blood Cell, Bursa of 
Fabricius and NDV-HI Titer of Broilers under 
Chronic Heat Stress. 

International Journal 
of Poultry Science

2553

3) Dr.Tim  Cushnie 1) Photobactericidal effects of Tio
2
 thin 

films at low temperatures-A preliminary 
study. 

2) Antibacterialand Antioxidant Activity of A. 
Squamosa Linn.Leaf Extract

3) - Antibacterial activity of three medicinal 
Thai plants against Campylobacter jejuni 
and other foodborn pathogens. 
   - Antimicrobial activity of Blumea bal-
samifera (Lin.) DC. Extracts and essential oil.

1) Journal of  
Photochemistry and 
photobiology A : 
Chemistry
2) 2010 FAPA CON-
GRESS IN TAIPEI 
TAIWAN
3) Natural Product 
Research

2553

5 - 8 (Fri 
-Mon) 2553

2554

4) อ.ดร.วิภาวดี  ได้ผล
มาก

Changes of anthocyanin cyaniding-3-gluco-
side content and antioxidant activity in thai 
rice varieties under salinity stress. 

Science Asia 2553

5) อ.ดร.วลัยพร   
ทองเจริญบัวงาม 

1) Melatonin improves learning and mem-
ory performances impaired by dexametha-
sone  induced stress mice 
2) Effect of melatonin on hippocampal CA3 
pyramidal cells following dexamethasone
treatment in mice.
3) Neuroprotective effects of quercetin ru-
tin and okra (Ablmoschus esculentus linn)in  
dexamethasone – treated mice
4) Effect of melatonin on cell proliferation 
in hippocampal dentate gyrus by dexam-
ethasone – induced stress mice

1) Journal of Neuro-
chemistry

2) Journal of Pharma-
cy & Pharmaceutical 
Sciences
3) Neurochemistry 
International

4) Journal of Neuro-
chemistry

18 - 20 ต.ค. 
53

2554

28 ส.ค. – 
1 ก.ย. 54
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ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพิมพ์
ว/ด/ป 

ฉบับที่ลง
บทความ

6) อ.ดร.ต้องจิตร  ถันชม
นาง

1) - Molecular evidence of Opisthorchis 
viverrini in infected bithyniid snails in the 
Lao People’s  Democratic Republic by 
specific hybridization probe-based real-time 
fluorescence resonance energy transfer PCR 
method.
   - Rapid detection of Opisthorchis viver-
rini and Strongyloides stercoralis in human 
fecal sampleusing a duplex real-time PCR 
and melting curve analysis

2) Growth and development of Gnathos-
toma spiningerum (Nematoda: Gnathosto-
matidae) larvae in Mesocyclops aspericornis 
(Cyclopoida: Cyclopidae).

1) Parasitology  
Research

2) Parasites and  
Vectors

27 ต.ค. 53

14 เม.ย. 54

2554

7) อ.ดร.ดรุณี   
พ่วงพรพิทักษ์  

1) ปริมาณสารฟลาโวนอย์ และคุณค่าทาง
โภชนาการของสารสกัดจากกาก
มะเม่าหลวง
2) Antioxidant Activities and Total Phenolic 
Contents of Thai Curry Pastes. 
3) Molecular mechanism underlying anti-
apoptotic and anti-inflammatory effects of 
Mamao (Antidesma thwaitesianum MÜll. 
Arg.) polyphenolics in human breast epithe-
lial cell.
4) - Total Phenolic Content and DPPH Radi-
cal Scavenging Activity of Rice Bran Extract 
from Colored and Non-colored Thai Rice 
Cultivars. 
   - Chlorophyll – A ,B, Total Carotenoids 
Contents and Phytochemical Screening of 
Gynuraprocumbens Extract
   - Total Phenal and Anthocyanidin Con-
tent of Andidesma thwaitesianum Miill.Arg.
Seeds and Marcs Extract
   - Degradation Beheyiors of Eri Silk Fibroin 
Exposure to Protease to Protease Enzymes
5) Effect of Melatonin on cell proliferation 
in hippocampal dentate gyrus by dexam-
ethasone-
induced stress mice.

1) 36 Congress on  
Science and technol-
ogy of Thailand

2) International Jour-
nal of Applied Chem-
istry

3) Food Chemistry

4) The International 
Congress for Innova-
tion in Chemistry

5) Journal of Neuro-
chemistry

26 - 28 ต.ค. 
53

2554

2554
4 - 7 พ.ค. 

54

28 ส.ค. – 
1 ก.ย. 54
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ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพิมพ์
ว/ด/ป 

ฉบับที่ลง
บทความ

8) ผศ.ดร.ชูศักดิ์  นิธิเกตุ
กุล

1) - Opisthorchis viverrini Mapping and sur-
veillance study in Northeast Thailand 
    - New frontier of Strongyloidiasios in 
Thailand
    - Phenomenal of intestinal in high risk 
areas of opisthorchiasis

2) - Confirmation status of helminthiasis in 
low risk areas in central Thailand 
    - National survey of helminthiasis and 
health behavior associated with geographic 
information in Thailand 
 - Geographical information of protozoa 
infections in Thailand
   - Current Status of Intestinal Helminthi-
asis in High risk Areas of Opisthorchiasis

3) - The Phenomenon of Intestional 
Helminthiasis in High Risk Areas of 
Opisthorchiasis. 
   - Trends of Schistosoma mekongi and 
Other Helminthes in the Catchment Area of 
Kwae Noi Bamroongdan Dam, Phitsanuloke 
Province, Thailand from Start of Construc-
tion (2005) to  FullyFunctional for water 
Collection (2009).
   - formationSystesurveillance and Pre-
vention of Schistosomiasis Program in the 
Vicinity of Pakmoon Dam Community and 
Its Related Areas, Ubon-Ratchathani Prov-
ince: The Trend of Migration of Neotricula 
Aperta ßrace, the Snail Intermediate Host 
of Mekong Schistosomiasis

Molecular Epidemiol-
ogy avd Evolutionary 
Genetics of Infectious 
Diseases
Joint international 
tropical Medical Meet-
ing  2010 (JITMM2010) 
“Tropical Diseases: 
Future threats and 
new paradigms” and 
International
Malaria Colloquium 
2010 (IMC2010) “Ma-
laria: 
New hopes, new chal-
lenges”
3) การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 2011 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

3 - 5 พ.ย. 
53

1 - 3 ธ.ค. 
53

15 มี.ค. 54
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ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพิมพ์ ว/ด/ป ฉบับที่ลง
บทความ

4) Mapping and geographic informa-

tion of helminthiasis prevalence in 

pwo keron hill tribe in royal recom-

mended project,ching tribe in royal 

recommendedprogect,

chiangmai Thailand

4)  Publ i shed in 

Managing Health 

Geospatially

Presented at the 4th 

International Con-

ference “ Health-

GIS2011” New Del-

hi, India

5 - 6 ส.ค. 54

9) ผศ.ดร.พิศมัย  หอมจำาปา Model Development for Health Pro-

motion in the Elderly Participating in 

Communities

American Journal of 

Applied Sciences

2554

10) อ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ 1) The correspondence between 

ICF and Thai rehabilitation low and 

regulation the possibility to develop 

a capacity – oriented database 

2) The correspondence between 

ICF and Thai rehabilitation law and 

regulation;thepossiblity to develop 

a capacity- oriented database

1) Disabil ity and  

Rehabilitation

2) Disabil ity and  

Rehabilitation

2554

27 - 28 มิ.ย. 54

11) อ.ดร.ขวัญจิต  สมพมิตร 1) Antioxidant and vascular protec-

tive effects of curcumin and tetrahy-

drocurcumin in rats with  L-NAME 

– induced hypertension. 

2) Protective effect of ascorbic acid 

on cadmium-induced hypertension 

and vascular dysfunction in mice.

Naunyn-Schmied 

Arch pharmacol

Biometals

2554

2554

12) อ.นพ.ภีม เอี่ยมประไพ เทคนิค Nested – PCR สำาหรับตรวจหา

ดเีอน็เอของ Pseudomonas aeruginosa 

ในเนื้อเยื่อหูชั้นกลางของมนุษย์ปริมาณ

น้อย 

การประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ครั้งที่ 7 

8 - 9 ก.ย. 54
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4.  ผลงานวิจัย  นวัตกรรม  และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล

ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ สถานที่ วัน/เดือน/ปี

อ.นพ.ภีม  เอี่ยมประไพ เรื่องเทคนิค Nested-PCR สำาหรับตรวจหา

ดีเอ็นเอของ Pseudomonas aeruginosa 

ในเนื้อเยื่อหูชั้นกลางของมนุษย์ปริมาณน้อย 

/ รางวัลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย สาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

โรงแรมตักสิลา

จังหวัดมหาสารคาม

9 ก.ย. 54

5.  ผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ วัน/เดือน/ปี เลขสิทธิบัตร

นางกัลป์ยาณ์  แดงติ๊บ

นายทิมโมที  เฟลเกล

นางอมรรัตน์  ตั้งประสิทธิภาพ

อ.ดร.สมจินตนา  ทั่วทิพย์

ไพรเมอร์ที่จำาเพาะต่อปรสิตเอ็นเทอโรไซโตซูน 

เฮปพาโตพีนีอาย (Enterocytozoon hepato-

penaei) และการใช้ไพรเมอร์ดังกล่าว

9 กันยายน 2554 1103000952

6.  ผลงานวิจัย  นวัตกรรม  และงานสร้างสรรค์ที่นำาไปใช้ประโยชน์

ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ สถานที่ วัน/เดือน/ปี

อ.พญ.ศรินยา  ศรีสารคาม การพัฒนาตัวแบบการบริหารการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการบริบาลเด็ก

ในศูนย์เด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วน

ตำาบลหนองปลิง

5 ตุลาคม 2554

อ.ดร.พญ.ศิรินาถ  ตงศิริ โครงการทบทวนวรรณกรรมและ

พัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการประเมิน

ความพิการในชุมชนโดยใช้รหัส ICF

สำานักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่ง

ชาติ เขต 7

18 ตุลาคม 2554

รศ.ดร.ปราโมทย์  ทองกระจาย การประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกล

และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ

จัดทำาสถานะชุมชนรายครัวเรือนกรณี

ศึกษาชุมชนปัจฉิมทัศน์

องค์การบริหารส่วน

ตำาบลหนองปลิง

5 ตุลาคม 2554
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7.  ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง  (Citation)

ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ สถานที่ วัน/เดือน/ปี

ผศ.ดร.ชูศักดิ์  นิธิเกตุกุล The prevalence of Entrobius vermicu-

laris among primary school students 

in Samut Prakan Province Thailand

Southeast Asian J Trop 

Med Public Health 2001;32 

Suppl 2 133-7 12041577 

Cit 2

2554

The prevalence of enterobiasis in chil-

dren attending mobile health clinic of 

Huachiew Chalermprakiet University

Southeast Asian J Trop 

Med Public Health 2001;32 

Suppl 2 

133-42 12041578 Cit 5

2554

Lxodid ticks on domestic animals in 

Samut Prakan Province Thailand.

Southeast Asian J Trop 

Med Public Health 2002;33 

Suppl 3 

41-4 12971472 Cit 1

25 มี.ค. 2554

Malaria and enterobiasis among Karen 

long-neck tribe in Mae Hong Son 

Province

Southeast Asian J Trop 

Med Public Health 2003;34 

Suppl 2: 25-8 19230567 

Cit 1

25 มี.ค. 2554

A study of Canis lupus familiaris in 

Mueang district Khon Kaen Thailand.

Southeast Asian J Trop 

Med Public Health 2005;36 

Suppl 4: 149-51 10436201 

Cit 2

25 มี.ค. 2554

ผศ.ดร.ชูศักดิ์  นิธิเกตุกุล Human intestinal capillariasis in thai-

land

World J Gastroenterol 

2008 Jan 28:14 (4) 506-10 

18203280 Cit2

25 มี.ค. 2554
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อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยามหาสารคาม
(ผศ.ดร. ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล) ร่วมติดตามผลการดำาเนินการวิจัยในโครงการพระราชดำาริ และ

โครงการหลวง ณ หมู่บ้านพลั่งแท อำาเภอออมก๋อม จังหวัดเชียงใหม่
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ของคณะแพทยศาสตร์

ด้านการบริการวิชาการ
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1. โครงการ / กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ
1.1 งบประมาณสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ 

วัน/เดือน/ปี หัวข้อเรื่อง สถานที่

ผู้เข้า
ร่วม 

งบ
ประมาณ

ประกาศนยีบตัร

(คน) (บาท) ได้รับ
ไม่ได้
รับ

  การจัดอบรม          
ตลอด

ปีงบประมาณ
โครงการชั่วโมงการจัดการความ
รู้คุณภาพ (KM)

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

150 10,000 - -

1 ต.ค. 53 - 
30 ก.ย. 54

โครงการการให้สุขศึกษาและการ
ส่งเสริมการออกกำาลังกายในโรง
พยาบาล

ศูนย์บริการทาการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

120 7,800 - -

ต.ค. 53 - 
ก.ย. 54

โครงการตรวจสุขภาพประชาชน
ทั่วไป  รวมถึงนิสิตและบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 700 - - -

1 พ.ย. 53 - 
30 ส.ค. 54

โครงการติดตามเยี่ยมบ้านและ
ฟื้นฟูสภาพ ผู้พิการ,ผู้ป่วยที่ได้
รับการส่งต่อและผู้ป่วยหลังการ
รักษา

พื้นที่บริการในเขตรับผิด
ชอบ

50 - - -

1 พ.ย. 53 - 
30 ส.ค. 53

โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรค
เบาหวาน ความดันโลหิต และโรค
หลอดเลือด

พื้นที่บริการในเขตรับผิด
ชอบ

37,000 3,000 - -

1-30 พ.ย. 53 โครงการอนามัยโรงเรียน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายมัธยม)

1,410 4,500 - -

พ.ค. – มิ.ย. 
54

โครงการตรวจร่างกายนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7,707 911,375 - -

มิ.ย. - ส.ค. 
54

โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ไข้หวัดใหญ่

ศูนย์บริการทางการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

280 - - -

9 มิ.ย. - 15 
ก.ค. 54

โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ในเด็กวัยเรียน

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายประถม)

162 - - -

11 ก.ค. - 30 
ก.ย. 54

โครงการตรวจสุขภาพเด็กวัยเรียน 
ประจำาปี 2554

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายประถม)

840 3,000 - -
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วัน/เดือน/ปี หัวข้อเรื่อง สถานที่

ผู้เข้า
ร่วม 

งบ
ประมาณ

ประกาศนยีบตัร

(คน) (บาท) ได้รับ
ไม่ได้
รับ

26 - 29 ก.ค. 
54

โครงการตรวจสุขภาพช่องปาก
ในเด็ก

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายประถม)

706 8,000 - -

10  ส.ค. 54 โครงการให้บริการหน่วยแพทย์
และแพทย์แผนไทยประยุกต์
เคลื่อนที่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วัดศรีสวัสดิ์ อำาเภอเมือง 
จังหวัด
มหาสารคาม

150 20,000 - -

29 - 31 ส.ค. 
54

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้อง
ต้น First Responder

ห้องประชุมสโมสร
บุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

36 33,600 ü -

19 - 23 ก.ย. 
54

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ (Pre 
Hospital Nurse)

คณะแพทยศาสตร์ 40 139,500 ü -

รวมงบประมาณ 1,140,775

1.2 งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาล ตำาบลขามเรียง

วัน/เดือน/ปี หัวข้อเรื่อง สถานที่
ผู้เข้าร่วม 

งบ

ประมาณ
ประกาศนียบัตร

(คน) (บาท) ได้รับ
ไม่ได้
รับ

  การจัดอบรม          
1 พ.ย. 53 - 
30 ส.ค. 53

โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรค
เบาหวาน ความดันโลหิต และโรค
หลอดเลือด

พื้นที่บริการในเขตรับผิด
ชอบ

37,000 91,500 - -

ม.ค. - ก.ย. 
54

โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้
เลือดออก

หอพัก, โรงเรียนสาธิต 
(ฝ่ายประถม, ฝ่ายมัธยม) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

37,000 150,000 - -

ม.ค. - ก.ย. 
54

โครงการอบรมและพัฒนาแกนนำา 
อสน.ม. 

ศูนย์อนุรักษ์เชิงนิเวศ บ้าน
กุดร่อง อำาเภอกันทรวิชัย

161 110,000 - -

ก.พ. - ก.ย. 
54

โครงการรณรงค์คนท่าขอนยางไร้
พุง

ประชากรเขต
ท่าขอนยาง

150 44,000 - -

ก.พ. - ก.ย. 
54

โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคอุบัติ
ใหม่ 2554

เขตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

35,000 90,000 - -

ก.พ. - ก.ย. 
54

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่เข้าใจทักษะ
ชีวิต  (ทักษะชีวิตนิสิต มมส. ห่าง
ไกลสุรา ประจำาปีการศึกษา 2554)

เขตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

35,000 61,700 - -
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วัน/เดือน/

ปี
หัวข้อเรื่อง สถานที่

ผู้เข้าร่วม งบประมาณ ประกาศนียบัตร

(คน) (บาท) ได้รับ ไม่ได้รับ

  การจัดอบรม          

26 ก.ค. 

- 30 ก.ย. 

54

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่อง

ปากและป้องกันโรคในช่อง

ปากในกลุ่มเด็กปฐมวัย กลุ่ม

เด็กวัยเรียน กลุ่มนักเรียน 

ม.1-6 สำาหรับนิสิตและ

บุคลากร กลุ่มผู้พิการ กลุ่ม

ประชาชน

คลินิกทันตกรรม ศูนย์

บริการทางการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

500 284,860 - -

ส.ค. - ก.ย. 

54

โครงการพัฒนาระบบเฝ้า

ระวังและควบคุมโรค

เขตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

35,000 33,500 - -

รวมงบประมาณ 865,560

2.  เครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการบริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ/ชุมชนต้นแบบ

วัน/เดือน/

ปี
หัวข้อเรื่อง สถานที่

ผู้เข้าร่วม งบประมาณ ประกาศนียบัตร

(คน) (บาท) ได้รับ ไม่ได้รับ

มี.ค. – ก.ย. 

54

โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน 

(งบประมาณสนับสนุนจาก 

มมส)

บ้านหนองปลิง 

ตำ า บ ล ห น อ ง ป ลิ ง  

อำาเภอเมือง  จังหวัด

มหาสารคาม  

300 100,000 - -

โครงการชั่วโมงการจัดการความรู้คุณภาพ (KM)

ของบุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์

การออกหน่วยตรวจร่างกายเด็กเล็ก
โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนคณะแพทยศาสตร์

ณ บ้านหนองปลิง ตำาบลหนองปลิง
อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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ศูนย์บริการทางการแพทย์

 ศูนย์บริการทางการแพทย์เป็นหน่วยงานภายในกำากับของ  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เปิดดำาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ณ  อาคารประกอบการหอพัก ระหว่างหอพักเชียงยืนและหอพักชื่นชม 
ภายในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 ได้เปิดศูนย์บริการทางการแพทย์
แห่งที่ 2 ณ  ที่ทำาการคณะแพทยศาสตร์ อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ ตำาบลตลาด อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม    
 ปจัจบุนัศนูยบ์รกิารทางการแพทย ์ไดผ้า่นการประเมนิจากสำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต 7  ขอนแกน่ 
ใหเ้ปน็หนว่ยบรกิารประจำา (CUP : Contracting Unit For Primary Care) วนัที ่1 ตลุาคม 2552 โดยศนูยบ์รกิารทางการ
แพทย์ เขตพื้นที่ขามเรียงเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 19.30 น. 
และวันเสาร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  (หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จุดประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์
1. เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมและปฏิบัติงานของนิสิตแพทย์ และแพทย์ฝึกหัดเวชศาสตร์ครอบครัว
2. เพื่อให้นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและชุมชนใกล้เคียงให้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพและ 

มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ที่ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อเป็นสถานที่ให้การปลูกฝังแนวคิดของการบริการด้านการแพทย์รูปแบบใหม่แก่นิสิตแพทย์ที่มุ่งเน้น 

ในการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ บูรณาการ และแบบองค์รวม
4. เพื่อเป็นต้นแบบการให้บริการทางการแพทย์ สำาหรับหน่วยงานให้บริการอื่นๆ ที่อาจนำาไปใช้ต่อไป
5. เพื่อเป็นสถานที่ทำาการวิจัยและพัฒนา ระบบบริการทางการแพทย์การสาธารณสุขและการวิจัยด้านอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง
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ผลการดำาเนินงานศูนย์บริการทางการแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 1)  จำานวนผู้มารับบริการแยกตามสิทธิในการรักษา

สิทธิในการรักษา
ปี 2553 ปี 2554

เพิ่ม/ลด 
(ร้อยละ)

ราย ครั้ง ราย ครั้ง ราย ครั้ง

ชำาระเงินเอง 4,461 6,346 4,454 7,015 -.02 10.5

เบิกหน่วยงานต้นสังกัด 1,883 2,388 1,255 2,212 -33.4 -7.4

เบิกจ่ายตรง 6,511 8,325 1,569 8,393 -75.9 0.8

ประกันสังคม 1,734 2,164 2,636 2,636 52.0 21.8

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า UC นิสิต 4,908 5,659 3,405 7,051 -30.6 24.6

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า UC ชุมชน 959 4,081 7,143 11,186 644.84 174.1

สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1,111 2,154 648 2,335 -41.7 8.4

สวัสดิการนิสิต (อุบัติเหตุ) 776 1,218 658 1928 -15.2 58.3

รวมจำานวนผู้เข้ารับบริการ 22,343 32,335 21,768 42,756 -2.6 32.2

สถิติผู้มารับบริการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552 – 2554
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2)  รายงานสถิติโรคที่ตรวจพบมากที่สุด (OPD) 10 อันดับแรก

ลำาดับ รหัส โรค
สถิติการตรวจ

จำานวน 
(ราย)

จำานวน 
(ครั้ง)

1 Z000 การตรวจทั่วไป และการชันสูตร ในบุคคลที่ไม่มีอาการผิดปกติการดูแลศัลยกรรม 2,490 2,905

2 J069 Acute upper respiratory infection of multiple and unspecified site 1,689 2,092

3 J029 Acute pharyngitis 1,149 1,345

4 Z480 การดูแลติดตามทางศัลยกรรมอื่นๆ 768 3,424

5 Z027 การตรวจและการขอรับการตรวจเพื่อวัตถุประสงค์ทางการจัดการ 512 542

6 K30 Dyspepsia 503 591

7 I10 Essential (Primary) hypertension 412 1,617

8 U5733 โรคเกี่ยวกับลม 403 1,045

9 K021 Dental Caries 352 519

10 E119 Non – Insulin – Dependent diabetes mellitus 245 1,015

สถิติโรคที่ตรวจพบมากที่สุด 5 อันดับแรก ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552 – 2554

Z480 การดูแลติดตามทางศัลยกรรมอื่นๆ
J069 Acute upper respiratory infection of multiple and unspecified site
Z000 การตรวจทั่วไป และการชันสูตร ในบุคคลที่ไม่มีอาการผิดปกติการดูแลศัลยกรรม
J029 Acute pharyngitis
Z027 การตรวจและการขอรับการตรวจเพื่อวัตถุประสงค์ทางการจัดการ
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3)  การให้บริการด้านทันตกรรมแยกตามรายการตรวจ

ลำาดับ รายการ
จำานวน (ราย)

ปี 2553 ปี 2554

1 ขูดหินน้ำาลาย 405 545

2 ให้ทันตสุขศึกษา 865 431

3 อุดฟัน 557 329

4 ตรวจช่องปาก 141 246

5 ถอนฟัน 126 162

6 เคลือบหลุมร่องฟัน 141 74

7 ให้ยา 24 72

8 ตัดไหม 20 45

9 เคลือบฟลูออไรด์ 2 19

10 อื่นๆ (ขัดไหม, ส่งต่อรักษาที่อื่น ฯลฯ) 5 9

11 เกลารากฟัน - 2

12 กรอลบคมฟัน 7 1

4)  คลินิกกายภาพบำาบัด
4.1  สถิติผู้ใช้บริการคลินิกกายภาพบำาบัด    

ประเภทของผู้รับบริการ
จำานวน (ราย)

ปี 2553 ปี 2554

1. ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 690 712

2. ระบบประสาท 112 50

3. ระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต 16 14

4. ผู้ป่วยเด็ก 1 0

5. ระบบอื่นๆ 0 4
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4.2  สถิติการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/วิธีการรักษาทางกายภาพบำาบัด

รหัส
เครื่องมือ/อุปกรณ์/วิธีการ

ทางกายภาพบำาบัด

สถิติการใช้ (ครั้ง)

ปี 2553 ปี 2554

56001 การประคบด้วยแผ่นร้อน 1,121 1,366

56002 การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า 31 27

56003 การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ 764 709

56006 การแช่พาราฟิน 0 0

56007 การกดจุดและการนวด 1 2

56009 การออกกำาลังกายทั่วไป 184 131

56011 การออกกำาลังกายด้วยจักรยานอยู่กับที่หรือลู่วิ่ง 53 9

56020 สอนญาติและผู้ป่วยปฏิบัติตนที่บ้าน 68 39

56110 การปรับยืนด้วยเตียง 0 0

56111 การฝึกเดิน 55 38

56120 การดึงคอด้วยเครื่อง 22 67

56121 การดึงหลังด้วยเครื่อง 162 159

56301 การรักษาผู้ป่วยทางเดินหายใจ 15 14

56701 การเคลื่อนไหวข้อต่างๆ 4 0

56702 การดัด ดึงข้อต่อ 115 123

อื่นๆ - การใช้อุปกรณ์พยุง เช่น Lumbar support

- การใช้กายอุปกรณ์ เช่น Crutches

- การใช้ยาทาภายนอกบรรเทาอาการปวดหรืออักเสบ

- การรักษาด้วยความเย็น

16

6

21

-

6

12

18

1

4.4  ประเภทผู้พิการแยกตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ
                         

                         ชุมชน

 ประเภทผู้พิการ

      (ราย)

มน
ุษย

ศา
สต

ร์ฯ

ศึก
ษา

ศา
สต

ร์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์

วิท
ยา

ลัย
กา

รเ
มือ

งฯ

กา
รบ

ัญ
ชีแ

ละ
กา

รจ
ัดก

าร

ศิล
ปก

รร
มศ

าส
ตร

์

สา
ธา

รณ
สุข

ศา
สต

ร์

รวม

(ราย)

1.  การเคลื่อนไหว - 1 - 1 2 1 - 5
2.  การมองเห็น 10 1 1 4 - - - 16
3.  การได้ยินและการสื่อสาร - - - - - - 1 1
4.  สติปัญญาและการเรียนรู้ - - - - - - - -
5.  จิตใจและพฤติกรรม - - - - - - - -

รวม  (ราย) 10 2 1 5 2 1 1 22
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 5)  การบริการงานชุมชน
 5.1  งานอนามัยโรงเรียน

  1. โรงเรยีนประถมศกึษาทีร่บัผดิชอบ  1  โรงเรยีน  คอื  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
     (ฝ่ายประถม)
  2. โรงเรยีนมธัยมศกึษาทีร่บัผดิชอบ  1  โรงเรยีน  คอื  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
     (ฝ่ายมัธยม)
  3. สรุปผลการดำาเนินงานอนามัยโรงเรียน 

กิจกรรม
นักเรียน
ทั้งหมด

ตรวจสุขภาพ พบโรค ได้รับการรักษา

จำานวน
(ราย)

ร้อยละ
จำานวน
(ราย)

ร้อยละ
จำานวน
(ราย)

ร้อยละ

ป.1-ป.4 ได้รับการตรวจสุขภาพจากเจ้า
หน้าที่สาธารณสุข

376 366 97.34 10 2.66 10 100.00

ป.5-ป.6 ได้รับการตรวจสุขภาพด้วยแบบ
บันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง

164 156 95.12 8 4.88 8 100.00

นกัเรยีนทกุระดบัชัน้ไดร้บัการตรวจสายตา 803 756 94.15 47 5.85 47 100.00

นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการตรวจหู 757 756 99.87 1 0.13 1 100.00

นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการตรวจเหา 756 756 100.00 0 0.00 0 0.00

นักเรียน ป.1-ป.6 ได้รับการตรวจสภาวะ
การขาดไอโอดีน (ตรวจดูคอ)

524 522 99.62 2 0.38 2 100.00

 5.2  งานควบคุมและป้องกันโรค
   1. ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยร่วมดำาเนินการกับโรงพยาบาลมหาสารคาม เทศบาลเมือง
       มหาสารคาม ซึ่งดำาเนินกิจกรรม ดังนี้

• แจกทรายอะเบทในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำานวน 1,000 ซอง
• รณรงค์กำาจัดลูกน้ำายุงลายโดยการฉีดพ่นยากันยุงในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และ
• รณรงค์กำาจัดลูกน้ำายุงลาย 3 ครั้งในรอบปี
• ติดตามเยี่ยม Case ที่แพทย์วินิจฉัยโรคเป็นไข้เลือดออก จำานวน 2 Case
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 2. การประชาสัมพันธ์

เดือน ประเภท เรื่อง จำานวน (เรื่อง)

กันยายน แผ่นพับ การตรวจหัวใจด้วยวิธี Echo 1

สิงหาคม แผ่นพับ การตรวจหัวใจด้วยการออกกำาลัง EST 1

ต.ค.53 – ก.ย.54 ป้ายไวนิล โรคเล็ปโตสโรซิส 1

ต.ค.53 – ก.ย.54 ป้ายไวนิล โรคอหิวาตกโรค 1

ต.ค.53 – ก.ย.54 ป้ายไวนิล โรคไข้เลือดออก 1

ต.ค.53 – ก.ย.54 ป้ายไวนิล โรคฟันผุ 1

ต.ค.53 – ก.ย.54 ป้ายไวนิล โรคปริทันต์ 1

ต.ค.53 – ก.ย.54 ป้ายไวนิล โรควัณโรค 1

ต.ค.53 – ก.ย.54 แผ่นพับ การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 1

จดหมายข่าวคณะแพทยศาสตร์ โรคอุจจาระร่วง 1
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ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งเมื่อวันที่ 12  
กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ด้วยหลักการและเหตุผลที่ว่าการแพทย์แผนไทยนั้นเป็นภูมิปัญญาอันล้ำาค่าของคนไทย การแพทย์
แผนไทยจงึมรีากฐานมาจากการแพทยพ์ืน้บา้น  มลีกัษณะเดน่ทีเ่ปน็การแพทยแ์บบองคร์วม ดงันัน้ในมติทิางดา้นสขุภาพ
คือ  การส่งเสริม การป้องกัน  การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ  จึงสามารถปรับประยุกต์ใช้และผสมผสานการแพทย์แผนไทย
ไดท้ัง้สิน้และในปจัจบุนักระทรวงสาธารณสขุไดก้ำาหนดนโยบายในการสง่เสรมิและสนบัสนนุใหม้กีารใชแ้พทยแ์ผนไทย ใน
การดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  08.30 น. – 19.30 น. และ  
วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น. (หยุดทุกวันอาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์

1. เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการตรวจรักษาโรคตามทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

2. เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์สำาหรับนิสิต 

3. เป็นแหล่งส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพร ยาไทย ในการส่งเสริมดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน

4. เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร การพัฒนา การวิจัยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

บริการด้วยใจ   รับใช้ด้วยไมตรีจิต
ดูแลเหมือนญาติมิตร  พิชิตความเป็นเลิศ

ค่านิยม
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ผลการดำาเนินงานศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

1) จำานวนผู้มารับบริการ  ประจำาเดือน ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 
(เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ  2553)

เดือน / ปี พ.ศ.

เปรียบเทียบผู้มารับบริการ (ราย)

ประจำาปีงบประมาณ
เพิ่ม/ลด

(ร้อยละ)
ปี 2553 ปี 2554

ตุลาคม 2552 / 2553 295 492 30.1
พฤศจิกายน 2552 / 2553 287 511 37.7
ธันวาคม 2552 / 2553 289 434 19.3
มกราคม 2553 / 2554 367 537 17.9
กุมภาพันธ์ 2553 / 2554 331 422 11.0
มีนาคม 2553 / 2554 395 539 9.4
เมษายน 2553 / 2554 207 421 45.7
พฤษภาคม 2553 / 2554 292 570 43.2
มิถุนายน 2553 / 2554 516 746 20.0
กรกฎาคม 2553 / 2554 348 640 41.2
สิงหาคม 2553 / 2554 354 656 38.9
กันยายน 2553 / 2554 454 647 26.4

รวม 4,135 6,615 29.0

2)  จำานวนผู้มารับบริการ  แยกตามรายการ

รายการ
ผู้มารับบริการ (ราย)

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554
นวดบำาบัด 2,276 2,670 2,872 3,427 2,947
ประคบสมุนไพร - 2,563 2,657 53 2,877
จำาหน่ายยาสมุนไพร - 968 1,124 655 791

รวม 2,276 6,201 6,653 4,135 5,824
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สถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สถานผลติยาและผลติภณัฑส์มนุไพร เปน็หนว่ยงานภายในของคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ได้เริ่มทำาการผลิตยาสมุนไพรในวันที่ 12 มีนาคม 2550 และได้เปิดดำาเนินการอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 พฤษภาคม 
2550  

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
1. เพื่อเป็นแหล่งฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
2. เพื่อเป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพรให้มีคุณภาพเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
3. เพื่อเป็นแหล่งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
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ผลการดำาเนินงานสถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

1) ยอดการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
        เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ลำาดับ รายการ หน่วยนับ
ยอดการจำาหน่าย ร้อยละ

เพิ่ม/ลด2553 2554
1 ขมิ้นชันแคปซูลบรรจุ 100 cap กระปุก 187 654 71.40

ขมิ้นชันแคปซูลบรรจุ 50 cap ซอง 485 218 55.05
2 ชากระเจี๊ยบ ซอง 135 77 -42.96
3 ชาชุมเห็ดเทศ ซอง - 23 100.00
4 ชาตะไคร้ ซอง - 46 100.00
5 ชารางจืด* ซอง 81 141 42.55
6 น้ำามันไพล ขวด 1,230 1,211 -1.54
7 ผงขัดผิวไร้สิว 100 g ซอง 42 24 -42.86
8 ผงขัดผิวใส 50 g ซอง 98 73 -25.51
9 พิมเสนน้ำา* ขวด 208 233 11.86
10 ฟ้าทะลายโจรแคปซูลบรรจุ 100 cap กระปุก 325 285 -12.31

ฟ้าทะลายโจรแคปซูลบรรจุ 50 cap ซอง 281 330 100.00

11 มะระขี้นกแคปซูลบรรจุ 100 cap* กระปุก 239 71 100.00

มะระขี้นกแคปซูลบรรจุ 50 cap* ซอง 140 129 100.00

12 ยาดมสมุนไพร* ขวด 595 399 -28.79
13 ยาหม่องสมุนไพร ขวด 1,170 816 -30.26
14 ยาหม่องเสลดพังพอน* ขวด 87 - -100.00
15 ยาอบสมุนไพร150 g ห่อ 168 183 8.20
16 ลูกประคบสมุนไพร ลูก 1,094 845 -22.76
17 มะรุมแคปซูล กระปุก - 44 100.00

มะรุมแคปซูล ซอง - 52 100.00
18 ยอแคปซูล กระปุก - 22 100.00

ยอแคปซูล ซอง - 14 100.00

19 ชาดอกคำาฝอย ซอง - 76 100.00
20 ลูกประคบหน้าใส* ลูก 161 8 -95.03

รายรับยอดจำาหน่ายปลีก รวมทั้งสิ้น 396,492 บาท 383,332 บาท -3.27

หมายเหตุ *สินค้าที่ผลิตก่อนปีงบประมาณ 2553 และงดผลิตในปีงบประมาณ 2554
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 2) การจัดกิจกรรมและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
• งาน “สุขภาพดี วิถีอีสาน” ศูนย์ประชุมกาญจนาฯ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำาปี 2554
• งาน Thailand Medical Expo 2010 ศูนย์ประชุมแห่ง

ชาติศิริกิติ์ กรุงเทพฯ ประจำาปี 2553
• งานบุญเบิกฟ้าจังหวัดมหาสารคาม ประจำาปี 2554
• งานพระธาตุนาดูน อำาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

ประจำาปี 2554
• งานวันวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ประจำาปี 2554
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ของคณะแพทยศาสตร์

ด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
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โครงการ / กิจกรรมด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

วัน / เดือน / ปี ชื่อกิจกรรม / โครงการ
จำานวนผู้เข้าร่วม

(คน)
งบประมาณ

(บาท)

1 - 10 ธ.ค. 53 โครงการฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 100 10,000

3  ธ.ค. 53 โครงการวันพ่อแห่งชาติ (โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
เนือ่งในวนัพอ่แหง่ชาต ิณ องคก์ารบรกิารสว่นตำาบลหนองปลงิ)

200 19,900

29 ธ.ค. 53 โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์บุคลากรและงานปีใหม่คณะ
แพทยศาสตร์

200 39,500

ตามวันสำาคัญทาง
ศาสนา

โครงการทำาบุญเนื่องในวันสำาคัญทางศาสนา 50 8,000

ม.ค. – พ.ค. 54 โครงการพัฒนาจิตคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างปิดภาคเรียน 120 ไม่ใช้งบ
ประมาณ

12 เม.ย. 54 โครงการประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย 
คณะแพทยศาสตร์

180 12,000

8  เม.ย. 54 โครงการวันสงกรานต์มหาวิทยาลัย 50 10,000

6 - 14  ส.ค.  54 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ)

200 8,037

6 ก.ย. 54 โครงการถา่ยทอดความรูแ้ละเทคโนโลยพีืน้บา้นดา้นการแพทย์
แผนไทยแก่ชุมชน

73 20,000

24 ก.ย. 54 โครงการมหิดล 450 40,000

ตลอดปีงบประมาณ โครงการอนุรักษ์และนิยมไทย (รณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยทุก
วันศุกร์)

150 5,000

รวมงบประมาณ 172,437

คณะแพทยศาสตร์ร่วมประกอบพิธีทาง
ศาสนา เนื่องในวันสำาคัญต่างๆ 

ทางศาสนา ณ วัดศรีสวัสดิ์ อำาเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม
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ของคณะแพทยศาสตร์

ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
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โครงการ / กิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

1. งบประมาณสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัน / เดือน / ปี ชื่อกิจกรรม / โครงการ
จำานวนผู้เข้าร่วม

(คน)

งบประมาณ

(บาท)

29-30 พ.ย. 53 โครงการคณะแพทยศาสตร์ ปลอดสิ่งเสพติด  300 15,000

23 ก.พ. 54 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 30 -

รวม 99,400

2. งบประมาณสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วัน / เดือน / ปี ชื่อกิจกรรม / โครงการ
จำานวนผู้เข้าร่วม

(คน)

งบประมาณ

(บาท)

ธ.ค. 53 – เม.ย. 55 โยคะเพื่อสุขภาพ 50 76,700

13 ม.ค. 54 โครงการจัดการแข่งขันเปตองคณะแพทยศาสตร์สัมพันธ์ 50 4,500

ก.พ. 54 – ธ.ค. 55 โครงการสถานที่ทำางานน่าอยู่ 200 12,000

มี.ค. – พ.ย. 54 แอโรบิกเพื่อสุขภาพ 80 12,000

มี.ค. – ธ.ค. 54 โครงการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพอาจารย์ 

บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์

200 60,000

เม.ย. – ส.ค. 54 โครงการน้ำาเต้าหู้เพื่อสุขภาพ 100 49,910

มิ.ย. – ต.ค. 54 การจัดทำาฐานข้อมูลนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 400 15,000

13 ก.ค. 54 การปรับปรุงสนามเปตอง - 10,000

ก.ย. – ต.ค. 54 การจัดทำาฐานข้อมูลบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 147 9,400

รวม 249,510

โครงการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพ
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ของคณะแพทยศาสตร์

ด้านการบริหารจัดการ
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1. บุคลากร
1.1  จำานวนบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ที่ คณะแพทยศาสตร์

จำานวนทั้งหมด (คน)

ข้าราชการ
พนักงาน

วิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญ

พนักงาน

ปฏิบัติการ

ลูกจ้าง

ชั่วคราว
รวม

1 ผู้เชี่ยวชาญ - - 9 - - 9
2 อาจารย์ประจำา  4 64 - - - 68

-  สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 3 49 - - - 52
      คลินิก 1 29 - - - 30
      ปรีคลินิก  2 20 - - - 22
-  สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ - 13 - - - 13
-  สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน - 1 - - - 1
-  สาขาบัณฑิตศึกษา 1 1 - - - 2

3 สำานักงานเลขานุการคณะ - - - 18 30 48
4 ศูนย์บริการทางการแพทย์ - - - 42 15 57
5 ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ - - - 5 3 8
6 สถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร - - - 2 1 3
 รวม 5 64 9 67 49 193

หมายเหตุ :   - อัตรากำาลังของคณะแพทยศาสตร์ 193 คน บุคลากรที่มาช่วยราชการ 2 คน (ข้าราชการ)  

    รวมอัตรากำาลัง 195 คน

                 - บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 143 คน บุคลากรที่มาช่วยราชการ 2 คน (ข้าราชการ) รวมบุคลากร

    ที่ปฏิบัติงานจริง 145 คน       

                 - บุคลากรที่ลาศึกษาต่อ 17 คน อัตราว่าง (อยู่ระหว่างการประกาศรับสมัคร) 34  คน

1.2  จำานวนอาจารย์ประจำา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

คณะแพทยศาสตร์
จำาแนกตามวุฒิการศึกษา จำาแนกตามตำาแหน่งทางวิชาการ

ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ.

1. ผู้เชี่ยวชาญ - 2 6 3 - 3 2
2. อาจารย์ประจำา 4 13 31 44 4 - -
    2.1 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ - 9 29 35 3 - -
          - คลินิก - 8 10 17 1 - -

          - ปรีคลินิก - 1 19 18 2 - -

    2.2 สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ 4 4 - 8 - - -
    2.3 สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน - - 1 1 - - -
    2.4 สาขาบัณฑิตศึกษา - - 1 - 1 - -
3. อาจารย์ช่วยราชการ - - 1 - - 1 -

รวม 57 คน 4 15 38 47 4 4 2
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2  การพัฒนาบุคคลกร
2.1  การศึกษาต่อ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

2.1.1  สายวิชาการ

ที่ ชื่อ - สกุล
กำาลังศึกษา

ระดับ

สาขาวิชา /สถานที่ศึกษาต่อ ประเภท

ลาศึกษาต่อสาขาวิชา มหาวิทยาลัย

1 อ.พญ.อลิตา  สมบัติไหมไทย ปริญญาเอก สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล

เต็มเวลา

2 อ.จารุพรรณ  ณ ร้อยเอ็ด ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์

ความงามและ

สุขภาพ

คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เต็มเวลา

3 อ.สมศักดิ์  พาสว่าง ปริญญาโท สาขาสมุนไพรและ

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เต็มเวลา

4 อ.ไชยยา  สนิท ปริญญาโท สาขาความหลาก

หลายทางชีวภาพ

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เต็มเวลา

2.1.1  สายสนับสนุน

ที่ ชื่อ - สกุล
กำาลังศึกษา

ระดับ

สาขาวิชา /สถานที่ศึกษาต่อ ประเภท

ลาศึกษาต่อสาขาวิชา มหาวิทยาลัย

1 นายวรวิทย์  แสนผาลา ปริญญาโท สาขารังสี

เทคนิค

คณะเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

เต็มเวลา

2 นางนวลจันทร์  ศรีสารคาม  ปริญญาโท สาขาบัญชี คณะบัญชีและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรียนเสาร์ –

อาทิตย์
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2.2  การจัดอบรม/สัมมนาของคณะแพทยศาสตร์ให้กับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์  

ว/ด/ป หัวข้อเรื่อง สถานที่
ผู้เข้าร่วม งบประมาณ ประกาศนียบัตร

(คน) (บาท) ได้รับ ไม่ได้รับ

การจัดอบรม

20 ต.ค. 

53

ชี้แจงแนวปฏิบัติบุคลากรใหม่ ปี 

2554

คณะแพทยศาสตร์ 20 77,800 - ü

2 ก.ย. 

54

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ

ประ เมินผลการปฏิบั ติ ง านของ

ข้าราชการและพนักงาน

คณะแพทยศาสตร์ 80 7,500 - ü

  การสัมมนา          

1, 8, 12-

14 ธ.ค. 

53

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวน

และจัดทำาแผนกลยุทธ์ 10 ปี พ.ศ. 

2554 - 2563 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์  

และโรงแรมทอแสง

โข ง เ จี ย ม รี ส อ ร์ ท 

จังหวัดอุบลราชธานี

32 210,300 - ü

ชี้แจงแนวปฏิบัติบุคลากรใหม่ ปี2554 ของคณะแพทยศาสตร์
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2.3  บุคลากรที่ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 

ลำาดับ ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี ประเทศ

1 ผศ.ดร.ชูศักดิ์  นิธิเกตุกุล
อ.ดร.รติกร  ชาติชนะยืนยง
อ.ดร.ดรุณี  พ่วงพรพิทักษ์

ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สิรินธร 
(ภูคุ้มข้าว) จ.กาฬสินธุ์

25 ม.ค. 54 ไทย

2 อ.จิตรลดา  คงคำา
อ.สุวรรณา  แม่นปืน
อ.วัลลภา  ลีลานันทกุล

ฝึกปฏิบัติสถานพยาบาล 
รพ.วัฒนานคร, รพ.พนัสนิคม
รพ.วังน้ำาเย็น

31 ม.ค. 54 - 3 ก.พ.54 ไทย

3 น.ส.พนิดา  อุตวัฒน์
นางจุฑาธิป  อุตรินทร์

การออกเยีย่มหนว่ยบรกิารคลนีคิโรค
หืดแบบง่าย รพ.แกดำา

1 มิ.ย. 54 ไทย

2.4  บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมวิชาการและ/หรือเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  

ลำาดับ ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี สถานที่

ประชุมวิชาการ
1 อ.พญ.อลติา  สมบตัไิหมไทย What’s New in Aesthetic Medi-

cine
16 ต.ค.53 กรุงเทพมหานคร

2 อ.สุมาลี  ชัยชนะดี 1. Nanothailand 2010

2. การประชุมวิชาการ 10 ปี สมศ.
3. ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับชาติ ครั้งที่ 5

18 – 20 พ.ย. 53

20 – 21 ธ.ค. 53

7 – 9 มี.ค. 54

อุทยานประวัติศาสตร์
ประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดนนทบุรี

3 อ.อรนุช  วุตติวิโรจน์ การประชุมวิชาการสมาคมวิทยาลัย
พยาธิวิทยานานาชาติ สาขา
ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2553

8 – 10 ธ.ค. 53 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น

4 อ.ดร.วลัยา  เนาวรตันว์ฒันา Human Genomics and Molecu-
lar Biology 2010

12 - 14 ธ.ค.53 กรุงเทพมหานคร

5 อ.พญ.สุกัญญา  ชูคันหอม 1. Critical Car of a Difficult time 
2010
2. Internal Medicine Day ครั้ง
ที่ 3

15 – 18 ธ.ค. 53

20 - 21 มิ.ย. 54

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดขอนแก่น

6 รศ.นพ.กิจประมุข  ตันตยา
ภรณ์

1. ประชุมวิชาการ 10 ปี 
สมศ. “ทิศทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสาม”
2. ประชุมวิชาการ เรื่อง “Ob & 
Gyn : Update & Practical 2011”
3. ประชุมวิชาการแพทยศาสตร
ศึกษานานาชาติ AMEE 2011

20 – 21 ธ.ค. 53

27 – 29 ก.ค. 54

27 – 31 ส.ค. 54

ศูนย์การประชุมแห่ง
ชาติสิริกิติ์

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

กรุงเวียนนา 
ประเทศออสเตรีย
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ลำาดับ ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี สถานที่

ประชุมวิชาการ
7 น.ส.ณัฐธิดา  ดรปัดสา ประชมุรงัสวีทิยาสมัพนัธ ์ครัง้ที ่2 15 - 16 ม.ค. 54 จังหวัดอยุธยา

8 อ.นพ.อุดม  ชุติคงเฉลิมโรจน์ 1. ประชุมวิชาการสัญจร ครั้ง

ที่ 18

2. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 27

19 – 21 ม.ค. 54

27 เม.ย. – 

1 พ.ค. 54

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดชลบุรี

9 ศ.นพ.อนุวัตร  รุ่งพิสุทธิพงษ์ 1. ประชมุวชิาการ เรือ่ง Clinical 

Nutrition Week

2. ประชุมวิชาการ เรื่อง Hospi-

tal Malnutrition

28 ม.ค. – 

3 ก.พ. 54

25 ก.พ. 54

Vancouver 

ประเทศแคนาดา

จังหวัดประจวบ

คีรีขันธ์
10 ผศ.นพ.เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย 1. ประชมุวชิาการ เครอืขา่ย Pal-

liative Care ในโรงเรียนแพทย์ 

ครั้งที่ 2

2. ประชุม Assessment for 

palliative Care

3. สัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริม

และสนับสนุน เครื อข่ ายนั ก

บริหารระดับสูง

21 – 23 ก.พ. 54

1 – 2 ก.ค. 54

2 - 5 ก.ย. 54

โรงพยาบาลรามาธิบดี

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดนครนายก

จังหวัดภูเก็ต

11 อ.ดร.ดรุณี  พ่วงพรพิทักษ์ The 96 years of Opisthorchi-

asis

7 – 8 มี.ค. 54 จังหวัดขอนแก่น

12 ผศ.ดร.ชูศักดิ์  นิธิเกตุกุล 1 .  วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก้ า ว ไ ก ล

เทคโนโลยีก้าวหน้า

2. Cochrane protocol devel-

opment and Revman

14 – 15 มี.ค. 54

24 - 25 ส.ค. 54

จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดขอนแก่น

13 น.ส.เบญจมาศ  อรุณพาส การประชุมวิชาการงานบริการ

โลหิตระดับชาติ ปี 2554

23 - 25 มี.ค. 54 จังหวัดนนทบุรี

14 อ.นพ.รัฐ  สอนสุภาพ 1. ประชุมใหญ่ทางวิชาการ

ประจำาปี ครั้งที่ 48/2554 ของ

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์

2. Innovative Practice in 

Citrasound with live dem-

onstration

24 - 26 มี.ค. 54

15 – 18 ก.พ. 54

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

15 รศ.ดร.ปราโมทย์  ทองกระจาย TQA sharing ครั้งที่ 2 26 พ.ค. 54 กรุงเทพมหานคร

16 อ.ดร.วิภาดา  วิจักขณาลัญฉ์ Asian Conference for Emer-

gency Medicin 2011

4 - 6 ก.ค. 54 กรุงเทพมหานคร
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ลำาดับ ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี สถานที่

ประชุมวิชาการ
17 อ.ดร.ลดาชาติ  แต่พงษ์โสรถ ประชุมวิชาการการเลี้ยงและใช้

สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

ประจำาปี 2554

10 – 14 ก.ค. 54 กรุงเทพมหานคร

18 อ.นพ.เศรษฐวิทย์  ศิริสถิต 1. Thailand Cadaveric Work-

shop

2. The 2011 Annual Meet-

ing of the Thai Hip & Knee 

Sdciety

20 – 21 ก.ค. 54

11 - 13 ส.ค. 54

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

19 อ.ภก.ณัฐพงษ์  วิชัย ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ ช ม

นิทรรศการการดูแลสุขภาพด้วย

การแพทย์แผนไทย

21 – 21 ก.ค. 54 จังหวัดอุดรธานี

20 อ.นพ.ธนานันท์  ธเนศวรอนันต์

อ.นพ.อาทิตย์  วงษ์เสาวศุภ

Pearl of Practice in Internal 

Medicine

4 – 6 ส.ค. 54 กรุงเทพมหานคร

21 อ.นพ.ภีม  เอี่ยมประไพ 1. Rhinology for all 2011

2. พลิกโฉมแพทย์ ENT 

“ศรี” อีสาน 2011

3. ประชุมวิชาการ ครบรอบ 90 

ปี แพทยสมาคมฯ

18 - 19 ส.ค. 54

8 – 11 ก.ย. 54

27 - 29 ก.ย. 54

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดเชียงใหม่

กรุงเทพมหานคร
22 อ.สุวรรณนา  แม่นปืน

อ.ภคมน  ธนทัศกิตติ

อ.ณัฐพงษ์  วิชัย

อ.วัลลภา  ลีลานันทกุล

ประชุมวิชาการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ครั้งที่ 1

20 - 21 ส.ค. 54 กรุงเทพมหานคร

23 น.ส.สุพรรณิการ์  วงษ์วิลา การประชุมวิชาการแพทย์แผน

ไทยประยุกต์ครั้งที่ 1

20 - 21 ส.ค. 54 กรุงเทพมหานคร

24 รศ.ดร.ชยันต์  พิเชียรสุนทร ประชุม AIDS Vaccine Confer-

ence 2011

13 ก.ย. 54 กรุงเทพมหานคร

25 อ.นพ.สรรญชัย  สมบัติไหมไทย 1. ประชมุวชิาการ 3rd Interna-

tional Bangkok Congress on 

Anti-Aging & Regenerative 

Medicine (BCAARM) and 1 st 

International Thaicosderm 

Congress on Aesthetic Medi-

cine (ITCAM)

2 - 4 ก.ย. 54 กรุงเทพมหานคร
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ลำาดับ ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี สถานที่

ประชุมวิชาการ
2. การประชุมวิชาการ เรื่อง โรค

ผิวหนังไม่ผิวเผิน

15 – 16 ก.ย. 54 กรุงเทพมหานคร

26 อ.ดร.วลัยพร  ทองเจริญบัวงาม ประชุมวิชาการเมธีวิจัยอาวุโส 

สกว.

30 ก.ย. 54 กรุงเทพมหานคร

เสนอผลงานวิชาการ
1 อ.ดร.พญ.ศิรินาถ  ตงศิริ การใช้รหัส Interna-

tional Classification of 

Funnctoin,Disability and-

Health (ICF)

27 - 28 มิ.ย. 54 The University of 

Sydney 

ประเทศออสเตรเลีย

2 ผศ.ดร.ชูศักดิ์  นิธิเกตุกุล เรื่อง “GEOGRAPHIC IN-

FORMATION SYSTEM OF 

OPISTHORCHIS  VIVERRINI 

IN NORTHEAST THAILAND”

New Dalhi 

ประเทศอินเดีย

2.5  อาจารย์  บุคลากรมหาวิทยามหาสารคามที่ได้รับรางวัล  

ชื่อ - นามสกุล ผลงาน - รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน/คณะ

อ.นพ.ภีม  เอี่ยมประไพ Certificate, Participated in research on Otology 

and Otoneurology as a fellow at the Depart-

ment of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, 

Graduate School of Medicine, Kyoto University 

from 2010.7.1 to 2011.6.30, and performed ex-

cellent work.

Kyoto University, 

ประเทศญี่ปุ่น

อ.นพ.ภีม  เอี่ยมประไพ Award of Merit, Distinguished contributions by a 

young researcher to Scientific Research in Otorhi-

nolaryngology, Head & Neck Surgery December 

1st, 2010

The Society for Promo-

tion of Internalional 

Oto-Rhino-Laryngology 

(SPIO)

ผศ.ดร.ชูศักดิ์  นิธิเกตุกุล Certificate “Best paper Award” 4 th International Con-

ference HealthGIS 2011

อ.นพ.สรรญชัย  สมบัติไหมไทย ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ประจำาปีการ

ศึกษา 2554

แพทยสภา

อ.ดร.สมจินตนา  ทั่วทิพย์ อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำาปี 2553 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ของคณะแพทยศาสตร์

ด้านการเงินและงบประมาณ
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1.  งบประมาณของคณะแพทยศาสตร์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

ประเภทงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) ร้อยละ
1.  งบประมาณเงินแผ่นดิน 79,299,510 72.05
  1.1  งบประมาณแผ่นดิน  (ปกติ)                 2,589,510 2.36
  1.2  โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 57,600,000 52.33
  1.3  โครงการผลติและพฒันาศกัยภาพและบคุลากรทางดา้นสาธารณสขุ 

(สบพช.)

                19,110,000 17.36

2.  งบประมาณเงินรายได้  30,769,807 27.95
  2.1  สำานักงานเลขานุการคณะ 2,672,600 2.43
  2.2  ระดับปริญญาตรี 4,178,990 3.79
        - สาขาแพทยศาสตร์ 2,101,386 1.91
        - สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1,808,036 1.64
        - สาขาเวชกิจฉุกเฉิน 269,568 0.24
  2.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 418,217 0.38
  2.3  ศูนย์บริการทางการแพทย์ 21,000,000 19.08
  2.4  ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2,500,000 2.27

รวมทั้งสิ้น 110,069,317 100.00

หมายเหตุ : สภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

    เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553

สถิติงบประมาณของคณะแพทยศาสตร์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550 – 2554

หมายเหตุ  รวมงบประมาณทุกประเภท
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2. งบประมาณของคณะแพทยศาสตร์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554  แยกหมวด

ปีงบประมาณ

งบประมาณเงิน

แผ่นดิน (ปกติ)

(บาท)

งบประมาณเงิน

แผ่นดิน

(โครงการผลิตแพทย์

เพิ่ม)

(บาท)

งบประมาณ

เงินแผ่นดิน 

(สบพช.)

(บาท)

งบประมาณ

เงินรายได้

(บาท)

รวมทั้งหมด

(บาท)

ปี 2554

 - งบบุคลากร

 - งบดำาเนินการ

 - งบลงทุน

 - งบรายจ่ายอื่น

2,589,510.00

1,903,000.00

686,510.00 

-

-

57,600,000.00

8,555,794.00

14,521,093.00

5,118,113.00

29,405,000.00

19,110,000.00

-

5,538,021.00

13,571,979.00

-

31,886,477.80

2,523,462.00

27,615,015.80

-

1,748,000.00

111,185,987.80

12,982,256.00

48,360,639.80

18,690,092.00

31,153,000.00

3.  ค่าใช้จ่ายของคณะแพทยศาสตร์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

ประเภทงบประมาณ

งบประมาณ

จัดสรร

(บาท)

ใช้ไป

(บาท)

คงเหลือ

(บาท) ร้อยละ

1.  งบประมาณเงินแผ่นดิน 79,299,510.00 54,687,788.45 24,611,721.55 31.04

  1.1  งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) 2,589,510.00 2,434,549.65 154,960.35 5.98

  1.2  โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 57,600,000.00 52,253,238.80 5,346,761.20 9.28

  1.3  สบพช. 19,110,000.00 - 19,110,000 100.00

2.  งบประมาณเงินรายได้  31,886,477.80 18,977,748.99 12,908,728.81 40.48

  2.1  สำานักงานเลขานุการคณะ 2,897,439.35 2,010,425.97 887,013.38 30.61

  2.2  ระดับปริญญาตรี 5,067,981.00 2,396,552.40 2,671,428.60 52.71

        - สาขาแพทยศาสตร์ 2,990,377.00 935,877.50 2,054,499.50 68.70

        - สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1,808,036.00 1,434,743.30 373,292.70 20.65

        - สาขาเวชกิจฉุกเฉิน 269,568.00 25,931.60 243,636.40 90.38

  2.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 421,057.45 207,433.50 213,623.95 50.74

  2.3  ศูนย์บริการทางการแพทย์ 21,000,000.00 13,159,702.27 7,840,297.73 37.33

  2.4  ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2,500,000.00 1,203,634.85 1,296,365.15 51.85

รวมทั้งสิ้น 111,185,987.80 73,665,537.44 37,520,450.36 33.75

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2554
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4.  เงินสะสมของคณะแพทยศาสตร์

ปีงบประมาณ รายงาน จำานวนเงินสะสม

2547 เงินรายได้คณะ 169,646.00

2548 เงินรายได้คณะ 54,315.73

2549 เงินรายได้คณะ 878,627.84

2550 เงินรายได้คณะ 1,339,125.48

เงินรายได้ศูนย์บริการทางการแพทย์ 2,664,296.09

เงินรายได้ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 306,784.75

รวมเงินสะสมปีงบประมาณ 2550 4,310,206.32

2551 เงินรายได้คณะ 1,307,026.01

เงินรายได้ศูนย์บริการทางการแพทย์ 2,023,621.54

เงินรายได้ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยฯ 661,505.70

รวมเงินสะสมปีงบประมาณ 2551 3,992,153.25

2552 เงินรายได้คณะ (ปริญญาตรี) 3,999,872.06

เงินรายได้คณะ (บัณฑิตศึกษา) 639,030.00

เงินรายได้ศูนย์บริการทางการแพทย์ 3,998,664.82

เงินรายได้ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 334,362.55

โอนมาจากเงินรับฝากคณะแพทยศาสตร์ 1,331,346.86

รวมเงินสะสมปีงบประมาณ 2552 10,303,276.29

2553 เงินรายได้คณะ (ปริญญาตรี) 3,006,041.14

เงินรายได้คณะ (บัณฑิตศึกษา) 180,946.93

เงินรายได้ศูนย์บริการทางการแพทย์ 11,175,088.81

เงินรายได้ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 411,779.79

รวมเงินสะสมปีงบประมาณ 2553 14,773,856.67

2554 เงินรายได้คณะ (ปริญญาตรี) 8,363,627.04

เงินรายได้คณะ (บัณฑิตศึกษา) 84,616.50

เงินรายได้ศูนย์บริการทางการแพทย์ 12,449,269.73

เงินรายได้ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ -53,257.85

โอนมาจากเงินรับฝากคณะแพทยศาสตร์ ปี 2552 2,000,000.00

โอนมาจากเงินรับฝากคณะแพทยศาสตร์ ปี 2553 80,053.29

รวมเงินสะสมปีงบประมาณ 2554 22,924,308.71

รวมเงินสะสมทั้งสิ้น (พ.ศ. 2547-2554) 57,406,390.81

หมายเหตุ : หักเงินยืมมหาวิทยาลัย 3,672,000 บาท  เงินสะสมคงเหลือ 53,734,390.81 บาท
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ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของคณะแพทยศาสตร์

ด้านการบริหารจัดการ
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1.  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
1.1  ผลการประเมินคุณภาพภายในคณะแพทยศาสตร์ (QA)

คณะแพทยศาสตร์  ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน  วงรอบการประเมินปีการศึกษา  2553  
(ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 31 พฤษภาคม 2554) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน คือ 

1.  รองศาสตราจารย์นายแพทย์จิตเจริญ  ไชยาคำา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.  อาจารย์กนกกุล  มาเวียง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์  แข็งแรง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายมาตรฐาน  ประจำาปีการศึกษา  2553

มาตรฐาน
จำานวนตัวบ่งชี้

ที่ประเมิน

ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน

ของกรรมการ

1.  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์และแผนงาน 1 5.00 3.00
2.  การเรียนการสอน 8 4.03 2.66
3.  กิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา 2 4.50 3.50
4.  การวิจัย 3 4.97 4.97
5.  การบริการวิชาการแก่สังคม 2 5.00 5.00
6.  การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 1 5.00 5.00
7.  การบริหารและการจัดการ 4 4.50 4.25
8.  การเงินและงบประมาณ 1 5.00 3.00
9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1 5.00 4.00

รวม 23 4.53 3.70

หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2553 คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

สถิติผลการประเมินคุณภาพภายใน (QA) ปีการศึกษา พ.ศ. 2551-2553
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 1.2  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกคณะแพทยศาสตร์ (สมศ.)
 การประเมินคุณภาพภายนอก  จากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ

ศกึษา(องคก์ารมหาชน) หรอื สมศ. คณะแพทยศาสตร ์ ไดร้บัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม โดยใชข้อ้มลูประเมนิ
ในวงรอบปีการศึกษา 2553  (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 31 พฤษภาคม 2554)  
เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2555 โดยมคีณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายนอก  จากสำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จำานวน 3 ท่าน คือ 

1.  อ.ดร.กรกนก ลัธธนันท์  กรรมการ                                                   
2.  อ.ดร.จุรีวรรณ มณีแสง  กรรมการ
3.  อ.นพ.จิโรจน์ สูรพันธ์          กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายมาตรฐาน  ประจำาปีการศึกษา  2553

ข้อ รายละเอียดตัวบ่งชี้
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน

ของกรรมการ

1 ตัวบ่งชี้ที่  1  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี 

4.59 4.67

2 ตัวบ่งชี้ที่  2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โท และเอก  ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ

3.80 3.81

3 ตัวบ่งชี้ที่  3  ผลงานของผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ไม่ขอรับการ
ประเมิน

ไม่ขอรับการ
ประเมิน

4 ตัวบ่งชี้ที่  4  ผลงานของผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

5.00 5.00

5 ตัวบ่งชี้ที่  5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 5.00 5.00
6 ตัวบ่งชี้ที่  6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำาไปใช้ประโยชน์  1.27 1.27
7 ตัวบ่งชี้ที่  7  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  2.12 0.85
8 ตัวบ่งชี้ที่  8  ผลการนำาความรู้และประสบการณ์จากการให้

บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
5.00 5.00

9 ตัวบ่งชี้ที่  9  การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก    

5.00
5.00

10 ตัวบ่งชี้ที่  10  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 4.00 4.00
11 ตัวบ่งชี้ที่  11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00
12 ตัวบ่งชี้ที่  12  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน   

 
ในระดับคณะ

ไม่ต้องรับ
การประเมิน

ในระดับคณะ
ไม่ต้องรับ

การประเมิน
13 ตัวบ่งชี้ที่  13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 4.00 4.00
14 ตัวบ่งชี้ที่  14  การพัฒนาคณาจารย์ 3.00 3.03
15 ตัวบ่งชี้ที่  15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 3.70 3.70
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1.3  การประกันคุณภาพการศึกษานิสิต
คณะแพทยศาสตร์  ได้มีการจัดระบบให้ความรู้ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต  ในทุกปีการ

ศึกษา  และส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  สร้างเครือข่าย
การพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน  และส่งเสริมให้นิสิตนำากระบวนการคุณภาพไปใช้ร่วมกับการจัด
โครงการหรือกิจกรรมนิสิต  ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษานิสิต  ดังนี้

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษานิสิต

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพ
ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมินของ

กรรมการ
ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต QA 5.00 4.00

ก.พ.ร 4.00 3.00

โครงการ / กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษานิสิต

วัน/เดือน/ปี ชื่อกิจกรรม / โครงการ รายละเอียด

2 ก.พ. 54 โครงการนิสิตกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจำาปี 2554

1. เพือ่ใหน้สิติไดร้บัทราบและเขา้ใจเกีย่วกบัระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษา 
2. เพือ่ใหน้สิติไดร้บัทราบและเขา้ใจเกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการ
ตามคำารับรองประจำาปีงบประมาณ
3. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ข้อ รายละเอียดตัวบ่งชี้
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน

ของกรรมการ

ตัวบ่งชี้ที่  16  ผลการพัฒนาอัตลักษณ์ของสถาบัน
16 ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 5.00 5.00
17 ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 4.64 4.64
18 ตัวบ่งชี้ที่  17  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นของสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 18  ผลการชี้นำา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ 

5.00 5.00

19 ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลการชี้นำา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน

5.00 5.00

20 ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลการชี้นำา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในประเด็นที่ 2  ภายนอกสถาบัน

5.00 5.00

รวม  (18  ตัวบ่งชี้)
4.23
(ดี)

4.17
(ดี)

หมายเหตุ :  ตัวบ่งชี้ที่  3  คณะไม่ขอรับการประเมิน  เนื่องจากไม่มีหลักสูตรปริญญาโท

     ตัวบ่งชี้ที่  12  ในระดับคณะไม่ต้องรับการประเมิน  เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ที่ต้องประเมินในระดับสถาบัน
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2.  การปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ  (ก.พ.ร.)
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของคณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร ์มผีลดำาเนนิงานการปฏบิตัริาชการตามคำารบัรอง  ประจำาปงีบประมาณ  2554  (ตัง้แต ่
1 ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554)  โดยมีผลการประเมินในระดับดี  (3.7983)  ซึ่งมีตัวชี้วัดทั้งหมด  55  ตัวชี้วัด  

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำารับรอง  ประจำาปีงบประมาณ  2554

ปีงบประมาณ จำานวนตัวชี้วัด คะแนนถ่วงน้ำาหนัก ผลการดำาเนินงานอยู่ในระดับ

2552 56 3.4593 พอใช้

2553 61 3.5496 ดี

2554 55 3.7983 ดี 

หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 5 คะแนน

3.  การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สรุปผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะแพทยศาสตร ์ ไดร้บัการประเมนิการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในจากสำานกัตรวจตอบ
ภายใน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำาปีงบประมาณ  2554  เมื่อวันที่  10  มกราคม  2555  โดยมีผลการประเมิน
ในระดับดี  คะแนนการประเมิน  119  คะแนน  (ร้อยละ 39.67)  

สรุปผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

แบบประเมิน
คะแนนการประเมิน

ผลการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ

1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน 159 61 38.36 ระดับดี
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง 51 21 41.18 ระดับปานกลางซึ่งต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น
3. ด้านกิจกรรมการควบคุมภายใน 42 19 45.24 ระดับปานกลางซึ่งต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น
4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 33 13 39.39 ระดับดี
5. ด้านการติดตามและประเมินผล 15 5 33.33 ระดับดี

คะแนนรวม 300 119 39.67 ระดับดี

วัน/เดือน/ปี ชื่อกิจกรรม / โครงการ รายละเอียด

10 พ.ย. 53 โครงการนิสิตกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ครั้งที่  1  ประจำาปีการ
ศึกษา  2553

ส่งนิสิต จำานวน 3 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคามจัดขึ้น

10 พ.ย. 53 เขา้รว่มบนัทกึขอ้ตกลงดา้นการประกนั
คุณภาพการศึกษา

ส่งนิสิต จำานวน 1 คน เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่ศูนย์พัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดขึ้น
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โครงการฝึกอบรมปรึกษาแนะนำาเพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA-Self 
Assessment) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2553 โดยมีวิทยากรคือ นายสุรเชษฐ์ พลวณิช จากสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ มีการจัดอบรมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 - 26 พฤศจิกายน 2553 และจัดการอบรมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 

2553 และ 12-13 มกราคม  2554
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ปีงบประมาณ 2554

เหตุการณ์สำาคัญ
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เหตุการณ์สำาคัญในรอบปี
 1)  คณะแพทยศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ครัง้ที ่6/2553 ณ หอ้งประชมุเฉลมิ วราวทิย ์คณะแพทยศาสตร ์เมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2553 โดยมศีาสตราจารย ์
(พิเศษ) นายแพทย์สมพร โพธินาม คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธาน พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรี
ศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  และตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ทั่วประเทศไทย เข้าร่วม
ประชุม จำานวน  19  แห่ง
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 2) คณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย  
กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 22-25 ตุลาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
รังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างนิสิตนักศึกษาแพทย์ทั้ง 18 สถาบัน 
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 3)  คณะแพทยศาสตร ์เปน็เจา้ภาพจดัการแขง่ขนักฬีาสมาพนัธน์สิตินกัศกึษาแพทยแ์ผนไทย และแพทยแ์ผนไทย
ประยุกต์แห่งประเทศไทย (CTAMT GAME) ครั้งที่ 3 “น้ำาชีเกมส์” เมื่อวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2553 ณ อาคารพลศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยรองศาสตราจารยส์รุชา อมรพนัธุ ์ รองอธกิารบดฝีา่ยกจิการพเิศษ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
เป็นประธานในพิธีเปิด และมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 9 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล  
มหาวทิยาลยับรูพา มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธาน ีมหาวทิยาลยั
ราชภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยนเรศวร  และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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 4)  คณะแพทยศาสตร์  จัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์  ประจำาปี 2553  เมื่อวันที่   
21  พฤศจิกายน  2554  ณ  บริเวณลานสร้างเสริมสุขภาพคณะแพทยศาสตร์  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  สมัปปิ
โต  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหาสารคาม  เปน็ประธานในพธิ ี รว่มพธิทีำาบญุตกับาตร  เนือ่งในโอกาสคลา้ยวนัสถาปนาคณะ
แพทยศาสตร์ ครบรอบ 7 ปี แสดงพระธรรมเทศนาโดยพระราชปริยัติยาทร รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม วัดมหาชัย
พระอารามหลวง  อำาเภอเมืองมหาสารคาม พิธีเจิมป้ายห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์ และบรรยายพิเศษ โดยศาสตราจารย์
นายแพทย์เฉลิม  วราวิทย์
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 5)  คณะแพทยศาสตร์ เข้ าร่วมมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพแห่งชาติกับแพทยสภา เมื่อวันที่   
26– 28 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยได้ส่งการแสดงในชุดแดนถิ่นอีสาน  
โขงชีมูลผูกมั่น อัศจรรย์ลายฟ้อนออนชอนเมืองมหาตักสิลาสารคาม และการให้บริการตรวจสุขภาพ จำาหน่ายยา และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิทยาการ และเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์สาขาต่างๆ  
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 6)  คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนและจัดทำาแผนกลยุทธ์ 10 ปี คณะ
แพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1, 8 ธันวาคม ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวันที่ 12–14 ธันวาคม 2553 
ณ โรงแรมทอแสง โขงเจียมรีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สมพร โพธินาม คณบดี
คณะแพทยศาสตร์เป็นประธาน
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 7)  คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการออกหน่วยบริการทางการแพทย์ และแพทย์แผนไทยประยุกต์  เนื่องในวัน
พ่อแห่งชาติ ประจำาปี 2553 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม  2553 ณ องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองปลิง อำาเภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลย
เดชฯ และส่งเสริมให้เยาวชน  รวมทั้งประชาชนเห็นความสำาคัญของการดูแลสุขภาพ
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 8) คณะแพทยศาสตร ์จดัโครงการประชมุศษิยเ์กา่และเปดิชมรมศษิยเ์กา่คณะแพทยศาสตร ์ เมือ่วนัที ่17  ธนัวาคม 
2553 ณ ห้องประชุม  ME305  โดยมี  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สมพร โพธินาม คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็น
ประธาน  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำาเนินงานและวางแผนการดำาเนินงานของชมรมศิษย์เก่า
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 9) คณะแพทยศาสตร์  จัดโครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์บุคลากรและงาน  Sport Night  ปีใหม่ 2011  เมื่อวันที่  
24  ธันวาคม  2553  ณ  บริเวณลานสร้างเสริมสุขภาพคณะแพทยศาสตร์  โดยมี  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สม
พร  โพธนิาม  คณบดคีณะแพทยศาสตรเ์ปน็ประธาน  วตัถปุระสงคเ์พือ่ใหค้ณาจารยแ์ละบคุลากรไดเ้หน็ความสำาคญัของ
การออกกำาลังกาย และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
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 10)  คณะแพทยศาสตร ์ ไดจ้ดัพธิสีง่มอบหมายงานดา้นการบรหิารใหผู้ร้กัษาการคณบดคีนใหม ่เมือ่วนัที ่ 29  
ธนัวาคม  2553  ณ  หอ้งประชมุ  ME305  โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่การวางแผนบรหิารงานและดำาเนนิงานของคณะอยา่ง
ต่อเนื่องต่อไปในอนาคต และวันที่ 4 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์  บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ต้อนรับ
ผู้รักษาการคณบดีคนใหม่ 
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 11)  คณะแพทยศาสตร์  จัดงานมุทิตาจิต  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สมพร  โพธินาม  คณบดีผู้ก่อตั้ง
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่  29 ธันวาคม 2553  ณ  โรงแรมตักสิลา  อำาเภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอบพระคุณและเลี้ยงอำาลา ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สมพร โพธินาม 
ซึ่งได้ลาออกจากตำาแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เนื่องจากปัญหาสุขภาพ
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12)  คณะแพทยศาสตร์ จัดการประชุมการพัฒนาการเรียนการสอนเวชศาสตร์ครอบครัวใน
ประเทศไทย  และการประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตในภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม ร่วมกับสถาบัน John Peter 
Smith Family Medicine Residency Program, Texas, USA และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่ง
ประเทศไทย  เมื่อวันที่ 10–12 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมตักสิลา อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาส
ตาจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นประธานเปิดการประชุม  
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13) คณะแพทยศาสตร ์ จดัการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่งการพฒันาศกัยภาพนกัวจิยัดา้นวทิยาศาสตรก์าร
แพทยแ์ละวทิยาศาสตรช์วีภาพ  เมือ่วนัที ่ 23  มนีาคม  2554  ณ  โรงแรมตกัสลิา  อำาเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม โดยม ี รอง
ศาสตราจารย ์ดร.ปรชีา  ประเทพา  รองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการและวจิยั  เปน็ประธานเปดิการอบรม  วตัถปุระสงคเ์พือ่เปน็การ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ให้สามารถเขียนโครงการขอรับทุนวิจัยได้
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14)  คณาจารย์  และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์  เข้าร่วมงานสงกรานต์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประจำาปี  2554 เมื่อวันที่ 8 เมษายน  2554 ณ บริเวณลานข้างอาคารบรมราชกุมารี  โดยคณะได้เข้าร่วมประกวดขบวน
แห่ ประกวดเทพีสงกรานต์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวธิดารัตน์ ขวัญสวัสดิ์ และประกวดวงดนตรี
ลูกทุ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และคณะแพทยศาสตร์ จัดประเพณีสงกรานณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่  
12  เมษายน  2554 ณ  บริเวณลานสร้างเสริมสุขภาพคณะแพทยศาสตร์  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี  และมีการมอบโล่เกียรติยศบุคลากรดีเด่น  ประจำาปี  2553  ให้
แก่  อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงศิรินาถ ตงศิริ นางสาวสาวิตรี จำาปามูล และนายบุญโฮม วงหาแทน
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15) คณะแพทยศาสตร์  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อบุลราชธาน ีเมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2554 ณ หอ้งประชมุ ME305 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นโครงสรา้ง
การบริหารงานระหว่างคณะแพทยศาสตร์กับโรงพยาบาล
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16) คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำาปี 2554 เมื่อวันที่ 
10 สิงหาคม 2554 ณ วัดศรีสวัสดิ์ อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.เรือน สมณะ, 
ราชบัณฑิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี  วัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคล
คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และให้บริการด้านการแพทย์และแพทย์แผน
ไทยประยุกต์แก่ประชาชน
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 17) คณะแพทยศาสตร ์จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูรผูป้ฏบิตักิารฉกุเฉนิเบือ้งตน้  (First  Respond-
er)  รุ่นที่ 1 ประจำาปี  2554 ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  และสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  
เมื่อวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2554 ณ สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ นายแพทย์วิทยา  
จารุพูนผล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม
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ดัชนีสมรรถนะสำาคัญ  (Key Performance Index : KPI)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

ตัวบ่งชี้ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554
เปรียบเทียบ

ปี 2553-2554
(ร้อยละ +/-)

1. การผลิตบัณฑิต :  

  1.1   จำานวนนิสิตทั้งหมด 439 471 502 6.58

     •   ระดับปริญญาตรี  (คน) 423 465 491 5.59

          -  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 191 239 284 18.83

          -  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 223 186 136 -26.88

          -  หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ   สาขาวชิาเวชกจิฉกุเฉนิ - 40 71 77.50

     •   ระดับปริญญาเอก  (คน) 9 6 11 -83.33

          -  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 9 6 11 -83.33

  1.2   จำานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  (FTES)  สัดส่วนอาจารย์ : นิสิต  ( สกอ.  =  1 : 8 ) 

     •   ระดับปริญญาตรี  (คน)      

             -  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 3.50 1 : 4.98 1 : 5.11 -

             -  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 1 : 
17.94

1 : 12.89 1 : 7.74 -

             -  หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาเวชกจิฉกุเฉนิ - 1 : 8.44 1 : 12.78 -

          1.3.   สถานภาพบัณฑิต

               •   จำานวนนิสิตที่สำาเร็จการศึกษา  (คน) - 66 87 31.82

               •   ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำา - 85 92.22 8.49

2.   การวิจัย  

          2.1   จำานวนโครงการวิจัย

               •   จำานวนโครงการวิจัยทั้งหมด 7 21 32 52.38

               •   จำานวนโครงการวิจัยภายนอก - 2 2 -

               •   จำานวนโครงการวิจัยภายใน 7 19 30 57.89

          2.2   เงินสนับสนุนการวิจัย

               •   เงินสนับสนุนการวิจัยทั้งหมด  (บาท) 260,430 1,773,400 3,667,200 106.79

               •   เงินสนับสนุนการวิจัยภายนอก (บาท) - 768,600 100,000 -86.99

               •   เงินสนับสนุนการวิจัยภายใน (บาท) 260,430 1,004,800 3,567,200 255.02
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ดัชนีสมรรถนะสำาคัญ  (Key Performance Index : KPI)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

ตัวบ่งชี้ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554
เปรียบเทียบ

ปี 2553-2554
(ร้อยละ +/-)

1. การผลิตบัณฑิต :  

  1.1   จำานวนนิสิตทั้งหมด 439 471 502 6.58

     •   ระดับปริญญาตรี  (คน) 423 465 491 5.59

          -  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 191 239 284 18.83

          -  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 223 186 136 -26.88

          -  หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ   สาขาวชิาเวชกจิฉกุเฉนิ - 40 71 77.50

     •   ระดับปริญญาเอก  (คน) 9 6 11 -83.33

          -  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 9 6 11 -83.33

  1.2   จำานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  (FTES)  สัดส่วนอาจารย์ : นิสิต  ( สกอ.  =  1 : 8 ) 

     •   ระดับปริญญาตรี  (คน)      

             -  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 3.50 1 : 4.98 1 : 5.11 -

             -  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 1 : 
17.94

1 : 12.89 1 : 7.74 -

             -  หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาเวชกจิฉกุเฉนิ - 1 : 8.44 1 : 12.78 -

          1.3.   สถานภาพบัณฑิต

               •   จำานวนนิสิตที่สำาเร็จการศึกษา  (คน) - 66 87 31.82

               •   ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำา - 85 92.22 8.49

2.   การวิจัย  

          2.1   จำานวนโครงการวิจัย

               •   จำานวนโครงการวิจัยทั้งหมด 7 21 32 52.38

               •   จำานวนโครงการวิจัยภายนอก - 2 2 -

               •   จำานวนโครงการวิจัยภายใน 7 19 30 57.89

          2.2   เงินสนับสนุนการวิจัย

               •   เงินสนับสนุนการวิจัยทั้งหมด  (บาท) 260,430 1,773,400 3,667,200 106.79

               •   เงินสนับสนุนการวิจัยภายนอก (บาท) - 768,600 100,000 -86.99

               •   เงินสนับสนุนการวิจัยภายใน (บาท) 260,430 1,004,800 3,567,200 255.02
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ตัวบ่งชี้ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554
เปรียบเทียบ

ปี 2553-2554
(ร้อยละ +/-)

3.   การบริการวิชาการ  
               •   จำานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 15 12 21 75
               •   รายรับในการให้บริการวิชาการ (บาท) 70,000 - - -
              •   ค่าใช้จ่าย และมูลค่าในการบริการ
วิชาการ (บาท)                            

944,495 349,807 2,006,335 473.55

4.   การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม
               •   จำานวนโครงการที่ดำาเนินการทั้งหมด 22 29 11 -62.07

               •   จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 3,428 3,473 1,773 -48.95

5.   ด้านบริหารจัดการ

   5.1.   บุคลากร  (Staff) :  คน)

          5.1.1  สายวิชาการ (Teaching  staff) 42 71 77 8.45

              1.   ผู้เชี่ยวชาญ 7 9 9 -

              2.   ข้าราชการ 2 7 5 -28.57

              3.   พนักงานวิชาการ 33 55 63 14.55

              •   อาจารย์ที่มีตำาแหน่งทางวิชาการ

                             -  ศาสตราจารย์ 2 2 2 -

                             -  รองศาสตราจารย์ 4 4 4 -

                             -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 2 4 100

              •   คุณวุฒิอาจารย์และพนักงานวิชาการ

                             -  ปริญญาเอก  31 40 38 -5

                             -  ปริญญาโท  8 23 15 -34.78

                             -  ปริญญาตรี   
 

3 7 4 -42.86

              •   ลาศึกษาต่อ  

                             -  ปริญญาเอก  13 3 11 266.67

                             -  ปริญญาโท  - 1 4 300

          5.1.2   สายสนบัสนนุ  (Supporting  staff) 53 84 117 39.29

               1.   ข้าราชการ สาย ข-ค  1 1 1 -

               2.   พนักงานปฏิบัติการ 29 39 67 71.79

               3.   ลูกจ้างชั่วคราว 23 44 49 11.36
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ตัวบ่งชี้ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554
เปรียบเทียบ

ปี 2553-2554
(ร้อยละ +/-)

               •   คุณวุฒิ  

                             -  ปริญญาโท  3 6 7 16.67

                             -  ปริญญาตรี  43 55 84 52.73

                             -  ต่ำากว่าระดับปริญญาตรี  7 23 26 13.04

               •   ลาศึกษาต่อ  

                             -  ปริญญาโท 5 1 2 100

                             -  ปริญญาตรี - - - -

   5.2   เครื่องคอมพิวเตอร์  (เครื่อง)

               •   จำานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 223 215 246 14.42

                    1)  จำานวนเครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับนิสิต 81 81 90 11.11

                 2)  จำานวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการ
บริหารงาน การบริการ และการจัดการเรียนการสอน

142 134 156 16.42

6.   ศูนย์บริการทางการแพทย์

          6.1.   บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

               •   บุคลากรทั้งหมดในศูนย์ฯ (ราย) 18 33 38 15.15

          6.2   จำานวนผู้มารับบริการ

               •   จำานวนผู้มารับบริการทั้งหมด (ครั้ง) 28,485 32,335 40,195 24.31

               •   จำานวนผู้มารับบริการ (ราย) 20,335 22,343 21,768 -2.57

7.   ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์

          7.1.   บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

               •   บุคลากรทั้งหมดในศูนย์ฯ (ราย) 5 7 5 -28.57

          7.2   จำานวนผู้มารับบริการ

               •   จำานวนผู้มารับบริการทั้งหมด (ราย) 6,653 4,135 6,615 59.98

8.   สถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

          8.1.   บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

               •   บุคลากรทั้งหมด  (คน) 3 3 2 -33.33

          8.2   จำานวนผลิตภัณฑ์

               •   จำานวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทั้งหมด (ชนิด) 18 13 20 53.85



97

รายงานประจำาปี  2554
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.เรือน  สมณะ, ราชบัณฑิต  คณบดีคณะแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรชยันต์  พิเชียรสุนทร, ราชบัณฑิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิจประมุข  ตันตยาภรณ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย  รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ทองกระจาย  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ นายแพทย์วิทยา  จารุพูนผล   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

    
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล / รูปเล่ม

นางสาวอุราภรณ์    ยาตรา  รักษาการหัวหน้าสำานักงานเลขานุการคณะ

นางสาวจิระกรณ์  พูนน้อย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แหล่งที่มาของข้อมูลและภาพประกอบ
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่จัดทำา
กันยายน  2555

จำานวน  200  เล่ม


