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รายงานประจาํป 2555
คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สารคณบดีคณะแพทยศาสตร
ศาสตราจารย นายแพทย ดร.เรือน สมณะ, ราชบัณฑิต

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ถือเปนปแรกท่ีผมไดปฏิบัติงานในตําแหนงคณบดีคณะแพทยศาสตร
หลังจากไดรับแตงตั้งใหเปนผูรักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร ในเดือนมกราคม 2554 และตอมาสภา
มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งใหเปนคณบดีคณะแพทยศาสตร ณ เดือนเมษายน 2554 ผมไดดําเนินงานในเรื่องการ
จัดตั้งโรงพยาบาลตอจากทานศาสตราจารย (พิเศษ) นายแพทยสมพร  โพธินาม ซึ่งขณะนี้ไดคืบหนาไป
ตามลําดบั ผมคาดวาจะเปดโรงพยาบาลประมาณปลายป พ.ศ. 2556 คณะแพทยศาสตรยังไดรับงบประมาณ
จัดสรรในการกอสรางอาคารศูนยบริการทางการแพทยและศูนยวิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังท่ี 2 วงเงิน
253,293,000 บาท ผูกพัน 2555 - 2557 อาคารนี้จะใชสําหรับการบริการ การเรียนการสอน การวิจัย
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนการสอนวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ตลอดจนวิทยศาสตรปรีคลินิก โดยอาจารยของคณะ
แพทยศาสตรสวนใหญจะมีหองทํางานท่ีอาคารนี้ และในปการศึกษา 2555 ไดเปดหลักสูตรปริญญาโทใหม 1
หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (2 ป) ซึ่งจะดําเนินการเปดรับ
นิสิตในภาคเรียน 2/2555

(ศาสตราจารย นายแพทย ดร.เรือน สมณะ, ราชบัณฑิต)
คณบดีคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทสรุปผูบริหาร

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดรับการจัดตั้งเปนหนวยงานภายในอยางเปน
ทางการ เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2546 ดังนี้

 จัดการเรียนการสอน 5 หลักสูตร ประกอบดวย
1.ระดับปริญญาตรี

1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ป)
1.2 หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต
1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน

2. บัณฑิตศึกษา  จํานวน 2 หลักสูตร
2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (ปร.ด.)

2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (วท.ม.)

 นิสิตท่ีจบการศึกษาไปแลว จํานวน 447 คน ไดแก
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จํานวน 45 คน
2. หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตประยุกตบัณฑิต

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต (2 ปตอเนื่อง) 4 รุน
จํานวน 196 คน

- หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต 4 ป 4 รุน จํานวน 200 คน
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (ปร.ด.) 1 รุน จํานวน 6 คน

 นิสิตปจจุบันท้ัง 5 หลักสูตร จํานวน 594 คน
1. หลักสูตรแพทศาสตรบัณฑิต รุนท่ี 1-6 จํานวน 292 คน
2. หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต รุนท่ี 3-6 จํานวน 190 คน
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชกิจฉุกเฉิน รุนท่ี 1-2 จํานวน 101 คน
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (วท.ม.) จํานวน 5 คน
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (ปร.ด.) รุนท่ี 1-3 จํานวน 6 คน

ก

ก

ประยุกต์บัณฑิต
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คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณของคณะแพทยศาสตร  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

ประเภทงบประมาณ
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร

งบประมาณ
(บาท)

รอยละ

1.  งบประมาณเงินแผนดิน 89,815,440 63.06
1.1  งบประมาณแผนดิน  (ปกต)ิ 3,205,400 2.25
1.2  โครงการผลิตแพทยเพ่ิม 52,800,000 37.07
1.3 โครงการผลิตและพัฒนาศกัยภาพและบุคลากรทางดานสาธารณสุข (สบพช.) 33,810,000 23.74

2.  งบประมาณเงินรายได 52,624,300 36.94
2.1  สํานักงานเลขานุการคณะ 548,000 0.39
2.2  ระดับปริญญาตรี 11,492,860 8.06

- สาขาแพทยศาสตร 8,091,870 5.68
- สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 2,187,855 1.53
- สาขาเวชกิจฉุกเฉิน 1,213,135 0.85

2.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 583,440 0.41
2.3  ศูนยบริการทางการแพทย 38,000,000 26.68
2.4  ศูนยบริการแพทยแผนไทยประยุกต 2,000,000 1.40

รวมท้ังสิ้น 142,439,740 100.00

เงินสะสมของคณะแพทยศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.  2555

ปงบประมาณ รายงาน
จํานวนเงินสะสม
คณะแพทยศาสตร

2555 เงินรายไดคณะ (ปริญญาตรี) 8,481,313.37
เงินรายไดคณะ (บัณฑิตศึกษา) 274497.00
เงินรายไดศูนยบริการทางการแพทย 11,099,684.95
เงินรายไดศูนยบริการแพทยแผนไทยประยุกต -174,554.65

รวมเงินสะสมปงบประมาณ 2555 19,680,940.67

หมายเหตุ 1. เงินสะสมของคณะแพทยศาสตร  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2547 - 2554 จํานวน 57,406,390.81 บาท
หักเงินยืมมหาวิทยาลัย 3,672,000 บาท รวมเงินสะสมคงเหลือ 53,734,390.81 บาท

2. เงินสะสมของคณะแพทยศาสตร  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 จํานวน 19,680,940.67 บาท
รวมเงินสะสม ปงบประมาณ  พ.ศ. 2547 – 2555  จํานวน  73,415,331.48 บาท
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รายงานประจาํป 2555

คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 อาคารและสถานท่ีคณะแพทยศาสตรในอนาคต
1. อาคารศูนยบริการทางการแพทยและศูนยวิจัยเฉลิมพระเกียรติ  หลังท่ี 1 เปนอาคารโรงพยาบาล

ขนาด 200 เตียง ขนาด 12 ชั้น พ้ืนท่ีใชสอย 17,000 ตรม. งบประมาณ ระยะท่ี 1 เปนเงิน
202,300,000 บาท ระยะท่ี 2 เปนเงิน 74,238,6000

2. อาคารศูนยบริการทางการแพทยและศูนยวิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังท่ี 2 เพ่ือเปนอาคารเรียน,
วิจัยและสํานักงาน งบประมาณ 253,293,000 บาท

 เหตุการณสําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2555
1. อาจารยนายแพทยวิทยา จารุพูนผล  รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ได

รับประทานรางวัลพระกินรี ประจําป 2555 ภายใตแนวความคิด “คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคล
บาท” ณ หอประชุม กรมประชาสัมพันธ ชั้น 3 เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร วันท่ี 31 มกราคม 2555

2. ศาสตราจารยนายแพทย ดร.เรือน  สมณะ, ราชบัณฑิต  คณบดีคณะแพทยศาสตร ไดรับรางวัล
มหิดลทยากร ประจําป 2554 งานวันครบรอบ 43 ป วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเปน
ศิษยเกาท่ีไดประกอบคุณ ความดี มีความรู ความสามารถ จนประสบผลสําเร็จ เม่ือวันศุกรท่ี 2 มีนาคม
2555 ณ หองบรรยายศาสตราจารย นายแพทยกษาน  จาติวนิช อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

3. คณะแพทยศาสตร เปนเจาภาพการจัดประชุมเครือขายความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาดาน
การแพทยแผนไทย ครั้งท่ี 19 เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถาบันการศึกษาในเครือขาย วันท่ี
21 มิถุนายน 2555 ณ หองประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี

4. คณะแพทยศาสตรรวมเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร สํานักวิทยาศาสตร
ราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง “การสัมมนาสืบสานภูมิปญญาการใชสมุนไพรไทยกับปราชญทองถ่ิน ครั้งท่ี 1
วันท่ี 6 กรกฎาคม 2555 ณ หองประชุมโรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

5. คณะแพทยศาสตร ไดเปดรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ (วท.ม.) เปนปแรก จํานวน 5 คน โดยผานท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม
2555
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คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รายงานประจาํป 2555
คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปรชัญา

ผูมีปญญา   พึงเปนอยูเพ่ือสุขภาพมหาชน

คานยิม

วิชาชีพเชี่ยวชาญ  ปฏิบัติงานรอบคอบ  รับผิดชอบสังคม

วิสัยทัศน

เปนคณะแพทยศาสตรท่ีไดรับการจัดอันดับ  1  ใน  10  ของประเทศดานผลการสอบใบประกอบ
วิชาชีพ  และโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตรไดการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  (HA)

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาและวิชาชีพข้ันสูงโดยมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

2. สรางผลิตผลจากงานวิจัยท่ีเปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม

3. ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมเพ่ือใหชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน
4. อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ง

ง
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คานิยม

ยุทธศาสตร

1.การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใตการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรททันสมัยตามเกณฑคุณภาพ

และมาตรฐานของชาติและสากลรวมท้ังเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกเปน
ศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการ วิชาชีพชั้นนําในภาค

2.การเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการ วิชาชีพชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารธรรมมาภิบาลของ

3.การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมหรือใชประโยชนใหกับชุมชนและ

สังคม

4.การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารธรรมมาภิบาลของคณะ

5.การสงเสริมภาพลักษณของคณะใหไดรับการยอมรับระดับชาติและระดับสากล
6.การพัฒนาสูคณะแพทยศาสตรสีเขียวและรักษสิ่งแวดลอม
7.การสงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถ่ินไปใชประโยชนอยางยั่งยืน

และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล
8.การพัฒนาระบบการใหบริการดานสุขภาพแบบองครวมและไดการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

ซื่อสัตย  สามัคคี  มีวินัย  ใสใจสรางเสริมสุขภาพ  และคุณภาพ

จ

จ
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คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดรับการจัดตั้งเปนหนวยงานภายในอยางเปนทางการ ตามมติท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2546 เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2546 โดย ศาสตราจารย (พิเศษ) นายแพทยสมพร  โพธิ
นาม เปนคณบดีคณะแพทยศาสตรคนแรก

ในระยะเริ่มดําเนินงานสาํนักงานตัง้อยู  ณ  อาคารวิทยาศาสตรชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร  หอง  305  ช้ัน  3
วิทยาเขตขามรียง  (ม.ใหม) ตอมาในเดือนพฤศจิกายน  2548  ไดยายมาดาํเนินงาน  ณ  ท่ีตั้งปจจุบนั (วิทยาเขตพ้ืนท่ีในเมือง
ม.เกา) คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 269 ถนนนครสวรรค ตําบลตลาด  อําเภอเมอืง  จังหวัดมหาสารคาม
และ ศาสตราจารย นายแพทย ดร.เรือน สมณะ, ราชบัณฑติ เปนคณบดีคนปจจุบัน สรปุผลการดําเนินงานไดดังน้ี

พ.ศ.  2546
- วันท่ี 19 ธันวาคม 2546  ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ครั้งท่ี  11/2546  มีมติเห็นชอบ

หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547)
พ.ศ.  2547

- วันท่ี 15 มกราคม 2547 ไดรับโอนหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
ประยุกต  (ตอเน่ือง - โมดูล) จากคณะเภสัชศาสตร จํานวน  2  รุน จํานวนนิสิต  84  คน

- วันท่ี  1  กรกฎาคม  2547   เปดศูนยบริการทางการแพทย เขตพ้ืนท่ีขามเรียง เพ่ือใหบริการดาน
การแพทย  แกนิสิต  บุคลากร  และประชาชนท่ัวไป

พ.ศ.  2548
- วันท่ี  27  พฤษภาคม  2548  ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ครั้งท่ี  5/2548  มีมติเห็นชอบ

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
พ.ศ.  2549

- ปการศึกษา  2549  คณะแพทยศาสตร  รับนิสิตหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต รุนท่ี  1  จํานวน  48  คน
และหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต (4 ป)  รุนท่ี  1  จํานวน 75  คน

- วันท่ี  6  กุมภาพันธ  2549  เปดศูนยบริการทางการแพทย เขตพ้ืนท่ีในเมือง
- วันท่ี  9  มีนาคม  2549  แพทยสภาไดรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑติ (6  ป)  (หลักสูตรใหม  พ.ศ.

2549)
- วันท่ี  26  พฤษภาคม  2549  ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งท่ี  5/2549  มีมติเห็นชอบ

หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต (6  ป)  (หลักสูตรใหม  พ.ศ.  2549)
- วันท่ี  12  กรกฎาคม  2549  เปดศูนยบริการทางการแพทยแผนไทยประยุกต  ใหบริการตรวจรักษา

ทางการแพทยแผนไทยประยุกต  ไดแก  หัตถเวช  อายุรเวช  เภสัชกร  (ยาและผลติภณัฑสมุนไพร)
- วันท่ี  25  สิงหาคม  2549  ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งท่ี 8/2549  มีมติเห็นชอบ

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549)
พ.ศ.  2550

- ปการศึกษา  2550  ไดจัดการเรียนการสอนระดับปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
(ปร.ด.)  รุนท่ี 1  จํานวน  6  คน

- วันท่ี  17  พฤษภาคม  2550  เปดสถานผลติยาและผลติภณัฑสมุนไพร   เพ่ือสนับสนุนการจดัการเรียน
การสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต และผลิตยาและผลิตภัณฑสมุนไพร

- วันท่ี  29  มิถุนายน  2550  ตามคําสั่งมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ท่ี 2851/2550  ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร  โดยมีบุคคลภายนอกรวมเปนคณะกรรมการ
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- วันท่ี  28  กันยายน  2550 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ครั้งท่ี  9/2550  มีมติเห็นชอบ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2550)

พ.ศ.  2551
- วันท่ี  5  มีนาคม  2551  ศาสตราจารย (พิเศษ) นายแพทยสมพร  โพธินาม  ไดรับการแตงตั้งเปนคณบดี

คณะแพทยศาสตรอยางเปนทางการ  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ี 1113/2551  ลงวันท่ี  20  มีนาคม  2551
- วันท่ี  25  สิงหาคม  2551  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2550) ไดรับการรบัรองจากกองประกอบโรคศิลปะโดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต
พ.ศ.  2552

- วันท่ี 20 - 21  พฤศจิกายน  2551  ประชุมวิชาการแพทยแผนไทย ครั้งท่ี  1 “สุขภาพวิถีไทสมัย
เศรษฐกิจพอเพียง” ณ  โรงแรมวสุ  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม

- วันท่ี 26 – 28 พฤศจิกายน 2551  รวมจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครัง้ท่ี  9
ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร

- วันท่ี 2 พฤศจิกายน  2552  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  ไดพิจารณารับทราบใหความ
เห็นชอบ ในการเปลี่ยนช่ือหลักสูตรจากเดมิ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต  เปน  หลักสตูร
การแพทยแผนไทยประยุกตบณัฑติ  หนังสือท่ี  ศธ 0506(3)/14556

- วันท่ี 31 กรกฎาคม  2552  ศาสตราจารย (พิเศษ) นายแพทยสมพร  โพธินาม  คณบดี
คณะแพทยศาสตร  ไดลงนามความรวมมือผลติแพทยเพ่ือชาวชนบทระหวางกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลยัมหาสารคาม
ณ  สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดนนทบุรี

พ.ศ.  2553
- วันท่ี 1 ตุลาคม  2552  ศูนยบริการทางการแพทย ไดผานการประเมินจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ  เขต  7  ขอนแกน  ใหเปนหนวยบริการประจาํ  (CUP :  Contracting  Unit  For  Primary  Care) และศูนยบริการ
ทางการแพทย  เขตพ้ืนท่ีขามเรียงเปนหนวยบริการปฐมภูมิ  (PCU)

- วันท่ี 26 มีนาคม 2553  ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัมหาสารคาม ครั้งท่ี  3/2553  มีมติเห็นชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน (4  ป)  (หลักสูตรใหม  พ.ศ.  2553)

- วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ศาสตราจารย(พิเศษ) นายแพทยสมพร  โพธินาม ไดลาออกจาก
ตําแหนงคณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เน่ืองจากปญหาสุขภาพ

พ.ศ.  2554
- วันท่ี 1 มกราคม 2554 ศาสตราจารย นายแพทย ดร.เรือน  สมณะ, ราชบณัฑิต  ไดดํารงตําแหนง

ผูรักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร ตามหนังสือคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ี 6292 / 2553 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2553
- วันท่ี 10 – 12 กุมภาพันธ 2554 คณะแพทยศาสตรจัดการประชุมการพัฒนาการเรียนการ

สอนเวชศาสตรครอบครัวในประเทศไทย และการประชุมเชิงปฏิบัตกิารการชวยชีวิตในภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม  รวมกับสถาบัน
John Peter Smith Family Medicine Residency Program, Texas, USA ณ  โรงแรมตักสลิา  อําเภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม

- วันท่ี 23 มีนาคม 2554 คณะแพทยศาสตร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทยและวิทยาศาสตรชีวภาพ ณ  โรงแรมตักสลิา  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม
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- วันท่ี 1 เมษายน 2554 ศาสตราจารย นายแพทย ดร.เรือน  สมณะ, ราชบัณฑิต  ไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดคีณะแพทยศาสตร ตามหนังสือคําสั่งมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ท่ี 1845 / 2554 ลงวันท่ี 25
มีนาคม 2554

- วันท่ี 29 – 31 สิงหาคม 2554 คณะแพทยศาสตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสตูรผูปฏิบตัิการ
ฉุกเฉินเบื้องตน (First  Responder) รุนท่ี 1 ณ  สโมสรบุคลากร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- วันท่ี 30 กันยายน 2554 คณะแพทยศาสตรไดผานเกณฑมาตรฐานสวมสาธารณะไทยของกรมอนามัย
(HAS) โดยคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัดมหาสารคาม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (ตามหนังสือท่ี มค
0027.006/3066 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554)

พ.ศ.  2555
- วันท่ี 25 พฤษภาคม 2555 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งท่ี 5/2555 มีมติเห็นชอบ

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (2 ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
- วันท่ี 21 มิถุนายน 2555 คณะแพทยศาสตร เปนเจาภาพการจดัประชุมเครือขายความรวมมือ

สถาบันอุดมศึกษาดานการแพทยแผนไทย ครั้งท่ี 19 ณ หองประชุม 1 ตึกบรมราชกุมารี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
- วันท่ี 6 กรกฏาคม 2555 คณะแพทยศาสตร รวมเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการราชบณัฑิต

สัญจร สํานักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง “การสมัมนาเพ่ือสืบสานภูมิปญญาการใชสมุนไพรไทยกับปราชญ
ทองถ่ิน ครั้งท่ี 1 ณ หองประชุมโรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
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คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตราสัญลักษณประจําคณะแพทยศาสตร

กรอบความหมาย

 มีตราโรจนากรสัญลักษณของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีความหมายวา ดวงตราแหงความ
เจริญรุงเรือง

 พญานาค  เปน สัญลักษณของชาวไทยสื่อถึงงูใหญ ซึ่งมีตํานานท่ีเก่ียวของกับการแพทยของ
โลกมาตั้งแตสมัยกรีกโบราณ สถาบันตางๆ ของไทยท่ีเก่ียวของกับทางแพทยจะมีสัญลักษณ
ของงูหรือพญานาคเก่ียวของดวย และ พญานาคยังมีความสัมพันธกับขนบธรรมเนียมความ
เชื่อถือของภูมิภาคอีสาน เปนสัตวท่ีไดรับการยกยองวาเปนผูดูแลแหลงน้ําและเปนสัตวท่ีคอย
ดูแลปกปองพระพุทธเจาจากภัยอันตรายตางๆ รวมท้ังยังมีลวดลายท่ีแสดงถึงศิลปกรรมของ
ไทย

 ชื่อภาษาไทย / อังกฤษ  ของคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ป พ.ศ. 2546 = ป ค.ศ. 2003 เปนปกอตั้งคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 สีเขียว เปนสีประจําคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ลายประจํายาม เปนลวดลายท่ีเปนเอกลักษณไทย และเปนภูมิปญญาของชาวอีสานในการ
แกะสลักตามโบสถ วิหาร ตนเทียน หรือ ถักทอเปนเสื้อผา

สีประจําคณะแพทยศาสตร

สีเขียว สีเขียว

ท่ีตั้ง
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขท่ี  269  ถนนนครสวรรค ตําบลตลาด

อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทรสาร : 0-4371-2991 โทรศัพท : 0-4371-2992 หมายเลขภายใน
6333  โฮมเพจ http://www.med.msu.ac.th.
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คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร
ประกาศคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่องแตงตัง้คณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร ณ  วันท่ี

15  สิงหาคม  พ.ศ.  2554 ดังรายช่ือตอไปน้ี
1. คณบดีคณะแพทยศาสตร ประธานกรรมการ
2. ศ.นพ.สมพร โพธินาม กรรมการ
3. ศ.ดร.ชยันต พิเชียรสุนทร กรรมการ
4.  รศ.นพ.กิจประมุข ตันตยาภรณ กรรมการ
5.  รศ.ดร.ปราโมทย ทองกระจาย กรรมการ
6.  อ.นพ.วิทยา จารุพูนผล กรรมการ
7.  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรรมการ
8.  ผูอํานวยการโรงพยาบาลรอยเอ็ด กรรมการ
9.  ผูอํานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ กรรมการ
10. ผูอํานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กรรมการ
11. นายกเทศมนตรเีทศบาลเมืองมหาสารคาม กรรมการ
12. นายสุรณัฐ ลิ้มสุวรรณ กรรมการ
13. ผศ.นพ.เทพลักษ ศิริธนะวุฒิชัย กรรมการและเลขานุการ
14. น.ส.อุราภรณ ยาตรา กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร
คําสั่งคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ี  146/2555 เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะแพทยศาสตร ณ  วันท่ี 19 เมษายน พ.ศ.  2555 ดังรายช่ือตอไปน้ี
คณะกรรมการบริหารคณะ

1.  ศ.นพ. ดร.เรือน สมณะ, ราชบณัฑิต ประธานกรรมการ
2.  รศ.ดร.ภก.ชยันต พิเชียรสุนทร, ราชบัณฑติ รองประธานกรรมการ
3.  รศ.นพ.กิจประมุข ตันตยาภรณ กรรมการ
4.  ผศ.นพ.เทพลักษ ศิริธนะวุฒิชัย กรรมการ
5.  รศ.ดร.ปราโมทย ทองกระจาย กรรมการ
6.  อ.นพ.วิทยา จารุพูนผล กรรมการ
7. อ.นพ.มานิต ธีระตันติกานนท กรรมการ
8.  อ.นพ.รัฐ สอนสุภาพ กรรมการ
9.  อ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ กรรมการ
10.  ผศ.ดร.พิศมยั หอมจําปา กรรมการ
11.  อ.ดร.สมจินตนา ท่ัวทิพย กรรมการ
12.  ประธานองคกรแพทย กรรมการ
13.  อ.สุวรรณา แมนปน กรรมการ
14.  หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร กรรมการและเลขานุการ
15.  น.ส.มาวิกา วงษแกว ผูชวยเลขานุการ

6
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คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หนวยงานภายในและหมายเลขโทรศัพทของคณะแพทยศาสตร

ชื่อ/หนวยงาน เบอรโทร

คณบดีคณะแพทยศาสตร (สายตรง) 0-4371-2993

คณะแพทยศาสตร (สายตรง) 0-4371-2992

คณะแพทยศาสตร (โทรสาร) 0-4371-2991

ปรีคลินิก (โทรสาร สายตรง) 0-4375-4121

ศูนยบริการทางการแพทย (เขตพ้ืนท่ีในเมือง) 0-4372-2031

ศูนยบริการทางการแพทย (เขตพ้ืนท่ีขามเรียง) 0-4375-4401

ศูนยบริการแพทยแผนไทยประยุกต 0-4372-2144

งานพัสดุฯ (โทรสาร สายตรง) 0-4372-2072

งานวิชาการ (โทรสาร สายตรง) 0-4372-2393

หมายเลขโทรศัพทภายในคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อ/หนวยงาน เบอรโทร ชื่อ/หนวยงาน เบอรโทร

คณบดีคณะแพทยศาสตร 6355 งานกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ 6323

ปรีคลินิก (คณะวิทยาศาสตร) 1136 งานวิจัย, งานประกันคุณภาพ 6388

หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะคณะ 6387 หองสมุด 6341

งานเลขานุการคณบดี 6326 สโมสรนิสิต 6317

งานประชาสัมพันธ,งานวิเทศสัมพันธ 6333 งานรักษาความปลอดภัย (ร.ป.ภ.) 6348

งานพัสดุและอาคารสถานท่ี 6327, 6328 ศูนยบริการทางการแพทย (เขตพ้ืนท่ีในเมือง) 6349, 6391

งานธุรการ, งานการประชุม 6392 ศูนยบริการทางการแพทย(เขตพ้ืนท่ีขามเรียง) 2035

งานยานยนต 6318 ศูนยบริการแพทยแผนไทยประยุกต 6345

งานนโยบายและแผน 6319 สถานผลิตยาและผลติภณัฑสมุนไพร 6346

งานบุคคล 6320 หองฉุกเฉิน 6308

งานบัญชี 6321 หองแล็บ 6306

งานการเงิน 6322 จุดเจาะเลือดหนาหองแล็บ 6382

งานวิชาการ 6331, 6332 หองเภสัชกรรม (หองยา) 6307

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6390 หองอบฆาเช้ือ 6309

เลขานุการอาจารยสาขาแพทย 6311 หองกายภาพบําบัด 6310

งานโสตทัศนูปกรณ 6393 หองทันตกรรม 6305

แผนกรังสีวินิจฉยั 6370, 6378
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ดานการเรียนการสอน
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ดานการเรียนการสอน
1.หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน จํานวน 5 หลักสูตร ดังนี้

1.1 ระดับปริญญาตรี จํานวน 3 หลักสูตร
1.1.1 หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต (พทป.บ.)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) (Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine
(B.ATM.))
1.1.2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549) (Doctor of Medicine
Program (MD.))
1.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชกิจฉุกเฉิน (วท.บ. เวชกิจ)
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) (Bachelor of Science Program in Emergency Health
Science (B.Sc.))

1.2 ระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร
1.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (วท.ม.) (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2555)

1.3 ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร
1.3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ (ปร.ด.) (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2549) (Doctor of Philosophy program in Health Science (Ph.D.))

โครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
วัน/เดือน/ป

1 โครงการเตรยีมความพรอมนิสติแพทยช้ันปท่ี 3 กอนการสอบวัดความรูข้ันท่ี 1 30,158 8 ส.ค.-19 ก.ย. 54

2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ

105,135 ส.ค. 54–มิ.ย. 55

3 โครงพัฒนาสุขภาพชุมชน 371,512 10 - 20 ต.ค. 2554

4 โครงการเตรยีมอาจารยสาํหรับยกรางหลักสูตรแพทยศาสตร 12,950 20 - 29 ต.ค. 54

5 โครงการการเตรียมกรณศีึกษา PBL สําหรับนิสิตแพทยป 2 84,277 7 พ.ย. 54-6 ก.พ. 55

6 โครงการติวเขมการสอบ NL สําหรับนิสิตแพทยช้ันปท่ี 3 211,650 13 พ.ย. 54-19 ก.พ.
55

7 โครงการเสนอผลงานทางวิชาการแพทยแผนไทย ครั้งท่ี 2 4,450 1-9 มี.ค.55

8 โครงการพัฒนาวิชาการกอนการเรียนวิชา Preclinic สําหรับนิสติ
แพทยศาสตรช้ันปท่ี 2

96,100 19 - 27 มี.ค. 55

9 โครงการติวเพ่ือสอบใบประกอบวิชาชีพแพทยแผนไทยประยุกตข้ันท่ี 1 32,800 1 มี.ค.-30 เม.ย. 55
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
(บาท)

วัน/เดือน/ป

10 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแกนักเรียนโครงการกระจายแพทยหน่ึง
อําเภอหน่ึงทุน

100,770 25 มี.ค.-1 เม.ย. 55

11 โครงการเตรยีมความพรอมกอนข้ึนช้ันคลินิก สําหรับนิสิตแพทย ช้ันปท่ี 4 41,380 1-10 เม.ย. 55

12 โครงการพัฒนาวิชาการกอนการเรียนวิชา Preclinic สําหรับนิสติ
แพทยศาสตรช้ันปท่ี 1

28,040 18-23 เม.ย. 55

13 โครงการเตรยีมความพรอมกอนสอบ National license part 3 : ทักษะและ
หัตถการทางคลินิก

32,110 23 เม.ย.-30 ก.ย. 55

14 โครงการเตรยีมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนิสติแพทยป 1 25,700 24-26 เม.ย. 55

15 โครงการอบรมคอมพิวเตอร โดยเนนโปรแกรม Word Process ข้ัน
Advanced และการสืบคนขอมลูจากอินเทอรเน็ต

48,960 1-3 พ.ค. 55

16 โครงการสื่อสาร สื่อใจ สายใยผูกพัน 246,286 4-14 พ.ค. 55

17 โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษหลกัสูตรระยะสั้น 10,000 24-31 พ.ค. 55

18 โครงการเพ่ิมพูนทักษะทางภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตแพทย ช้ันปท่ี 1 46,450 พ.ค.– ก.ย. 55

19 โครงการเตรยีมความพรอมกอนสอบ National license part 1 : Clinical
correlation

32,350 18 มิ.ย.-30 ก.ย. 55

20 โครงการสอนอยางไรเพ่ือใหนิสิตแพทยสามารถดูแลผูปวยแบบองครวม โดย
ใชหลักการเวชศาสตรครอบครัว

17,795 18-ก.ค.-55

21 โครงการทบทวนบทเรยีน สําหรับนิสิตแพทยศาสตร ช้ันปท่ี 2 26,390 28-29 ก.ค. 55

22 โครงการสรางเสรมิสุขภาพชุมชน 14,775 14 ส.ค.-30 ก.ย. 55

23 โครงการผอนพักตระหนักรู สูสมดลุชีวิต 211,026 25-27 ส.ค. 55

24 โครงการอบรมการใชวิทยุสื่อสารคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ีเพ่ือนําไปใช
ในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน

- 26 ก.ย. 55

รวม 1,831,064 -
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ภาพประกอบดานการเรียนการสอนคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ปฐมนิเทศนิสิตใหมระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฏบีัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
โดย ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ, ราชบัณฑิต
คณบดีคณะแพทยศาสตร

 การเรียนการสอนของหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต

 การเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 การเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชกิจฉุกเฉิน
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2. นิสิต
2.1 จํานวนนิสิตท้ังหมด

2.1.1 จํานวนผลผลิตนิสิตหลักสูตรตางๆ ในปการศึกษา 2555

หลักสูตร
จํานวนนิสิต ปการศึกษา

2555 (คน)
ผูสําเร็จการศึกษา

ปการศึกษา
2555 (คน)แผน ผล คงอยู

1.ระดับปริญญาตรี 138 130 128 75
1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 48 49 49 45
1.2 หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต 50 45 43 30
1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 40 36 36 -

2. ระดับปริญญาโท 5 5 5 -

2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 5 5 5 -
3.ระดับปริญญาเอก 8 7 6 -

3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 8 7 6 -
รวม 151 142 139 75

หลักสูตร
จํานวนนิสิตแตละชั้นป (คน) รวม

ท้ังสิ้น
(คน)

1 2 3 4 5 6

1.ระดับปริญญาตรี 128 120 122 75 50 45 540

1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 49 52 50 46 50 45 292

1.2 หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบณัฑติ 43 39 36 29 - - 147

1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 36 29 36 - - - 101
2. ระดับปริญญาโท 5 - - - - - 5

2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ

5 - - - - 5

3. ระดับปริญญาเอก 6 - - - - - 6
3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ
6 - - - - - 6

รวม 139 120 122 75 50 45 551
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2.1.2 นิสิตหรือศิษยเกาไดรับรางวัล/ผลงานนิสิต

ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลท่ีไดรับ สถานท่ี วัน/เดือน/ป
นายณัฐพงษ พุทธปุญกันต นิสิตแพทยผูประพฤตตินดีเดนใน

เชิงคุณธรรม จริยธรรม
แพทยสภา 28 มิถุนายน

2555
นายเจน  วาวจะโปะ ผูมีจิตอาสาเสียสละ อุทิศตนและมี

คุณูปการตองาน ดานการแพทย
ฉุกเฉินฯ

สถาบันการแพทยฉุกเฉิน 7 มีนาคม 2555

นายณัฐพงษ  พุทธปุญกนัต นายเจน  วาวจะโปะ
รางวัลนิสติแพทยผูประพฤตตินดเีดนในเชิงคุณธรรม จริยธรรม รางวัลผูมีจิตอาสาเสียสละ อทุิศตนและมีคุณูปการตองาน ดานการแพทยฉุกเฉิน

2.13 บทความวิทยานิพนธของบัณฑิตท่ีไดตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ
ชื่อ – นามสกลุ ผลงาน

รศ.ดร.ศิราณี อินทรหนองไผ
รุนท่ี 2 ปการศึกษา 2552

How Does Primary Care Move? An Analytical Evidence of Management for
Accessibility and Equity,Thailand. (Journal of Social Sciences – Volume 21,
Number 2 (2011))
The Changing Local Health System in Northeastern Thailand after the
Universal Coverage Reforms Case Studies From Three Health Districts
(Journal of Humanities and Social Sciences September 2011, Vol.1 (2))

 การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ ระยะท่ี 1
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ดานการพัฒนานิสิต
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ดานการพัฒนานิสิต
1. โครงการ/กิจกรรมของนิสิต

1.1 ดานวิชาการ

ชื่อโครงการ
วัน/เดือน/ป
ท่ีจัด

สถานท่ี
ผูเขารวม
(คน)

งบประมาณ
(บาท)

1. พิธีมอบเครื่องแบบปฏิบัตินิสิตคณะ
แพทยศาสตร ประจําปการศึกษา 2554

3 พ.ย. 54 คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

400 14,000

2. โครงการ Home Room นิสิตชั้นปท่ี 1 เรื่อง
รูเทาทันยาเสพติด

23 ม.ค. 55 คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

80 2,600

3. การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม 16 ม.ค. 55
19 ม.ค. 55

คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

130 3,000

4. โครงการเยี่ยมสถานสงเคราะหเด็ก 22 ม.ค. 55 มูลนิธิสุธาสินีนอยอินทรเพ่ือ
เด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร

140 29,980

5. โครงการจากพ่ีสูนอง รวมรอยเปนหน่ึงใจ 16 ธ.ค. 54 คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

17 2,600

6. การประเมินคุณภาพนิสิตคณะแพทยศาสตร 1 - 20 ก.พ. 55 คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

300 3,000

7. โครงการรณรงคคณะแพทยศาสตรปลอดส่ิง
เสพติด

1-20 ก.พ.55 คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

300 10,000

8. โครงการรณรงคเครื่องแตงกาย 20 - 29 ก.พ. 55 คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

350 3,000

9. โครงการปจฉิมนิเทศชั้นปสุดทาย 28 ก.พ. 55 คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

80 40,000

10. โครงการสัมมนาอบรมมอบหมายงาน
สโมสรนิสิต ประจําป 2555

30 มี.ค. – 2 เม.ย.
55

คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคามและ
สินสมุทรรีสอรทจังหวัดระยอง

55 53,606

11. โครงการแรกพบนิสิตแพทย ประจําป
2555

10 - 11 พ.ค. 55 คระแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคามและ
คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

75 40,000

12. โครงการคายองคความรูสมุนไพรสูชุมชน 28 พ.ค. 55 โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกุล
อ.เมือง จ.มหาสารคาม

80 10,000

13. การปฐมนิเทศนิสิตใหม ประจําปการศึกษา
2555

1 มิ.ย. 55 คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

130 20,000

14. โครงการคณะแพทยศาสตรพบผูปกครอง
นิสิตใหม

1 มิ.ย. 55 คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

100 30,000

15. โครงการกาวแรกกาวใหม 4, 13 มิ.ย. 55 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

150 5,000

16. พิธีมอบเครื่องแบบปฏิบัติการนิสิตแพทย
แผนไทยฯประจําปการศึกษา 2555

25 ก.ค. 55 คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

200 8,000
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 โครงการแรกพบนิสิตใหม ประจําปการศึกษา 2555

ชื่อโครงการ
วัน/เดือน/ป
ท่ีจัด

สถานท่ี
ผูเขารวม
(คน)

งบประมาณ
(บาท)

17. โครงการเขารวมงานสัปดาหวันวิทยาศาสตร
แหงชาติ ประจําป 2555

16 - 18 ส.ค. 55 คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

120 5,000

18. โครงการเขารวมประชุมวิสามัญ ประจําป
สมาพันธนิสิตนักศึกษาแพทยแผนไทยและแพทย
แผนไทยประยุกตแหงประเทศไทย ประจําป
2555

11 - 13 ส.ค. 55 สํานักวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง

4 4,000

รวม 283,786
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1.2 ดานกีฬาและนันทนาการ

ชื่อโครงการ
วัน/เดือน/ป
ท่ีจัด

สถานท่ี
ผูเขารวม
(คน)

งบประมาณ
(บาท)

1. กีฬาโฮมหมอเกมส กลุมวิทยาศาสตร
สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

18-20 พ.ย.54 อาคารพลศึกษา
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

300 20,000

2. การแขงขันกีฬาเปตองคณะแพทยศาสตร
สัมพันธ ครั้งท่ี 4

1-31 ม.ค.55 สนามกีฬาเปตอง
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
และสนามเปตองคณะ
แพทยศาสตร

300 6,000

3. กิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป
2555

14 ม.ค. 55 อาคารพลศึกษา
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

200 5,000

4. กีฬาราชพฤกษเกมส มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

19 -28 ม.ค. 55 สนามกีฬากลางและอาคาร
พลศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

200 30,000

5. โครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความ
พรอมนักกีฬาชมรมเปตอง

25 ก.พ. 55 สนามกีฬาเปตอง
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

40 2,000

6. โครงการบายเนียร (By Nior) 1 มี.ค.55 คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

250 10,000

7. โครงการเตรียมความพรอม
คณะกรรมการประชุมเชียรและรองเพลง
คณะ

10-30 พ.ค. 55 ลานสรางเสริมสุขภาพคณะ
แพทยศาสตรมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

100 6,000

8. กิจกรรมรับนองสันทนาการ 1-2 มิ.ย. 55 คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

300 5,000

9. โครงการเปดโลกกิจกรรม 2 มิ.ย. 55 คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

200 5,000

7. โครงการประชุมเชียรและรองเพลงคณะ
แพทยศาสตร

14-16 มิ.ย. 55 คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

200 9,919

8. กิจกรรมคืนแหงดาว 20 มิ.ย. 55 คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

300 9,000

9. กิจกรรม Freshy Day and Freshy
Night 2012

30 มิ.ย. 55 อาคารพลศึกษา
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

300 19,367

10. โครงการรณรงคขับข่ีปลอดภยัเขาใจกฎ
จราจร

7 ก.ค. 55 คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

80 5,000

รวม 132,286
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1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม

ชื่อโครงการ
วัน/เดือน/ป

ท่ีจัด
สถานท่ี

ผูเขารวม
(คน)

งบประมาณ
(บาท)

1. โครงการคายอาสาพัฒนาชนบท 2-6 เม.ย. 55 โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบานหนองดู
นครพนม

100 35,000

รวม 35,000

1.4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ชื่อโครงการ
วัน/เดือน/ป

ท่ีจัด
สถานท่ี

ผูเขารวม
(คน)

งบประมาณ
(บาท)

1. กิจกรรมลอยกระทง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

8 พ.ย. 54 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 150 20,000

2. โครงการเตรียมความพรอมบัณฑิตเพ่ือ
เขารวมพิธีพระราชทานปรญิญาบตัร

17 - 19 ธ.ค.
54

คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

86 25,300

3. โครงการปใหมอีสาน มหาสงกรานต
มมส. ประจําป 2555

5 เม.ย. 55 สวนปาวัฒนธรรม
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

50 13,000

4. โครงการเขารวมงานพระราชทานเพลิง
ศพอาจารยใหญ ประจําป 2555

9 - 11 มิ.ย. 55 อาคาร 25 ป
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลยัขอนแกน

60 37,800

5. พิธีไหวครูคณะแพทยศาสตร ประจําป
การศึกษา 2555

12 ก.ค. 55 คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

500 25,000

6. พิธีไหวครูคณะแพทยแผนไทยประยุกต
ประจําปการศึกษา 2555

12 ก.ค. 55 คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

150 20,000

รวม 141,100
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 พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการนิสิตแพทยแผนไทยประยุกต

 โครงการประชุมเชียรและรองเพลงคณะแพทยศาสตร
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2 ทุนการศึกษาของนิสิต (ตอเนื่อง)
2.1  ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาชายแดนภาคใต

ลําดับ ชื่อ – สกุล สาขา ชั้นป ประเภททุน จํานวนเงิน
1 น.ส.ลยิานา  มะดือราแว แพทยศาสตร 1 ตอเน่ือง 40,000

2.2  ทุนสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย
ลําดับ ชื่อ – สกุล สาขา ชั้นป ประเภททุน จํานวนเงิน

1 น.ส.รสสุคนธ  วัดไทยสง แพทยศาสตร 4 ตอเน่ือง 60,000
2 น.ส.ธนาภรณ  สตัยะมุข แพทยศาสตร 2 ตอเน่ือง 80,000
3 น.ส.หทัยชนก  คําออนสา แพทยศาสตร 1 ตอเน่ือง 80,000

2.3  ทุนมูลนิธิชวยเหลือนักเรียนขาดแคลนในพระบรมชานินูปถัมภ (ม.น.ข.)
ลําดับ ชื่อ – สกุล สาขา ชั้นป ประเภททุน จํานวนเงิน

1 น.ส.พิมพดาว  โสวาป แพทยศาสตร 5 ตอเน่ือง 8,000

2.4 ทุนคุณวนิดา   วงศาบาลโดน
ลําดับ ชื่อ – สกุล สาขา ชั้นป ประเภททุน จํานวนเงิน

1 น.ส.ชฎารตัน วิชัยวงษ แพทยศาสตร 5 ตอเน่ือง 80,000

2.5 ทุนมูลนิธิโอสถสภา
ลําดับ ชื่อ – สกุล สาขา ชั้นป ประเภททุน จํานวนเงิน

1 นายกิติศักดิ์  เทพวงษา แพทยศาสตร 1 ตอเน่ือง 30,000

	 2.6	ทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

	
1  นายจตุรงค์ เตชเจริญศรี    เวชกิจฉุกเฉิน  4  ต่อเนื่อง  50,000 
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2.6 ทุนมูลนิธิชินโสภณพนิช
ลําดับ ชื่อ – สกุล สาขา ชั้นป ประเภททุน จํานวนเงิน

1 นายกฤษณรงค  จันลาเศษ แพทยศาสตร 6 ตอเน่ือง 60,000
2 น.ส.ถิรพร  สหีวงษ แพทยศาสตร 6 ตอเน่ือง 60,000
3 น.ส.นลสิาข  เลาวเกียรติ แพทยศาสตร 6 ตอเน่ือง 60,000
4 นายสมปราชญ  อิฐรัตน แพทยศาสตร 6 ตอเน่ือง 60,000
5 น.ส.สภุาณี  เมืองแทน แพทยศาสตร 6 ตอเน่ือง 60,000
6 น.ส.รัชชา  อิฐรัตน แพทยศาสตร 5 ตอเน่ือง 60,000
7 น.ส.ปรัศวี  แสงชาติ แพทยศาสตร 5 ตอเน่ือง 60,000
8 นายพงษธีระ  ปตะบูรณ แพทยศาสตร 5 ตอเน่ือง 60,000
9 น.ส.จีนทีรา  อุปทา แพทยศาสตร 5 ตอเน่ือง 60,000
10 นายสุภัค  ดลกุล แพทยศาสตร 5 ตอเน่ือง 60,000
11 น.ส.จีรนันท  บริบรูณ แพทยศาสตร 4 ตอเน่ือง 60,000
12 น.ส.พิชญา  แสงอรณุจรสั แพทยศาสตร 4 ตอเน่ือง 60,000
13 นายสุรชาติ  สมศรี แพทยศาสตร 4 ตอเน่ือง 60,000
14 น.ส.คะนึงนิจ เยื่อใย แพทยศาสตร 4 ตอเน่ือง 60,000
15 นายวิรณฏัฐ  สิทธิสา แพทยศาสตร 4 ตอเน่ือง 60,000
16 น.ส.สุชาดา  อันทนันท แพทยศาสตร 3 ตอเน่ือง 60,000
17 น.ส.สุทธิดา  ดีพรม แพทยศาสตร 3 ตอเน่ือง 60,000
18 นายสรวิชญ  เปรมเจริญ แพทยศาสตร 3 ตอเน่ือง 60,000
19 น.ส.สริิกัลยา  เมืองบาล แพทยศาสตร 3 ตอเน่ือง 60,000
20 นายกฤษฎา  แสนโสม แพทยศาสตร 3 ตอเน่ือง 60,000
21 นายรชตะ  ยุบลแมน แพทยศาสตร 2 ตอเน่ือง 60,000
22 น.ส.กรกนก  พาบุ แพทยศาสตร 2 ตอเน่ือง 60,000
23 น.ส.กาญจนกมล  ชามะรัตน แพทยศาสตร 2 ตอเน่ือง 60,000
24 น.ส.เกศริน  รัตนวิเศษ แพทยศาสตร 2 ตอเน่ือง 60,000
25 นายเสรี  ผารตัน แพทยศาสตร 2 ตอเน่ือง 60,000

รวม 1,500,000

	 2.7	
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3 ทุนการศึกษาของนิสิต (รายป)
3.1  ทุนนิสิตดอยโอกาสคณะแพทยศาสตร

ลําดับ ชื่อ – สกุล สาขา ชั้นป ประเภททุน จํานวนเงิน
1 น.ส.กฤษณา  ซากลม แพทยศาสตร 2 ใหเปลารายป 5,000
2 นายชนะชัย เงาปดชา แพทยศาสตร 2 ใหเปลารายป 5,000
3 นายรัฐธีร  สินธุศรีวิศาล แพทยแผนไทยประยุกต 3 ใหเปลารายป 5,000
4 น.ส.สุวียาภรณ หนูแมม แพทยแผนไทยประยุกต 3 ใหเปลารายป 5,000
5 น.ส.พรรณนิดา สินสวัสดิ์ แพทยแผนไทยประยุกต 4 ใหเปลารายป 5,000
6 น.ส.พิมพพร นันอุมาลี เวชกิจฉุกเฉิน 2 ใหเปลารายป 5,000
7 นายสุรพงษ  ศิริบุรี เวชกิจฉุกเฉิน 2 ใหเปลารายป 5,000
8 น.ส.ปรียานุช สุดนางาม เวชกิจฉุกเฉิน 2 ใหเปลารายป 5,000
9 นายเกียรติศักดิ์ ชัยพรม เวชกิจฉุกเฉิน 2 ใหเปลารายป 5,000
10 น.ส.มะลิวัลย ผลทับทิม เวชกิจฉุกเฉิน 2 ใหเปลารายป 5,000

3.2 ทุนภูมิพล
ลําดับ ชื่อ – สกุล สาขา ชั้นป ประเภททุน จํานวนเงิน

1 น.ส.ศุมาลณิ  ดีจันทร แพทยแผนไทยประยุกต 4 ใหเปลารายป 10,000

3.3 ทุนรายไดมหาวิทยาลัย
ลําดับ ชื่อ – สกุล สาขา ชั้นป ประเภททุน จํานวนเงิน

1 น.ส.มลิวัลย   พลทับทิม เวชกิจฉุกเฉิน 2 ใหเปลารายป 4,000
2 น.ส.พรสุดา   เสาทอง เวชกิจฉุกเฉิน 3 ใหเปลารายป 4,000
3 น.ส.จุฑาภรณ   บงสีดา แพทยแผนไทยประยุกต 2 ใหเปลารายป 4,000
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ดานการวิจัย นวัตกรรม
และงานสรางสรรค
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1 ดานการวิจัย  นวัตกรรม  และงานสรางสรรค  (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2555)
1.1 โครงการวิจัย  และงานสรางสรรคท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินแผนดิน

ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย

1. การพัฒนาเห็ดเพ่ือใชในอุตสาหกรรมยา 400,000 ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ,ราช
บัณฑิต

2. ปริมาณคลอโรฟลลและแคโทนอยด ฤทธ์ิการยับยั้งเอนไซมไทโร
ซิเนส ฤทธ์ิการตานเช้ือแบคทีเรียและฤทธ์ิตานการเกิดออกซิเดชันของ
โปรตีนของสารสกัดจักรนารายณ

30,000 อ.ดร.ดรุณี พวงพรพิทักษ
นายนิวัฒน แกวสีจันทร

3. ผลของสารสกัดจากกระเจี๊ยบมอญตอตับและไตในหนูท่ีไดรับ
Dexamethasone อยางตอเน่ือง

104,000 อ.ดร.วลยัพร ทองเจริญบัวงาม
อ.ดร.สมจินตนา ท่ัวทิพย
อ.ดร.ลดาชาติ แตพงษโสรัถ

4. การแยกเช้ือ การระบุชนิดและความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรีย
ของเช้ือรา Cordyceps spp. ในประเทศไทย

100,000 อ.ดร.กุสาวดี แสงดี
อ.ดร.อภิเดช แสงดี

5. บทบาทของธาตุเหล็กตอการควบคุมเสนทางแสดงออก
Matrixmetalloproteinase 9 ในเซลลไมโครเกลียท่ีถูกกระตุน

183,000 อ.ดร.นุชนาถ ไหมหรือ
อ.ดร.พูลลาภ ชีพสุนทร

6. คุณสมบตัิของสารประตุน
อนุมูลอิสระและสารตาน glycation ในขาวไทย

100,000 อ.ดร.วิภาวดี ไดผลมาก
อ.ดร.ดรุณี พวงพรพิทักษ
น.ส.ชฎาพร เสนาคณุ

7. การบรรเทาภาวะเครียดออกซิเดช่ันโดยใชสารตานอนุมลูอิสระเคอร
คูมินและเททราไฮโดรเคอรคูมินในหนูแรทท่ีมีภาวะฮีโมไลติคอะมีเนีย

100,000 อ.ดร.ขวัญจติร สมพมิตร
รศ.ยุพา คูคงวิริยพันธุ
น.ส.วิริยา  ดรปญหา

8. ความตระหนักถึงรังสีในภาวะแวดลอมของนิสิตช้ันปท่ี 3
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

32,450 อ.นพ.รัฐ สอนสุภาพ
อ.ดร.กันยารัตน  สอนสุภาพ
น.ส.ณัฐธิดา ดรปดสา

9. การประยุกตใชการรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาล เมือง
มหาสารคาม

159,000 อ.ดร.พญ.ศริินาถ ตงศิริ
อ.ดร.นฤเศรษฐ ประเสรญิศรี

10. รูปแบบการเรยีนรูของนิสิตคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

31,000 อ.นพ.ภีม  เอ่ียมประไพ
อ.ดร.วิเชียร สิทธิประภาพร
น.ส.สุธารัตน พินธะ

11. ผลการถายทอดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูผูดูแลผูปวย
อัมพฤกษ อัมพาตทางดานการแพทยแผนไทย

70,000 อ.จิตรลดา คงคํา
อ.สุวรรณา แมนปน

12. การใชทักษะทางภาษาเพ่ือการฟนฟูภาวะความบกพรองการ
เรียนรูในเด็กไทย

162,000 อ.ดร.วิเชียร สิทธิประภาพร
อ.นพ.ภีม เอ่ียมประไพ
น.ส.สุธารัตน  พินธะ

รวม 1,371,450
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1.2 โครงการวิจัย และงานสรางสรรคท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได

ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย

1. ปริมาณครอโรฟลลแคดรทีนอยดท้ังหมดฤทธ์ิตานปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
และตานการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงของชา เขียวแปะตําปง

100,000 อ.ดร.ดรุณี พวงพรพิทักษ
นายวิชิต ทารอน
น.ส.นันทพร อเนกแสน
นายนวพล สกิจขวา
นายนิวัฒน แกวสีจันทร

2. การศึกษาผลของสารสกัดจากสมุนไพรพ้ืนบานตอการยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อแบคทีเรียกอโรค

85,000 อ.ดร.สุทธิวรรณ ธรรมวัตร
อ.ดร.กนกพร ไชยอนันตพร

3. ระบาดวิทยาความสัมพันธระหวางอัตราการเกิดเชื้อและการตรวจพบตัว
ออนพยาธิระยะเมตาเซอรคาเรียของ พยาธิใบไมลําไสขนาดเล็ก
phaneropsolus bonnei ในตัวออนแมลงปอ (แมงระงํา) ท่ีชุมชนรอบ
เขื่อนลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ

150,000 อ.นพ.เทพอุทิศ กั้วสิทธ์ิ
อ.ดร.นพคุณ ภักดีณรงค
อ.ดร.อิสรียฐิกา ชัยสวัสด์ิ

4. ความชุกโรคพยาธิในพ้ืนท่ีตําบลหนองปลิง จังหวัดมหาสารคาม และ
ตําบลซําสูง จังหวัดขอนแกน

100,000 อ.ดร.ลดาชาติ แตพงษโสรัถ

5. การเปรียบเทียบความไวตอยาตานจุลชีพของเชื้อ pseudomonas
aeruginosa

65,000 อ.ดร.กนกพร ไชยอนันตพร
น.ส.ศรวณีย ทนุชิต

6. การประเมินหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2552) คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

78,500 อ.สุวรรณา  แมนปน
อ.จิตรลดา คงคํา
อ.วัลภา ลีลานันทกุล
น.ส.อาทิตยา รัตนโรจนากุล

7. กลวิธีบริหารองคกรขนาดเล็กท่ีกอต้ังใหมโดยใชการประชุมเขารวมกับ
การออกกําลังกาย (3M) กรณีศึกษา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

48,000 น.ส.อุราภรณ  ยาตรา

8. การประเมินคุณภาพการตรวจหาระดับนํ้าตาลในเลือดดวยเครื่องกลูโค
มิเตอร Acc Chek performa

43,500 นางเบญจพร  แกวคําใต
น.ส.เบญจมาศ อรุณพาส
น.ส.อภิญญา เวลาโสภา

9. การนําเรื่องผูปวยปลอดภัยมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
ต้ังแตระดับรายวิชาศึกษาท่ัวไปจนจบหลักสูตร ของคณะท่ีสอนสาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

30,000 อ.นพ.วิทยา จารุพูนผล
อ.นพ.สรรญชัย สมบัติไหมไทย
อ.พญ.สุกัญญา ชูคันหอม
ผศ.ดร.พิศมัย หอมจําปา
อ.นันทวรรณ ทิพยเนตร
อ.ภคมน ธนทัศกิตติ
อ.สุวรรณา แมนปน
น.ส.บุญฑริกา หวานอารมณ

10. การวัดสภาวะสุขภาพของคนพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางกายใน
เขตอําเภอเมืองนครพนม โดยใชรหัส ICF

6,250 อ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ
นายอภิสิทธ์ิ ฉกรรจศิลป

11. การศึกษาความเชื่อดานสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีมีผล
ตอการเกิดโรคพยาธิใบไมตับของประชาชนบานโนนชมพู ต.วังตามัว
อ.เมือง จ.นครพนม

6,250 ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  นิธิเกตุกุล
นายสงกรานต นักบุญ
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ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย

12. การรับรูบทบาทเพศและพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนตอนตน อ.บานไผ
จ.ขอนแกน

6,250 ผศ.ดร.พิศมัย หอมจําปา
นางม่ิงขวัญ ภูหงษทอง

13. การศึกษาอนุกรมวิธานพืชและพฤษศาสตรพ้ืนบานวานยาไทยในพืชวงศ
ขิง

6,250 ศ.ดร.ชยันต พิเชียรสุนทร
นายบุญมี  โพธ์ิคํา

14. การศึกษาใบชุมเห็ดเทศท่ีมีผลการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus
aureus

3,000 อ.ดร.กนกพร ไชยอนันตพร
น.ส.อัจฉริยา  สาชิน
น.ส.อังสนา สนิท
น.ส.วรรณะนา ดวงศรี

15. ผลของการสกัดจากยาหารากท่ีมีผลตอการยับยั้งเชื้อ
Salmonella typhi

3,000 อ.ดร.สุทธิวรรณ ธรรมวัฒน
น.ส.สุรางค ชมพู
น.ส.ฐิตินันท จันมา
นายสุริยา ขันทชาติ

16. การเทียบเคียงโรคลมในพระคัมภีรชวาดารกับกลุมอาการหรือโรคทาง
การแพทยแผนปจจุบัน

3,000 อ.สุวรรณา แมนปน
น.ส.ศุมาลิณ ดีจันทร
น.ส.สถาพร สัตยซ่ือ

17. ผลของอุณหภูมิตอถุงประคบสมุนไพรแบบแกรนูล 3,000 อ.อําภา คนซ่ือ
น.ส.วิไลลักษณ สุกไส
น.ส.กาญจนา อัมวรรณ
นายสุรเดช ผกากด

18. การเทียบเคียงการต้ังครรภในพระคัมภีรปฐมจินดากับการแพทยแผน
ปจจุบัน

3,000 อ.ภก.ณัฐพงษ วิชัย
น.ส.นาตยา ศรีสงา
น.ส.อุไรวรรณ บรรดาศักด์ิ
นายกฤษฎา  สุรพล

19. มุมมองตองานแพทยแผนไทยประยุกตของบุคลากรในศูนยบริการทาง
การแพทย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3,000 อ.ภคมน  ธนทัศกิตติ
น.ส.ภีรดา จารุพรรธน
น.ส.วีณา คนเนืองมา
น.ส.ศิริรักษ ภูนาหา

20. การศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพรตอการเจริญของเชื้อแบคทีเรียท่ีทํา
ใหเกิดฝหนอง

3,000 อ.ดร.สุทธิวรรณ ธรรมวัตร
นายจักรกฤษณ สําราญรมย
น.ส.สุมาลย พลสีลาพ
น.ส.เพทาย ศิลาอุดมกิจ

21. ผลของสารสกัดจากกระเจี๊ยบมอญตอการเปล่ียนแปลงของเน้ือเยื่อ
กระเพาะอาหารในหนูท่ีถูกเหน่ียวนําดวย Dexamethasone (DEX)

3,000 อ.ดร.วลัยพร ทองเจริญบัวงาม
น.ส.เอื้อมพร มุลโส

22. ผลของสารสกัดจากกระเจี๊ยบมอญตอการเปล่ียนแปลงของเน้ือเยื่อตับ
ในหนูท่ีถูกเหน่ียวนําดวย Dexamethasone (DEX)

3,000 อ.ดร.วลัยพร ทองเจริญบัวงาม
นายสุทธิลักษณ อุดมธนะทรัพย

23. ผลของสารสกัดจากกระเจี๊ยบมอญตอการเปล่ียนแปลงของเน้ือเยื่อไตใน
หนูท่ีถูกเหน่ียวนําดวย Dexamethasone (DEX)

3,000 อ.ดร.วลัยพร ทองเจริญบัวงาม
อ.ดร.สมจินตนา ท่ัวทิพย
น.ส.พรรณิดา สินสวัสด์ิ



รายงานประจำาปี 2555

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  I  33

รายงานประจําป 2555
คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

30

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555

260,430

1,773,400

3,667,200

2,187,739 ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย

24. การเทียบเคียงการต้ังครรภในพระคัมภีรประถมจินดากับการแพทยแผน
ปจจุบัน

3,000 อ.อําภา คนซ่ือ
น.ส.สมฤดี เพียรสูงเนิน
น.ส.ฐาประณีย หงสพิมพ
น.ส.อนุธิดา สิงหนาค

รวม 758,000

1.3 โครงการวิจัย และงานสรางสรรคท่ีไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก

1.4. จํานวนเงินทุนวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานท้ังภายในและ
ภายนอก

สถิติเงินทุนวิจัยของคณะแพทยศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555

ชื่อโครงการ งบ  ประมาณ ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย

- พัฒนาเครื่องมือสํารวจความพิการโดยใช รหัส ICF 58,289 อ.ดร.พญ.ศริินาถ ตงศิริ
อ.ดร.นรสิา วงศพนารักษ

รวม 58,289

ประเภท ปงบประมาณ
2552 2553 2554 2555

1. เงินสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 260,430 1,004,800 3,567,200 2,129,450
2. เงินสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 768,600 100,000 58,289

รวม 260,430 1,773,400 3,667,200 2,187,739

หนวย : บาท
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2. บทความท่ีตีพิมพ/เผยแพรท้ังในและตางประเทศ

ชื่อผูแตง/ผูเขียน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพิมพ
ว/ด/ป ฉบับท่ี
ลงบทความ

Dr. Tim Cushnie Recent advances in understanding the
antibacterial properties of flavonoids

International Journal of
Antimicrobial Agents

2011

อ.ดร.วิเชียร สิทธิประภาพร The Design and Interpretation of
EEGs,FFTs,Visual EPs,Auditory EPs and Auditory
P300 ERPs Studies with Topographic Brain
Mapping

Medwell my Journals 2012

อ.ดร.วิเชียร สิทธิประภาพร Electroencephalogram Technology Synopsis Medwell my Journals 2012

อ.ดร.วิเชียร สิทธิประภาพร Auditory P300 Late Positive Complex Picking
Procedure

Medwell my Journals 2012

อ.ดร.วิเชียร สิทธิประภาพร Sub-Cortical Visual Evoked Response:
Problems,Solutions,Proofs,Predictions and
Human Clinical  Application

Medwell my Journals 2012

อ.ดร.วิเชียร สิทธิประภาพร The Written Record of the Electrical Activity of
the Brain

Medwell my Journals 2012

อ.ดร.วิเชียร สิทธิประภาพร Brain Functional States of Spectral and
Temporal Cues of the Phonological Processing

Medwell my Journals 2012

อ.นพ.รัฐ  สอนสุภาพ การตรวจดวยเอกซเรยเตานมและอัลตราซาวดของโรค
เตานมในเพศชาย

ศรีนครินทรเวชสาร เม.ย. – มิ.ย.
2555

อ.นพ.ภีม  เอี่ยมประไพ เชื้อแบคทีเรียและการตอบสนองตอยาปฏิชีวนะในผูปวย
โรคหูนํ้าหนวกเรื้อรังในโรงพยาบาลมหาสารคาม

ธรรมศาสตรเวชสาร ต.ค. – ธ.ค.
2555

อ.ดร.วิเชียร สิทธิประภาพร Using Physical Movement to Improve English
Language Vocabulary Learning for Non-English
Native Learner : Psycholinguistic Perspective

Wulfenia Journal 2012

อ.ดร.วิเชียร สิทธิประภาพร Empirical Studies of Human Brain Functional
States for Lexical Tones Processing Indicated
by
Spectral and Temporal Cues

Asian Journal of
Biological Sciences

2012

3. ผลงานวิจัย  นวัตกรรม  และงานสรางสรรคท่ีไดรับรางวัล

ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลท่ีไดรับ สถานท่ี วัน/เดือน/ป
อ.ดร.ตองจิตร ถันชมนาง การตรวจหาหนอนพยาธิฟลาเรียอยางรวดเร็วดวย

วิธีเรียลไทมพีซีอารและวิเคราะหดวยเมลติ้งเคิฟ”
อิมแพคอารีนาเมืองทอง
ธานี

2 ก.พ. 2555
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4. ผลงานวิจัย  นวัตกรรม  และงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน

ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลท่ีไดรับ สถานท่ี วัน/เดือน/ป
อ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ โครงการวิจัย เรื่อง โครงการทบทวนวรรณกรรมและ

พัฒนาเครื่องมือเพ่ือใชในการประเมินความพิการใน
ชุมชนโดยใช รหัส ICF

1. สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดหนองบัวลําภู
2. สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดรอยเอ็ด
3. อบต. อําเภอแกดํา
จังหวัดมหาสารคาม
4. สปสช. เขต 8 จังหวัด
อุดรธานี
5. สํานักงานสาธารณสุข
อ.บานไผ จังหวัดขอนแกน
6. สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม
7. สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม

14 พ.ย. 2554

24 พ.ย. 2554

7 ก.พ. 2555

21 ก.พ. 2555

8 เม.ย. 2555

23 ก.ค. 2555

27 ก.ค. 2555
ผศ.ดร.พิศมัย หอมจําปา โครงการวิจัย เรื่องการนําผลการศึกษาสุขภาพและ

พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนไทยเชื้อสายญอภูไทย:
กรณีศึกษาพ้ืนท่ีตําบลกุดโดน

ผูอํานวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพกุดโดน

8 ม.ค. 2555

อ.ดร.ดรุณี พวงพรพิทักษ โครงการวิจัย เรื่อง ปริมาณคลอดรฟลล แคโรทีนอยด
ท้ังหมด ฤทธ์ิตานฤทธ์ิยับยั้งเอนเอ็นไซมไทโรซิเนสฤทธ์ิ
การตานเชื้อแบคทีเรีย และฤทธ์ิตานการเกิดออกซิเดชัน
ของ โปรตีนของสารสกัดจักรณารายณ

สํานักงานสาธารณสุข
เทศบาลปทุมรัตน

19 พ.ค. 2555
และ 26 ส.ค.

2555

โครงการวิจัย เรื่อง ปริมาณสารโพลีฟนอล ฤทธการตาน
เชื้อแบคทีเรีย ดานการเกิดออกซิเดชั่น และตานการ
ทํางานของเอ็ม ไซมไทโรซิเนสของชาเขียวแปะตําปง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม

11 พ.ย. 2554

โครงการวิจัย เรื่องNutritional Values Polyphenol
Content Anthocyanin Content and Antioxidant
Activity of Red Violet- Pigmented Fruits From
Northearst

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม

27 ม.ค. 2555

1.8 โครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย  นวัตกรรม และงานสรางสรรค

ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลท่ีไดรับ สถานท่ี วัน/เดือน/ป
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการสนับสนุนการวิจัยบุคลากร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1 ต.ค. 54 –
30 ก.ย. 55

คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ R2R และ R&D คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

17 มี.ค. 55

5.	
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ดานการบริการวชิาการ
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1. ดานการบริการวิชาการ
1.1. โครงการ/กิจกรรมดานการบริการวิชาการ

หัวขอเร่ือง วัน/เดือน/ป สถานท่ี
ผูเขารวม งบประมาณ

(คน) (บาท)
1. โครงการใหบริการหนวยแพทยและแพทยแผน
ไทยประยุกตเคล่ือนท่ี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80
พรรษา 12 สิงหาคม 2555

10 ส.ค.
2555

หางสรรพสินคา บ๊ิกซี ซุปเปอรเซ็น
เตอร มหาสารคาม

88 23,695

2. โครงการเขารวมงานสัปดาหวันวิทยาศาสตร
ประจําป 2555

16-17 ส.ค.
2555

อาคารวิทยาศาสตรชีวภาพ (SC2)
คณะวิทยาศาสตร

461 6,065.50

3. โครงการเขารวมงานบุญเบิกฟาและงานกาชาด 21–28 ม.ค.
2555

บริเวณศาลากลางจังหวัด
มหาสารคาม (หลังเกา)

120 9,600

4. โครงการเขารวมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 1-9 ธ.ค.
2554

ถนนหนาตึกบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

210 10,000

5. โครงการตรวจสุขภาพประจําป บุคลากรใน
มมส. และประชาชนท่ัวไป

1ต.ค. 54 -
30ก.ย.55

ศูนยบริการทางการแพทย
คณะแพทยศาสตร

100 40,000

6. โครงการสงเสริมทันตสุขภาพตามชุดสิทธิ
ประโยชน

ต.ค. 54 -
ก.ย. 55

ศูนยสรางเสริมพัฒนาการเด็ก
คณะแพทยศาสตร, หองเตรียม
อนุบาล โรงเรียนประถมสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

960 264,600

7. โครงการอบรม อสน.ม. ต.ค. 54 -
ก.ย. 55

หองประชุม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

220 180,000

8. โครงการอนามัยโรงเรียน ประจําป 2555 พ.ย. 54 –
ก.ค. 55

โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2,567 19,130

9. โครงการติดตามเยี่ยมบานและฟนฟูสภาพผู
พิการ, ผูปวยท่ีไดรับการสงตอและผูปวยหลังการ
รักษา

ม.ค. - ส.ค.
55

เขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม

70 12,500

10. โครงการอนามัยโรงเรียน ประจําป 2555 พ.ย. 54 –
ก.ค. 55

โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2,567 19,130

11. โครงการติดตามเยี่ยมบานและฟนฟูสภาพผู
พิการ, ผูปวยท่ีไดรับการสงตอและผูปวยหลังการ
รักษา

ม.ค. - ส.ค.
55

เขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม

70 12,500
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หัวขอเร่ือง วัน/เดือน/ป สถานท่ี
ผูเขารวม
(คน)

งบประมาณ
(บาท)

12. โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพกลุม
เส่ียง

1 ม.ค. - 30
ส.ค. 55

ศูนยบริการทางการแพทย
คณะแพทยศาสตร , โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

170 107,400

13. โครงการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค 1 ม.ค. - 31
ส.ค. 55

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ้ืนท่ีขาม
เรียง), โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

204 41,183.50

14. โครงการเฝาระวังและควบคุมโรคไขเลือดออก
ประจําป 2555

1 เม.ย. - 30
ก.ย. 55

ศูนยบริการทางการแพทย
คณะแพทยศาสตร, บริเวณรอบ
หอพักนิสิต, โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, โรงเรียน
ประถมสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

120 150,000

15. โครงการเฝาระวังและควบคุมโรค ประจําป
2555

1 เม.ย. - 30
ก.ย. 55

ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

150 140,000

16. โครงการตรวจคัดกรองโรคซึมเศรา ป 2555 28 พ.ค. - 31
ก.ค. 55

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

4,940 6,000

17. โครงการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาลแก
ประชากรกลุมเปาหมาย

มิ.ย. - ก.ย.
55

ศูนยบริการทางการแพทย เขตพ้ืนท่ี
ในเมืองและเขตพ้ืนท่ีขามเรียง

140 -

รวม 1,041,804
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2 ดานการใหบริการทางการแพทย/วิชาชีพ
2.1 ศูนยบริการทางการแพทย
ศูนยบริการทางการแพทยเปนหนวยงานภายในกํากับของ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดําเนินการตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2547 ณ อาคารประกอบการหอพัก ระหวางหอพักเชียงยืนและหอพักชื่นชม
ภายในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง ตอมาเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2549 ไดเปดศูนยบริการทางการ
แพทยแหงท่ี 2 ณ ท่ีทําการคณะแพทยศาสตร อาคารศูนยบริการทางการแพทย ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม

ปจจุบันศูนยบริการทางการแพทยไดผานการประเมินจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 7
ขอนแกน ใหเปนหนวยบริการประจํา (CUP : Contracting Unit For Primary Care) วันท่ี 1 ตุลาคม 2552
โดยศูนยบริการทางการแพทย เขตพ้ืนท่ีขามเรียงเปนหนวยบริการปฐมภูมิ (PCU) เปดใหบริการ วันจันทร –
วันศุกร เวลา 07.30 น. – 19.30 น. และวันเสาร เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (หยุดวันอาทิตย และวันหยุด
นักขัตฤกษ)

จุดประสงคในการจัดตั้งศูนยบริการทางการแพทย
1. เพ่ือเปนสถานท่ีฝกอบรมและปฏิบัติงานของนิสิตแพทย และแพทยฝกหัดเวชศาสตรครอบครัว
2. เพ่ือใหนิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและชุมชนใกลเคียงใหเขาถึงบริการดาน

สุขภาพและมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ ท่ีครอบคลุมท้ังดานรางกาย จิตใจอยางตอเนื่อง
3. เพ่ือเปนสถานท่ีใหการปลูกฝงแนวคิดของการบริการดานการแพทยรูปแบบใหมแกนิสิตแพทยท่ี

มุงเนนในการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ บูรณาการ และแบบองครวม
4. เพ่ือเปนตนแบบการใหบริการทางการแพทย สําหรับหนวยงานใหบริการอ่ืนๆ ท่ีอาจนําไปใช

ตอไป
5. เพ่ือเปนสถานท่ีทําการวิจัยและพัฒนา ระบบบริการทางการแพทยการสาธารณสุขและการวิจัย

ดานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ



รายงานประจำาปี 2555

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  I  41

รายงานประจําป 2555
คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

37

0

10,000

20,000

30,000

40,000

ป 2553 ป 2554 ป 2555

22,343 21,768

37,762

ป 2553

ป 2554

ป 2555

1) สถิติจํานวนผูปวยแยกตามสิทธิในการรักษา

สิทธิการรักษา
ป 2553 ป 2554 ป 2555

ราย คร้ัง ราย คร้ัง ราย คร้ัง
ชําระเงินเอง 4,461 6,346 4,454 7,015 5,324 7,694

เบิกหนวยงานตนสังกัด 1,883 2,388 1,255 2,212 2,978 3,847

เบิกจายตรง 6,511 8,325 1,569 8,393 7,745 10,522

ประกันสังคม 1,734 2,164 2,636 2,636 5,710 7,513

ประกันสุขภาพถวนหนา UC นิสิต 4,908 5,659 3,405 7,051 10,385 19,963

ประกันสุขภาพถวนหนา UC ชุมชน 959 4,081 7,143 11,186 1,455 4,296

สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

1,111 2,154 648 2,335 1,025 1,880

สวัสดิการนิสติ (อุบัติเหตุ) 776 1,218 658 1,928 2,886 2,886

สวัสดิการนักเรียนโรงเรียนสาธิต
(อุบัติเหตุ)

- - - - 42 42

E-Claim (กรณีอุบัติเหตุ) - - - - 52 52

E-Claim (กรณีฉุกเฉิน) - - - - 160 160

รวมจํานวนผูเขารับบริการ 22,343 32,335 21,768 42,756 37,762 58,855

สถิติผูมารับบริการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555
หนวย : คน
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2) รายงานสถิติระบบโรค 10 อันดับแรก

ลําดับ รหัส ชื่อโรค

สถิติการตรวจ

ป 2553 ป 2554 ป 2555

จํานวน
(ราย)

จํานวน
(คร้ัง)

จํานวน
(ราย)

จํานวน
(คร้ัง)

จํานวน
(ราย)

จํานวน
(คร้ัง)

1 Z133 การตรวจคัดกรองพิเศษสําหรับ
โรคและภาวะผิดปกติอื่น

- - - - 5,272 1,107

2 Z480 การดูแลติดตามทางศัลยกรรมอื่นๆ 607 1,920 768 3,424 3,949 3,857

3 Z000 การตรวจท่ัวไป และการชันสูตร
ในบุคคลท่ีไมมีอาการผิดปกติการ
ดูแลศัลยกรรม

1,329 1,523 2,490 2,905 2,432 3,139

4 I10 Essential (Primary)
hypertension

373 1,309 412 1,617 2,203 557

5 J00 Acute nasopharyngitis
(Common cold)

547 614 - - 1,291 1,168

6 K021 Dental Caries - - 352 519 1,266 821

7 U5733 โรคท่ีเกี่ยวกับลม - - 403 1,045 1,209 408

8 K051 Gingivitis and periodontal
diseases

- - - - 119 120

9 E119 Non – Insulin – Dependent
diabetes mellitus

234 901 245 1,015 1,358 293

10 J069 Acute upper respiratory
infection of multiple and
unspecified site

1,561 1,798 1,689 2,092 1,765 1,498

สถิติโรคท่ีตรวจพบมากท่ีสุด 5 อันดับ ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555

หนวย : ราย
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3) การใหบริการดานทันตกรรมแยกตามรายการตรวจ

ลําดับ รายการ
จํานวน (ราย)

ป 2553 ป 2554 ป 2555
1 ขูดหินปูน 405 545 1,070
2 ใหทันตสุขศึกษา 865 431 2,165
3 อุดฟน 557 329 1,931
4 ตรวจชองปาก 141 246 462
5 ถอนฟน 126 162 293
6 เคลือบหลุมรองฟน 141 74 42
7 ใหยา 24 72 194
8 ตัดไหม 20 45 88
9 เคลือบฟลูออไรด 2 19 3
10 อ่ืนๆ (ขัดไหม, สงตอรักษาท่ีอ่ืน ฯลฯ) 5 9 11
11 เกลารากฟน - 2 -
12 กรอลบคมฟน 7 1 -

สถิติการใหบริการดานทันตกรรมแยกตามรายการตรวจมากท่ีสุด 5 อันดับแรก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555

หนวย : ราย
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4) คลินิกกายภาพบําบัด
4.1 สถิติผูใชบริการคลินิกกายภาพบําบัด

ประเภทของผูรับบริการ
จํานวน (ราย)

ป 2553 ป 2554 ป 2555
ระบบโครงรางและกลามเนื้อ 690 712 1,007
ระบบประสาท 112 50 96
ระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต 16 14 5
ผูปวยเด็ก 1 - -
ระบบอ่ืนๆ - 4 1

รวม 819 780 1,109

สถิติผูใชบริการคลินิกกายภาพบําบัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2555
หนวย : ราย
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4.2 สถิติการใชเครื่องมือ/อุปกรณ/วิธีการรักษาทางกายภาพบําบัด

รหัส เครื่องมือ/อุปกรณ/วิธีการทางกายภาพบําบัด
สถิติการใช (ครั้ง)

ป 2553 ป 2554 ป 2555
56001 การประคบดวยแผนรอน 1,121 1,366 1,481
56003 การรักษาดวยคลื่นอัลตราซาวด 764 709 960
56009 การออกกําลังกายท่ัวไป 184 131 176
56121 การดึงหลังดวยเครื่อง 162 159 153
56702 การดัด ดึงขอตอ 115 123 118
56020 สอนญาติและผูปวยปฏิบัติตนอยูท่ีบาน 68 39 101
56111 การฝกเดิน 55 38 63
56120 การดึงคอดวยเครื่อง 22 67 121
56002 การกระตุนดวยกระแสไฟฟา 31 27 19
56011 การออกกําลังกายดวยจักรยานอยูกับท่ีหรือลูว่ิง 53 9 3
56301 การรักษาผูปวยทางเดินหายใจ 15 14 5
56110 การปรับยืนดวยเตียง - - 68
56701 การเคลื่อนไหวขอตางๆ 4 - 3
56007 การกดจุดและการนวด 1 2 -
56006 การแชฟาราฟน - - -
อ่ืนๆ - การใชอุปกรณพยุง เชน Lumbar support

- การใชกายอุปกรณ เชน Crutches
- การใชยาทาภายนอกบรรเทาอาการปวดหรืออักเสบ
- การรักษาดวยความเย็น

16
6
21
-

6
12
18
1

28
13
13
-

สถิติการใชเครื่องมือ/อุปกรณ/วิธีการรักษาทางกายภาพบําบัด 5 อันดับแรก
หนวย : ครั้ง
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2.2 ศูนยบริการแพทยแผนไทยประยุกต
ศูนยบริการทางการแพทยแผนไทยประยุกต คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งเม่ือ

วันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ดวยหลักการและเหตุผลท่ีวาการแพทยแผนไทยนั้นเปนภูมิปญญาอันล้ําคาของ
คนไทย การแพทยแผนไทยจึงมีรากฐานมาจากการแพทยพ้ืนบาน มีลักษณะเดนท่ีเปนการแพทยแบบองครวม
ดังนั้นใหมิติทางดานสุขภาพ คือ การสงเสริม การปองกัน การรักษาและฟนฟูสุขภาพ จึงสามารถปรับประยุกตใช
และผสมผสานการแพทยแผนไทยไดท้ังสิ้นและในปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดนโยบายในการสงเสริม
และสนับสนุนใหมีการใชแพทยแผนไทยในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน เปดใหบริการ
วันจันทร – วันศุกร เวลา 08.30 น. – 19.30 น. และวันเสาร เวลา 09.00 น. – 17.00 น. (หยุดทุกวันอาทิตย
และวันหยุดนักขัตฤกษ)

วัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยบริการแพทยแผนไทยประยุกต
1. เพ่ือเปนสถานท่ีใหบริการตรวจรักษาโรคตามทฤษฎีทางการแพทยแผนไทยประยุกต
2. เปนแหลงฝกปฏิบัติงานดานวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกตสําหรับนิสิต
3. เปนแหลงสงเสริมใหมีการใชสมุนไพร  ยาไทย ในการสงเสริมดูแลรักษาสุขภาพของ

ประชาชน
4. เพ่ือเปนการเผยแพรขอมูล ขาวสาร การพัฒนา การวิจัยการแพทยแผนไทยและสมุนไพร

คานิยม
บริการดวยใจ รับใชดวยไมตรีจิต
ดูแลเหมือนญาติมิตร พิชิตความเปนเลิศ
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นวดบําบัด

ประคบสมุนไพร

จําหนายยาสมุนไพร

1) ผูใชบริการประจําเดือน  ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 (หนวย : ครั้ง)

เดือน/ป พ.ศ.
เปรียบเทียบผูมารับบริการ (ราย)

ประจําปงบประมาณ
เพิ่ม/ลด
(รอยละ)

ป 2554 ป 2555

ตุลาคม 492 246 -49.39
พฤศจิกายน 511 308 -39.72
ธันวาคม 434 234 -46.08
มกราคม 537 257 -52.14
กุมภาพันธ 422 245 -41.94
มีนาคม 539 283 -47.49
เมษายน 421 206 -51.06
พฤษภาคม 570 213 -62.63
มิถุนายน 746 348 -53.35
กรกฎาคม 640 399 -37.65
สิงหาคม 656 331 -49.54
กันยายน 647 434 -32.92

รวม 6,615 3,504 -563.91

2) จํานวนผูมารับบริการ แยกตามรายการ

รายการ
ผูมารับบริการ (ราย)

ป 2553 ป 2554 ป 2555
นวดบําบัด 3,427 2,947 3,228
ประคบสมุนไพร 53 2,877 3,135
จําหนายยาสมุนไพร 655 791 3,504

รวม 4,135 6,615 9,867

สถิติจํานวนผูมารับบริการ แยกตามรายการ
หนวย : ราย
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2.3 สถานผลิตยาและผลิตภัณฑสมุนไพร
สถานผลิตยาและผลิตภัณฑสมุนไพร เปนหนวยงานภายในของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาสารคามไดเริ่มทําการผลิตยาสมุนไพรในวันท่ี 12 มีนาคม 2550 และไดเปดดําเนินการอยางเปนทางการใน
วันท่ี 17 พฤษภาคม 2550

วัตถุประสงคในการจัดตั้งสถานผลิตยาและผลิตภัณฑสมุนไพร
1. เพ่ือเปนแหลงฝกทักษะทางดานวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต
2. เพ่ือเปนแหลงผลิตผลิตภัณฑยาและสมุนไพรใหมีคุณภาพเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง
3. เพ่ือเปนแหลงวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยาและสมุนไพร
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ผลการดําเนินงานสถานผลิตยาและผลิตภัณฑสมุนไพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
2.3.1 ยอดการจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ลําดับ รายการ ขนาด หนวย
ยอดการจําหนาย

2554
ยอดการจําหนาย

2555
% เพ่ิม/ลด

1 ขมิ้นชันแคปซูล 100 Cap กระปุก 454 592 130.4
2 ขมิ้นชันแคปซูล 50 Cap ซอง 334 92 27.5
3 ชากระเจี๊ยบ 15 ซองยอย ซอง 133 75 56.4
4 ชารางจืด 15 ซองยอย ซอง - 301 100.0
5 นํ้ามันไพล 30 CC ขวด 1,584 1,207 76.2
6 พิมเสนนํ้า 5 CC ขวด - 97 100.0
7 ฟาทะลายโจรแคปซลู 50 Cap ซอง 199 277 139.2
8 ฟาทะลายโจรแคปซลู 100 cap กระปุก 284 391 137.7
9 มะระข้ีนกแคปซูล 50 Cap ซอง - 82 100.0
10 มะระข้ีนกแคปซูล 100 cap กระปุก - 130 100.0
11 ยาดมสมุนไพร 30 กรัม ขวด 391 - -100.0
12 ลูกประคบสมุนไพร 150 g ลูก 757 859 113.5
13 ยาดมสมุนไพร (ทรงเหลีย่ม) 20 กรัม ขวด - - -
14 ยาหมองไพล 20 g ขวด - - -
15 ยาหมองสมุนไพร 40 g ขวด 19 - 100.0
16 ยาหมองสมุนไพร 50 g ขวด 457 1,336 292.3
17 ชาชุมเห็ดเทศ 15 ซองยอย ซอง 146 88 60.3
18 ผงขัดผิวซองเล็ก 50 g ซอง 50 - -100.0
19 ผงขัดผิวซองใหญ 100 g ซอง 50 - -100.0
20 ยอแคปซูล 100 Cap กระปุก 86 - -100.0
21 ยอแคปซูล 50 Cap ซอง 126 - -100.0
22 มะรุมแคปซูล 100 Cap กระปุก 90 26 28.9
23 มะรุมแคปซูล 50 Cap ซอง 60 136 226.7
24 ชาตะไคร 15 ซองยอย ซอง 170 - -100.0
25 ชาดอกคําฝอย 15 ซองยอย ซอง 82 - -100.0
26 ใบมะขามแขกแคปซลู 50 Cap กระปุก 155 - -100.0
27 ยาอบสมุนไพร 150 g หอ - 46 100.0
28 ยาอบสมุนไพร 100 g หอ - 150 100.0

รายรับยอดจําหนายปลีก รวมท้ังสิ้น 383,332 บาท
กําไรจากการจําหนาย รวมท้ังสิ้น 176,746 บาท
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การจัดกิจกรรมและจัดจําหนายผลิตภัณฑ

 งานบุญเบิกฟาจังหวัดมหาสารคาม ประจําป 2555

 วันวิทยาศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําป 2555
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ดานการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม
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ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (ปงบประมาณ  พ.ศ.  2555)
1  โครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

วัน/เดือน/ป ชื่อกิจกรรม/ โครงการ
ผูเขารวม

(คน)
งบประมาณ

(บาท)
2 ธ.ค.2554 โครงการวันพอแหงชาติ 130 7,000

28 ธ.ค. 2554 โครงการทําบญุเน่ืองในวันปใหมและกีฬาเช่ือมสัมพันธบุคลากร
ประจําป 2555

149 39,965

6 มี.ค. 2555
5 มิ.ย. 2555
1 ส.ค. 2555

โครงการทําบญุตามวันสําคญัทางศาสนา
- วันมาฆบูชา
- วันวิสาขบูชา
- วันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา

23
24
32

2,000
2,000
4,000

11-12 เม.ย.
2555

โครงการวันสงกรานตประจําป 130 39,990

10 ส.ค.2555 โครงการวันแมแหงชาติ 33 3,780

24 ก.ย.2555 โครงการวันมหิดล 300 42,260

รวมงบประมาณ 140,995

 คณะแพทยศาสตรรวมประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องในวันสําคัญตางๆทางศาสนา ณ วัดศรีสวัสดิ์
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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  ด้านการบริหารจัดการ   
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ด้านการบริหารจัดการ 
 1 . บุคลากร 
  1.1  จํานวนบุคลากร 

ข้าราชการสาย พนักงาน ผู้เชี่ยวชาญ ลูกจ้าง พนักงาน ลูกจ้าง 
ก ข ค วิชาการ ปฏิบัติการ ประจํา ราชการ ชั่วคราว 

อัตรากําลังของคณะ 
4 - - 96 148 9 - - 51 

รวมทั้งสิ้น  308  คน 
บุคลากรปฏิบัติงาน 

3 - - 42 57 9 - - 51 
รวมทั้งสิ้น  184  คน 

 
หมายเหตุ : บุคลากรปฏิบัติงานจริง 161 คน ลาศึกษาต่อ 23 คน 
 

สถิติจํานวนบคุลากร คณะแพทยศาสตร ์
                                                                                                                       หน่วย : คน 
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  1.2  จํานวนอาจารย์ประจํา 

คณะแพทยศาสตร์ จําแนกตามวุฒิการศึกษา จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

1.อาจารย์คลินิก - 7 6 13 1 - - 
2.อาจารย์ปรีคลีนิก - 1 20 21 2 - - 
3.อาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ 2 6 - 8 - - - 
4.อาจารย์เวชกิจฉุกเฉิน - 1 - 1 - - - 
4.อาจารย์ ปร.ด. - - 2 2 2 - - 

รวม 95 คน 2 15 28 45 5 - - 
 
หมายเหตุ : ไม่รวมลาศึกษาต่อและผู้เช่ียวชาญ 
 
 

สถิติจํานวนอาจารย์ ประจําคณะแพทยศาสตร ์
                             หน่วย : คน 
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 2.  การส่งเสรมิทุนการศึกษาของบุคลากรของหน่วยงาน  เข้าศึกษาต่อสถาบนัภายในและภายนอก
ประเทศ   

สายวิชาการ 
ระดับ

การศึกษา ชื่อผู้รับทุน ทุนสาขาท่ีเรียน สถาบัน จํานวน
ทุน 

ปริญญาเอก อ.พญ.วรวรรณ  คลังบุญครอง รังสีวิทยาวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์       
ศิรราชพยาบล 

1 

อ.ชูวดี  ปริวัฒนากุล กายวิภาคศาสตร์และ
ชีววิทยาโครงสร้างหลักสูตร
นานาชาต ิ

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

1 

อ.พญ.ศุภวดี  วงศ์นิจศีล อายุรศาสตร์ท่ัวไป คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 

อ.พญ.สุดาวดี  เบญจประยูรศักดิ์ ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

1 

 อ.อําภา  คนชื่อ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1 

 อ.พญ.สุกัญญา  ชูคันหอม อายุรศาสตร์โรคเลือด คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 

ปริญญาโท อ.วัลลภา  ลีลานันทกุล วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1 

 
สายสนบัสนุน 

ระดับ
การศึกษา ชื่อผู้รับทุน ทุนสาขาท่ีเรียน สถาบัน จํานวนทุน 

ปริญญาโท น.ส.ดวงใจ  เผ่าเวียงคํา บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 

น.ส.ศิวพร  อังคเสน บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 

 
 3. การจัดอบรม/สัมมนาให้กับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์   
     3.1 การจัดอบรม/สัมมนาให้กับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 

ว/ด/ป หัวข้อเรื่อง สถานที่ ผู้เข้าร่วม งบประมาณ ประกาศนียบัตร 
(คน) (บาท) ได้รับ ไม่ได้รับ

 การจัดอบรม      
21 - 25 
พ.ค.2555 

โครงการอบรมฟื้นฟูทักษะ
พยาบาลกู้ชีพ 

โรงแรมตักสิลา 50 250,000 - 

30 พ.ย. – 
2 ธ.ค. 
2554 

โครงการอบรมฟื้นฟูทักษะผู้
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นรุ่นท่ี 2 

ห้องประชุม 100ที่นั่ง อาคาร
กิจการนิสิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฎมหาสารคาม 

75 112,700 - 
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    3.2 อาจารย์  บุคลากรมหาวิทยามหาสารคามที่ได้รบัรางวัล   
ผลงาน - รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน/คณะ ชื่อ - นามสกุล 

รางวัลมหิดลทยากร ประจําปี 2554 ศิษย์เก่าท่ีได้
ประกอบคุณความดี มีความรู้ ความสามารถ จน
ประสบผลสําเร็จ มีผลงานเป็นท่ียอมรับท้ัง
ภายในประเทศ และระดับนานาชาติ 

ห้องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน 
จาติวนิช อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

ศ.นพ.ดร.เรือน  สมณะ,   
ราชบัณฑิต 

รางวัลพระกินรี ประจําปี 2555 ภายใต้แนวความคิด 
“คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” 

หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 เขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร 

อ.นพ.วิทยา  จารุพูนผล 

 
    3.3 บุคลากรที่เขา้ร่วมประชุมวิชาการและ/หรือเสนอผลงานวิชาการท้ังในและตา่งประเทศ   
ลําดับ ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี ประเทศ 
ประชุมวิชาการ    

1 อ.ดร.ขวัญจิต  สมพมิตร 
อ.ดร.รติกร  ชาติชนะยืนยง 
อ.ดร.ดรุณี  พ่วงพรพิทักษ์ 

ประชุมวิชาการ สสท. ครั้งท่ี 41 ปี 2555 2 - 4 พ.ค.2555 กรุงเทพฯ 

2 ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์  สิทธิเวช การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งท่ี 1 
ความเชื่อมโยงด้านอาหารสู่ความม่ันคงด้าน
โภชนาการ 

10-12 ก.ย. 2555 กรุงเทพฯ 

3 อ.ดร.นุชนาถ  ไหมหรือ 
อ.ดร.วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 
อ.ดร.กฤษณา  หอมวุฒิวงศ์ 
น.ส.ธิดา  ศรีคุณ 

ประชุมวิชาการ Anatomy Metting 2 - 4 พ.ค. 2555 มุกดาหาร 

4 อ.ดร.ลดาชาติ  แต่พงษ์โสรัถ การประชุมวิชาการประจําป ีสรีระวิทยาครั้งที่ 41   2 - 4 พ.ค. 2555 กรุงเทพฯ 

5 
 

รศ.นพ.กิจประมุข ตันตยาภรณ์ 
 

1. ประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษา Ottowa 
Conference คร้ังท่ี 15 

8 - 13 มี.ค.2555 มาเลเซีย 

2. ประชุมวิชาการ " Ob&Gyn : Update & 
Practical 2012 " 

15 - 17 ส.ค. 2555 จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย

3. สัมมนาวิชาการเรื่องมาตราฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ 

13 ก.ค. 2555 กรุงเทพฯ 

4. การประชุมวิชาการ แพทยศาสตร์ศึกษาแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 13 

8 - 9 ต.ค.2555 ขอนแก่น 

5. ประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษา 19 - 21 ก.ย. 2555 เชียงราย 

6 อ.นพ.วิทยา  จารุพูนผล สัมมนาวิชาการ "การใช้ความเจริญทางเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม 

17 ส.ค. 2555 กรุงเทพฯ 

7 ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2555         
(State of the Art in Global Health) 

13 -1 4 ก.พ. 2555 นครราชสีมา 
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ลําดับ ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี ประเทศ 

8 อ.นพ.รัฐ  สอนสุภาพ 1. ประชุมวิชาการครั้งท่ี 1 ปี 2555 ของสมาคม
อัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย 

23 - 24 ก.พ.2555 กรุงเทพฯ 

  2. ประชุมใหญ่ทางวิชาการประจาํปีครั้งท่ี 
49/2555 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ 

22 - 24 มี.ค.2555 กรุงเทพฯ 

  3. ประชุมวิชาการหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน 1 ส.ค. 2555 กรุงเทพฯ 

  4. ประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี 
11(CPIRD 2012) 

19 - 21 ก.ย. 2555 เชียงราย 

9 
 

อ.ดร.พญ.ศิรินาถ  ตงศิร ิ 1. ประชุมวิชาการแพทย์ศาสตร์ศึกษาแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 12 

11 - 14 ต.ค. 2554 คณะแพทย    
ศาสตร์ศิริราช 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ"การประเมินความ
พิการในชุมชนโดยใช้รหัส ICF 

9 ก.พ. 2555 สกลนคร 

3. ประชุมสัมมนาวิชาการ"จากแนวคิดนโยบาย
และการปฏิบัติ" 

16 - 18 ก.ค. 2555 นนทบุรี 

4. ประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 13 

8 - 9 ต.ค. 2555 ขอนแก่น 

10 อ.นพ.เทพอุทิศ  กั้วสิทธ์ิ ประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งประเทศไทยคร้ัง
ท่ี 23 

5 - 7 ต.ค. 2554 กรุงเทพฯ 

11 
 

อ.นพ.ธนานันท์  ธเนศวรอนันต์ 1. ประชุมวิชาการประจําปี 2555 ราชวิทยาลัย
อายุรศาสตร์แห่งประเทศไทย 

25 - 29 เม.ย.2555 ชลบุรี 

2. ประชุมวิชาการประจําปีครั้งท่ี 51 คณ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

17 - 20 ก.ค. 2555 กรุงเทพฯ 

12 อ.พญ.ศุภวดี  วงศ์นิจศีล ประชุมวิชาการประจําปี 2555 ราชวิทยาลัย
อายุรศาสตร์แห่งประเทศไทย 

25 - 29 เม.ย. 2555 ชลบุรี 

13 น.ส.พลับพลึง  แสงโพธิ์ดา ประชุมวิชาการทันตแพทย์ ทันตาภิบาล     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

23 - 24 ส.ค. 2555 ขอนแก่น 

14 อ.ภก.ณัฐพงษ์  วิชัย 1. โครงการแข่งขันความรู้ทางวิชาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ 

22 - 23 ต.ค. 2555 มหาวิทยาลัย 
สงขลา
นครินทร์ 

2. ประชุมวิชาการเร่ือง From the best 
practice to paticnt education 

9 - 11 ก.ค. 2555 กรุงเทพฯ 

15 
 

ผศ.ดร.ชูศักดิ ์ นิธิเกตุกุล 
 

1. สัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก
2553-2555 

14 มี.ค. 2555 กรุงเทพฯ 

2. ร่วมประชุมวิชาการประจําปี การแพทย์แผน
ไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน 

5 – 7 ก.ย. 2555 กรุงเทพฯ 

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายวิชาการ 1 - 5 เม.ย. 2555 ประเทศ
เกาหลี 
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ลําดับ ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี ประเทศ 

15 ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  นิธิเกตุกุล 1. สัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก
2553-2555 

14 มี.ค. 2555 กรุงเทพฯ 

  2. ร่วมประชุมวิชาการประจําปี การแพทย์แผน
ไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน 

5 – 7 ก.ย. 2555 กรุงเทพฯ 

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายวิชาการ 1 - 5 เม.ย. 2555 ประเทศ
เกาหลี 

เสนอผลงานวิชาการ    
16 อ.ดร.พญ.ศิรินาถ  ตงศิร ิ เสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศแอฟริกาใต้ 29 ต.ค.- 4 พ.ย. 54 ประเทศ

แอฟริกาใต้ 
17 ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  นิธิเกตุกุล เสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศอินเดีย 3 - 8 ส.ค. 54 ประเทศ

อินเดีย 
 
    3.4 บุคลากรที่ศึกษาดูงานท้ังในและตา่งประเทศ   

ลําดับ หัวข้อเรื่อง จํานวน 
(คน) วัน/เดือน/ปี สถานที่ 

1 ศึกษาดูงานด้านการให้บริการทางการแพทย์ 27 12 - 15 ม.ค. 2555 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2 ศึกษาดูงานด้านการให้บริการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ 
18 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 55 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
3 ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ การจัดการ

เรียน 
9 23 - 24 พ.ค. 2555 สาธารณรัฐประชาชนลาว 

4 ศึกษาดูงานด้านบูรณาการแพทย์แผนตะวันตก
ร่วมกับการแพทย์แผนจีน 

10 19 - 23 ก.ย. 2555 ประเทศจีน 

 
    4. เครือข่ายความร่วมมือกับองค์การตา่งประเทศ  (งานวิเทศสัมพนัธ์) 

วัน/
เดือน/ปี 

ชื่ออาคันตุกะ/
สัญชาติ หน่วยงาน ผู้เข้าร่วม งบประมาณ วัตถุประสงค์ 

6 ต.ค. 
55 

Dr.John O.Gibson มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ 
Tarrant Couty Hospital District 
D/B/A JPS Health Network 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

15 10,000 เพ่ือร่วมมือด้านการ
แลกเปลี่ยนนิสิตและ
บุคลากร 
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ด้านการเงินและงบประมาณ 
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ด้านการเงินและงบประมาณ 
 1.งบประมาณของคณะแพทยศาสตร์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ 

1.  งบประมาณเงินแผ่นดิน 89,815,440 63.06
  1.1  งบประมาณแผ่นดิน  (ปกติ)  3,205,440 2.25
  1.2  โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม 52,800,000 37.07
  1.3  โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพและบุคลากรทางด้านสาธารณสุข (สบพช.) 33,810,000 23.74
2.  งบประมาณเงินรายได้   52,624,300 36.94
  2.1  สํานักงานเลขานุการคณะ  548,000 0.39
  2.2  ระดับปริญญาตรี  11,492,860 8.06
        - สาขาแพทยศาสตร์ 8,091,870 5.68
        - สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2,187,855 1.53
        - สาขาเวชกิจฉุกเฉิน 1,213,135 0.85
  2.2  ระดับบัณฑิตศึกษา  583,440 0.41
  2.3  ศูนย์บริการทางการแพทย์ 38,000,000 26.68
  2.4  ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2,000,000 1.4

รวมทั้งสิ้น 142,439,740 100.00
 

สถิติงบประมาณของคณะแพทยศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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2.  ค่าใช้จ่ายของคณะแพทยศาสตร ์ ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ 

จัดสรร(บาท) 
 

ใช้ไป (บาท) 
 

คงเหลือ 
บาท ร้อยละ 

1.  งบประมาณเงินแผ่นดิน 89,815,440 56,865,024.70 32,950,415.30 36.69
  1.1  งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) 3,205,440 3,123,647.15 81,792.85 2.55
  1.2  โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม 52,800,000 36,098,596.30 16,701,403.70 31.63
  1.3  โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพและบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุข (สบพช.) 

33,810,000 17,642,781.25 16,167,218.75 47.82

2.  งบประมาณเงินรายได้   52,624,300 25,255,076.22 27,369,223.78 52.01
  2.1  สํานักงานเลขานุการคณะ  548,000 518,253.10 29,746.90 5.43
  2.2  ระดับปริญญาตรี  11,492,860 5133497.03 6,359,362.97 55.33
        - สาขาแพทยศาสตร์ 8,091,870 3,158,346.53 4,933,523.47 60.97
        - สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2,187,855 1,635,677.50 552,177.50 25.24
        - สาขาเวชกิจฉุกเฉิน 1,213,135 339,473.00 873,662.00 72.02
  2.2  ระดับบัณฑิตศึกษา  583,440 418,130.00 165,310.00 28.33
  2.3  ศูนย์บริการทางการแพทย์ 38,000,000 17,931301.44 20,068,698.56 52.81
  2.4  ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2,000,000 1,253,894.65 746,105.35 37.31

รวมทั้งสิ้น 142,439,740 82,120,100.92 60,319,639.08 42.35
  
3.  เงินสะสมของคณะแพทยศาสตร์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ 

รายรับจริง(บาท) ใช้ไป (บาท) 
คงเหลือ 

บาท ร้อยละ 
1.  งบประมาณเงินรายได้   
  1.1  สํานักงานเลขานุการคณะ  1,462,406.00 518,253.10 944,152.90 64.56
  1.2  ระดับปริญญาตรี  12,670,657.50 5,133,497.03 7,537,160.47 59.49
        - สาขาแพทยศาสตร์ 9,007,815.00 3,158,346.53 5,849,468.47 64.94
        - สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2,370,165.00 1,635,677.50 734,487.50 30.99
        - สาขาเวชกิจฉุกเฉิน 1,292,677.50 339,473.00 953,204.50 73.74
  1.2  ระดับบัณฑิตศึกษา  692,627.00 418,130.00 274,497.00 39.63
  1.3  ศูนย์บริการทางการแพทย์ 29,030,986.39 17,931,301.44 11,099,684.95 38.23
  1.4  ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1,079,340.00 1,253,894.65 -174,554.65 -16.17

รวมทั้งสิ้น 44,930,634.89 25,255,076.22 19,680,940.67 43.80
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ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 1. ผลการประเมินคณุภาพภายในคณะแพทยศาสตร ์(QA) ประจําปีการศึกษา  2555   

คณะแพทยศาสตร์  ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน  วงรอบการประเมินปีการศึกษา  2554   
(ต้ังแต่  1  มถินุายน  2554  ถึง  31  พฤษภาคม  2555 )  เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2555  โดยมี
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  คือ  

1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจามรี  ธีรตกุลพิศาล (ประธานกรรมการ) 
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 2.  รองศาสตราจารย์ ดร.พร้อมจิตร  ห่อนบุญเหิม (กรรมการ) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต  
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

3.  อาจารย์กนกกุล  มาเวียง (กรรมการ) รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา             
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4.  นางสาววรรณิภา  ถิ่นมุกดา (เลขานุการ) นักวิชาการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายมาตรฐาน  ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2555 
มาตรฐาน จํานวนตัวบ่งชีท้ี่ประเมิน 

ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของกรรมการ 

 2551 2552 2553 2554 2555 2551 2552 2553 2554 2555 2551 2552 2553 2554 2555 
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนงาน 

2 2 2 1 4 2.50 2.50 2.50 5.00 4.26 2.50 2.50 2.50 3.00 3.73 

2. การเรียนการสอน 13 10 9 8 12 1.92 2.10 2.56 4.03 4.22 1.76 1.90 2.56 2.66 4.03 
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
นักศึกษา 

2 2 2 2 2 3.00 3.00 3.00 4.50 5.00 3.00 3.00 3.00 3.50 3.50 

4. การวิจัย 5 5 4 3 6 1.40 1.80 2.60 4.97 4.32 1.40 1.40 3.00 4.97 4.14 
5. การบริการวิชาการแก่สังคม 5 4 5 2 6 2.75 2.75 2.80 5.00 4.83 2.75 2.00 3.00 5.00 4.67 

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1 1 1 1 3 3.00 3.00 3.00 5.00 4.67 3.00 3.00 3.00 5.00 4.33 
7. การบริหารและการจัดการ 9 9 9 4 5 2.11 2.89 3.00 4.50 4.75 1.78 2.67 2.89 4.25 4.40 
8. การเงินและงบประมาณ 2 2 2 1 1 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 3.00 2.00 3.00 3.00 5.00 
9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

3 3 3 1 1 2.67 2.67 2.67 5.00 5.00 2.67 2.67 2.67 4.00 5.00 

10. อัตลักษณ์ของหน่วยงาน - - - - 2 - - - 
 

- 
 

5.00 - - - 
 

- 
 

5.00 

11. สถานศึกษา 3 ด ี - - 2 - - - - 3.00 - - - - 3.00 - - 
12. การสร้างเสริมสุขภาพ - - 3 - - - - 2.67 - - - - 2.67 - - 

รวม 42 38 42 23 42 2.48 2.63 2.80 4.53 4.77 2.42 2.21 2.80 3.70 4.26 

 
สถิติผลการประเมินคุณภาพภายในรายมาตรฐาน ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2555 
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2.  การประเมินการปฏิบัตริาชการของคณะแพทยศาสตร์ (ก.พ.ร.) ประจําปงีบประมาณ        

พ.ศ. 2555 
คณะแพทยศาสตร์  มผีลดําเนินงานการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง  ประจําปีงบประมาณ  2555  

โดยมีผลการประเมินตนเอง  อยู่ในระดับปฏิบัติราชการได้ตามเป้าหมายที่ตกลงกันในคาํรับรองการปฏิบัติ
ราชการ  (3.8994)  ซึ่งมีตัวช้ีวัดทั้งหมด  57  ตัวช้ีวัด   

สรุปผลการประเมินการปฏิบตัิราชการ 

ปีงบประมาณ  จํานวนตัวชี้วัด คะแนนถ่วงน้าํหนัก ผลการดําเนนิงาน
อยู่ในระดับ 

2551 82 4.0908 ดี 
2552 56 3.4593 พอใช้ 
2553 61 3.5496 ดี 
2554 56 3.7983 ดี  
2555 57 3.8994 ดี  

 
  
สถิติผลการประเมินการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรอง ประจําปีงบประมาณ 2555 (คะแนนถ่วงน้ําหนัก) 
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 3. การประเมินการประกันคณุภาพการศึกษานสิิต 
     คณะแพทยศาสตร์  ได้มีการจัดระบบให้ความรู้ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต ในทุกปี
การศึกษา และสางเสริมให้นสิิตมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และสง่เสริมให้นิสิตนํากระบวนการคุณภาพไปใช้ร่วมกับการ
จัดโครงการหรือกิจกรรมนิสิต ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษานิสิต ดังนี้ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษานิสิต 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด การประกัน
คุณภาพ 

ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
ผลการประเมินของ   
       กรรมการ 

ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต QA 5 3 
 ก.พ.ร 5 3 

 
  โครงการ / กจิกรรมการประกันคณุภาพการศึกษานสิิต 
วัน/เดือน/ปี ชื่อกิจกรรม/โครงการ รายละเอียด 

4 ก.พ. 55 โครงการนิสิตกับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจําปี 2555 

1.เพ่ือให้นิสิตได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

  2.เพ่ือให้นิสิตได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองประจําปีงบประมาณ 

  3.เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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 4. การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
     คณะแพทยศาสตร์ ได้รับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจากสํานัก
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่  9  มกราคม  2556         
โดยมีผลการประเมินในระดับดี  คะแนนการประเมิน 127 คะแนน (ร้อยละ 35.88) 
 

สรุปผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน 
แบบประเมิน คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ร้อยละ 
ส่วนที่ 1     

1.รายงานสภาพแวดล้อมองค์กร (ERM 1) 3 1 33.33 ดี 
2.รายงานการวิเคราะห์และประเมนฯ (ERM 2) 15 5 33.33 ดี 
3.การบรหิารความเสี่ยง (ERM 3) 12 4 33.33 ดี 
4.แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยงฯ(ERM 4) 9 5 55.56 ปานกลางซึง่จะต้อง

ปรับปรงุให้ดีขึ้น 
5.รายงานความกา้วหน้าบริหารความเสี่ยงฯ (ERM 5) 6 2 33.33 ดี 
6.รายงานผลการประเมินองค์ประกอบฯ (ปย.1) 6 2 33.33 ดี 
7.รายงานการประเมินผลและการปรบัปรุงฯ (ปย.2) 3 3 100.00 ต้องแกไ้ขโดยด่วน 

รวมส่วนที่ 1 54 22 40.74 ปานกลางซึ่ง
จะต้องปรับปรุงให้
ดีขึ้น 
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แบบประเมิน 
คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ร้อยละ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 
ส่วนที่ 2         

1.ด้านสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายใน 159 156 61 54 38.36 34.62 ดี ดี
2.ด้านการประเมนิความเส่ียง 51 54 21 20 41.18 37.04 ปานกลาง ดี
3.ด้านกิจกรรมการควบคุมภายใน 42 42 19 15 45.24 35.71 ปานกลาง ดี
4.ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 33 33 13 11 39.39 33.33 ดี ดี
5.ด้านการติดตามและประเมินผล 15 15 5 5 33.33 33.33 ดี ดี

รวม 300 300 119 105 39.67 35.00 ดี ดี
รวม ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2  354  127  35.88  ดี 

 
สถิติการประเมินการบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ปี 2554 - 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คะแนนรวมสุทธ ิ
 คะแนนความเส่ียงที่ได้ (เต็ม 354)    127 
 คิดเป็นร้อยละ      35.88 
 ผลการประเมิน      ดี 
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เหตุการณสําคัญ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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เหตุการณสําคัญในรอบป
1. คณะแพทยศาสตร เขาศึกษาดูงาน ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเทพลักษ  ศิริธนะวุฒิชัย รองคณบดีคณะ
แพทยศาสตรฝายบริการทางการแพทย พรอมดวยคณาจารย และบุคลากรคณะแพทยศาสตร เขาศึกษาดูงานใน
ดานการบริหารจัดการโรงพยาบาล การใหบริการดานสาธารณสุขใหไดมาตรฐาน เม่ือวันท่ี12-15 มกราคม 2555
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2. คณะแพทยศาสตร เขาศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
โดยรองศาสตราจารย ดร.ภก.ชยันต  พิเชียรสุนทร, ราชบัณฑิต รองคณบดีคณะแพทยศาสตรฝายบริหาร พรอม
ดวยคณาจารย และบุคลากรคณะแพทยศาสตร เขาศึกษาดูงานในดานการบริหารจัดการ การบูรณาการ
ผสมผสานดานการแพทยแผนปจจุบันและแพทยแผนไทย เพ่ือดูแลรักษาผูปวย เชน การนวดแผนไทย คลินิก
กายภาพบําบัด ธาราบําบัด การครอบแกวสุญญากาศ การฝงเข็ม การใชผึ้งบําบัดอาการเจ็บปวย คลินิกผิวหนัง
และเวชศาสตรชะลอวัย เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2555
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3. คณะแพทยศาสตร ขอแสดงความยินดีกับผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  สมัปปโต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารยนายแพทยวิทยา  จารุพูนผล รองคณบดีคณะแพทยศาสตรฝายกิจการนิสิต
และนิสิตการพิเศษ, ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ  ภูพัฒนวิบูลย อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อรรถ  นันทจักร อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ีได
รับประทานรางวัลพระกินรี ประจําป 2555 ภายใตแนวความคิด “คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท”
ดําเนินการโดยสมัชชานักจัดรายการขาววิทยุโทรทัศนหนังสือพิมพแหงประเทศไทย (สว.นท.) โดยมี ฯพณฯ
พลอาอากาศเอก กําธน  สินธวานนท องคมนตรี ประทานรางวัลในครั้งนี้ เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2555 ณ
หอประชุมกรมประชาสัมพันธ ชั้น 3 เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร
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4. คณะแพทยศาสตร ขอแสดงความยินดีกับศาสตรจารย นายแพทย ดร.เรือน  สมณะ, ราชบัณฑิต
คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสไดรับ “รางวัลมหิดลทยากร ประจําป 2554” จาก
นายแพทยเสรี  ตูจินดา นายกสมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ งานวันครบรอบ43 ป
วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเปนศิษยเกาท่ีไดประกอบคุณความดี มีความรู ความสามารถ จน
ประสบผลสําเร็จ มีผลงานเปนท่ียอมรับท้ังภายในประเทศ และระดับนานาชาติ เม่ือวันศุกรท่ี 2 มีนาคม 2555 ณ
หองบรรยายศาสตราจารย นายแพทยกษาน  จาติวนิช อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
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5. คณะแพทยศาสตร เขารวมงานสืบสานอนุรักษประเพณีสงกรานต รดน้ําขอพรผูสูงอายุ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําป 2555 โดยไดรวมประกวดขบวนแห รวมประกวดเทพีสงกรานต โดยอาจารย
แพทยหญิงวรรณ คลังบุญครอง ไดรับรางวัลชมเชย และการประดวดรองเพลงลูกทุงพรอม หางเครื่อง ไดรับ
รางวัลชนะเลิศ เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2555 ณ บริเวณอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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6. คณะแพทยศาสตร ไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดาน
บริการดวยใจอยางมีความสุข ในวันท่ี 29 เมษายน 2555 ณ หองประชุมเฉลิมวราวิทย คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และระหวางวันท่ี 5 - 7 พฤษภาคม 2555 ณ กรมพัฒนาองคกร แหลมแมพิมพ บีช รี
สอรท จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางจิตสํานึกท่ีดีใหบุคลากรสามารถนําหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใชใน
ชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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7. คณะแพทยศาสตร ไดไปศึกษาดูงาน ณ Health Science University, Sethathirath
Hospital, Mittaphab Hospital, Mahosot Hospital สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวางวันท่ี
23 - 24 พฤษภาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรไดเพ่ิมพูนความรู และแลกเปลี่ยนประสบการณการ
ทํางานดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การใหบริการดานสุขภาพ เพ่ือนํามาพัฒนาและ
ประยุกตใชในหนวยงานของคณะใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
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8. คณะแพทยศาสตร เปนเจาภาพการจัดประชุมเครือขายความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาดาน
การแพทยแผนไทย ครั้งท่ี 19 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 21 มิถุนายน 2555 โครงการดังกลาวไดรับการประสานงานจาก
สถาบันการแพทยแผนไทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ใหคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนเจาภาพการจัดประชุม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
สถาบันการศึกษาในเครือขาย และเปนการสรางความรวมมือดานวิชาการ การผลิตกําลังคน การจัดการเรียนการ
สอนดานการแพทยแผนไทย รวมท้ังการประสานงานความรวมมือในการพัฒนาแกไขปญหาอันจะเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนางานการแพทยแผนไทย
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9. คณะแพทยศาสตร รวมเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร สํานัก
วิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง “การสัมมนาเพ่ือสืบสานภูมิปญญาการใชสมุนไพรไทยกับปราชญ
ทองถ่ิน ครั้งท่ี 1 โดยมี ศาสตราจารย ดร.สันทัด โรจนสุนทร อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน เปนประธานกลาว
เปดงาน รองศาสตราจารย ดร.ชยันต พิเชียรสุนทร ราชบัณฑิต เลขานุการสํานักวิทยาศาสตร
ราชบัณฑิตยสถาน กลาวรายงาน และศาสตราจารยปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
กลาวตอนรับ เม่ือวันท่ี 6 กรกฏาคม 2555 ณ หองประชุมโรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับปราชญทองถ่ินทางดานสมุนไพร ของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปน
ภูมิภาคท่ีมีพ้ืนท่ีและจํานวนประชากรมากท่ีสุด โดยการแพรความรูแกผูท่ีอยูในแวดวงวิชาการดานท่ีเก่ียวของกับ
การแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และสมุนไพรใหกับผูท่ีสนใจนั้น ถือเปนการสืบสานภูมิปญญาการบําบัด
โรคภัยไขเจ็บใหพัฒนาสืบสานภูมิปญญา การบําบัดโรคภัยไขเจ็บใหพัฒนาสืบทอดจากรุนสูรุนไดอยางเขมแข็ง
และเกิดประโยชนสูงสุด
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10. คณะแพทยศาสตรรวมกับกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดําเนินการออก
แนะแนวการศึกษายังสถานศึกษาตางๆ เพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตรท่ีเปดสอนในคณะแพทยศาสตร โดย
ระยะเวลาในการออกแนะแนวการศึกษา คือ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ จังหวัด
กาฬสินธุ, วันท่ี 17 กรกฎาคม 2555 ณ คณะดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวันท่ี 22 - 25
กรกฎาคม 2555 ณ จังหวัดหนองบัวลําภู, จังหวัดเลย, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองคาย, และจังหวัดขอนแกน
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11. คณะแพทยศาสตร ไดจัดโครงการออกหนวยแพทยและแพทยแผนไทยประยุกตเคลื่อนท่ีเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนารถ ในวันท่ี 10 สิงหาคม 2555 ณ
หางสรรพสินคาบิ๊กซี  ซุปเปอรเซ็นเตอร สาขามหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการใหบริการดานสุขภาพ
แกประชาชนท่ัวไป และเปนการประชาสัมพันธกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร กิจกรรมประกอบดวย การ
ใหบริการทางการแพทย การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเตานม และการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง
เบาหวาน ความดัน ฯลฯ  การใหบริการตรวจรักษาดวยแพทยแผนไทยประยุกต การตรวจธาตุเจาเรือน และ
กิจกรรมการประชาสัมพันธคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุมเปาหมาย เปนประชาชนท่ัวไปท่ี
สนใจ ประมาณ 200 คน
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12. คณะแพทยศาสตร ไดไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเฉิงตู มลฑลเสฉวน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ดานการบูรณาการแพทยแผนตะวันตกรวมกับการรักษาแบบการแพทยแผนจีน ในสวนของ
โรงพยาบาลและการจัดการเรียนการสอน โรงงานผลิตยา และตลาดกลางสมุนไพร ระหวางวันท่ี 19 - 23
กันยายน 2555 โดยคณะแพทยศาสตรมีนโยบายดานการบูรณาการการแพทยแผนปจจุบันและการแพทยแผน
ไทย เพ่ือการใหบริการท่ีมีคุณภาพตอประชาชน สงเสริมการรักษาดวยแพทยแผนปจจุบันรวมกับแพทยแผนไทย
และมีการผลิตยาสมุนไพรท่ีมีคุณภาพโดยคํานึงถึงคุณภาพของวัตถุดิบของสมุนไพรท่ีนํามาใชในการผลิต ซึ่ง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนอีกหนึ่งประเทศผูนําทางดานการแพทยแผนตะวันออกและการแพทยแผน
จีนท่ีเปนศาสตรท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง
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ดัชนีสมรรถนะสําคัญ (Key Performance Index : KPI)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

ตัวบงชี้ ป 2553 ป 2554 ป 2555
เปรียบเทียบ

ป 2554-2555
(รอยละ +/-)

1. การผลิตบัณฑิต :

1.1 จํานวนนสิิตท้ังหมด 471 502 551 9.76

• ระดับปริญญาตรี (คน) 465 491 540 9.97

- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 239 284 292 2.81

- หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบณัฑิต 186 136 147 8.08

- หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 40 71 101 42.25

• ระดับปริญญาโท (คน) - - 5 -

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - - 5 -

• ระดับปริญญาเอก (คน) 6 11 6 -45.45

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 6 11 6 -45.45

1.2 จํานวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) สัดสวนอาจารย : นิสิต  ( สกอ. =  1 : 8 )

• ระดับปริญญาตรี (คน)

- หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 1 : 4.98 1 : 5.11 1 : 4.94 -

- หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต 1 : 12.89 1 : 7.74 1 : 3.39 -

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 1 : 8.44 1 : 12.78 1 : 8.93 -

1.3. สถานภาพบัณฑิต

• จํานวนนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษา (คน) 66 87 442 408.04

• รอยละของบัณฑติท่ีไดงานทํา 85 92.22 92.21 -0.01

2. การวิจัย

2.1 จํานวนโครงการวิจัย

• จํานวนโครงการวิจัยท้ังหมด 21 32 37 15.62

• จํานวนโครงการวิจัยภายนอก 2 2 1 -50.00

• จํานวนโครงการวิจัยภายใน 19 30 36 20.00

2.2 เงินสนับสนุนการวิจัย

• เงินสนับสนุนการวิจัยท้ังหมด (บาท) 1,773,400 3,667,200 2,187,739 -40.34

• เงินสนับสนุนการวิจัยภายนอก (บาท) 768,600 100,000 58,289 -41.71

• เงินสนับสนุนการวิจัยภายใน (บาท) 1,004,800 3,567,200 2,129,450 -40.30
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ตัวบงชี้ ป 2553 ป 2554 ป 2555
เปรียบเทียบ

ป 2554-2555
(รอยละ +/-)

3. การบริการวิชาการ
• จํานวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 12 21 17 -19.04
• รายรับในการใหบริการวิชาการ (บาท) - - - -
• คาใชจาย และมลูคาในการบริการวิชาการ

(บาท)
349,807 2,006,335 1,041,804 -48.07

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
• จํานวนโครงการท่ีดําเนินการท้ังหมด 29 11 6 -45.45

• จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม 3,473 1,773 996 -43.82

5. ดานบริหารจัดการ

5.1. บุคลากร (Staff) : คน)

5.1.1 สายวิชาการ (Teaching  staff) 71 77 54 -29.87

1. ผูเช่ียวชาญ 9 9 9 -

2. ขาราชการ 7 5 3 -40.00

3. พนักงานวิชาการ 55 63 42 -33.33

• อาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ

- ศาสตราจารย 2 2 - -

- รองศาสตราจารย 4 4 - -

- ผูชวยศาสตราจารย 2 4 5 25.00

• คุณวุฒิอาจารยและพนักงานวิชาการ

- ปริญญาเอก 40 38 28 -26.31

- ปริญญาโท 23 15 15 -

- ปริญญาตรี 7 4 2 -50.00

• ลาศึกษาตอ

- ปริญญาเอก 3 11 6 -45.45

- ปริญญาโท 1 4 2 -50.00

5.1.2 สายสนับสนุน (Supporting  staff) 84 117 153 30.76

1. ขาราชการ สาย ข-ค 1 1 - -

2. พนักงานปฏิบัติการ 39 67 104 55.22

3. ลูกจางช่ัวคราว 44 49 49 -
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ตัวบงชี้ ป 2553 ป 2554 ป 2555
เปรียบเทียบ

ป 2554-2555
(รอยละ +/-)

• คุณวุฒิ
- ปริญญาโท 6 7 7 -
- ปริญญาตรี 55 84 123 46.42
- ต่ํากวาระดับปริญญาตรี 23 26 23 -11.53

• ลาศึกษาตอ
- ปริญญาโท 1 2 2 -
- ปริญญาตรี - - - -

5.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร (เคร่ือง)
• จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท้ังหมด 215 246 216 -12.19

1) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับนิสิต 81 90 89 -1.11

2) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือการ
บริหารงาน การบริการ และการจดัการเรียนการสอน

134 156 127 -18.58

6. ศูนยบริการทางการแพทย

6.1. บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน

• บุคลากรท้ังหมดในศูนยฯ (ราย) 33 38 45 18.42

6.2 จํานวนผูมารับบริการ

• จํานวนผูมารับบรกิารท้ังหมด (ครั้ง) 32,335 40,195 37,762 -6.05

• จํานวนผูมารับบรกิาร (ราย) 22,343 21,768 58,855 170.37

7. ศูนยบริการแพทยแผนไทยประยุกต

7.1. บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน

• บุคลากรท้ังหมดในศูนยฯ (ราย) 7 5 5 -

7.2 จํานวนผูมารับบริการ

• จํานวนผูมารับบรกิารท้ังหมด (ราย) 4,135 6,615 3,504 -47.02

8. สถานผลิตยาและผลิตภัณฑสมุนไพร

8.1. บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน

• บุคลากรท้ังหมด (คน) 3 2 2 -

8.2 จํานวนผลิตภัณฑ

• จํานวนผลติภณัฑท่ีผลิตท้ังหมด (ชนิด) 13 20 28 40.00

*หมายเหตุ : เฉพาะบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน, เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับนิสิต แทงจําหนาย 1 เครื่อง และเพ่ือการ
บริหารงาน, การบริการและการจัดการเรียนการสอน แทงจําหนาย 49 เครื่อง



รายงานประจำาปี	2555

คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ปรึกษา

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.เรือน  สมณะ, ราชบัณฑิต คณะบดีคณะแพทยศาสตร์

 ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรชยันต์ พิเชียรสุนทร, ราชบัณฑิต  รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิจประมุข ตันตยาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

 อาจารย์ นายแพทย์วิทยา จารุพูนผล  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

 

รวบรวม	วิเคราะห์ข้อมูล	/	รูปเล่ม

 นางสาวอุราภรณ์ ยาตรา รักษาการหัวหน้าสำานักงานเลขานุการคณะ

 นางสาวจิระกรณ์ พูนน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นายทินกร วิรุณพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แหล่งที่มาของข้อมูลและภาพประกอบ

 บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่จัดทำา	

 กันยายน 2556

 จำานวน 200 เล่ม



ออกแบบและจัดพิมพ์โดย สำ�นักพิมพ์มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม


