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 ในที่สุดคณะแพทยศาสตร์ก็ได้เปิดโรงพยาบาลให้บริการขนาด 230 เตียง โดยเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่  
16 มิถุนายน 2557 และให้บริการผู้ป่วยใน 30 เตียงก่อนในระยะแรก ที่ส าคัญคือ โรงพยาบาลได้มีห้องพิเศษ
และอุปกรณ์ห้องพิเศษครบ 36 ห้อง และจะด าเนินการเพ่ิมเตียงสามัญอีกในชั้นที่ 9 และ 10 ซึ่งรวมแล้ว 
จะมีจ านวนเตียงที่จะให้บริการผู้ป่วยประมาณ 150 เตียง ช่วงที่ผ่านมาได้เปิดรับบุคลากร โดยมีแพทยเ์พ่ิม
ประมาณ 20 คน และส่งไปศึกษาต่อเพ่ือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางประมาณ 10 คน และจะส่งไปเพิ่มทักษะ
เรื่อยๆ อีกประมาณ 5 ปี โรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ก็จะสามารถเปิดบริการได้เต็มรูปแบบ  
ในปีที่ผ่านมาก็ได้จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยมากมายเพ่ือรองรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
ที่จะกลับมาหรือสมัครเป็นอาจารย์เพ่ิมเติม 

 อาคารของคณะแพทยศาสตร์หลังที่ 2 ก็ประมูลผ่านไปเกือบ 1 ปีเต็ม กว่าจะได้เริ่มการก่อสร้าง 
ในปี 2558 ซึ่งจะใช้เวลาสร้างถึง 2 ปี และกว่าอุปกรณ์ต่างๆ จะสมบูรณ์น่าจะใช้เวลาอีกประมาณกว่า 1 ปี  
อาคารนี้จะมีประโยชน์มากเพ่ือรองรับห้องประชุม ห้องบรรยายขนาดต่างๆ ห้องปฏิบัติการเรียน 
การสอน การวิจัย การบริหารงาน ห้องพักอาจารย์ ที่เป็นสัดส่วน และอยู่ในอาคารเดียวกัน  
จะท าให้พวกเราส่วนใหญ่อบอุ่น 

 สุดท้ายนี้ วาระของการด ารงต าแหน่งคณบดีของผมก็สิ้นสุดลง 
ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ขอขอบพระคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมกัน 
ทุ่มเทท างาน ด้วยความจริงใจและสามัคคีตลอดมา 

 

สารจากคณบด ี
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ในรอบปีงบประมาณ 2557 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในอย่างเป็น
ทางการ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่10/2546 เมื่อวันที ่21 พฤศจิกายน 2546 โดยมี  
ศ.นพ.สมพร โพธินาม เป็นคณบดีคนแรก และ ศ.นพ.ดร.เรือน  สมณะ, ราชบัณฑิต เป็นคณบดีคนปัจจุบัน  
ซึ่งปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย  ระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร  
และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร 

 

            

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด าเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นอาคาร 13 ชั้น เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยใน ระยะแรกเปิด
ให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกเดือนมีนาคม 2557 และให้บริการผู้ป่วยในจ านวน 30 เตียง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 
2557 เป็นต้นมา ซ่ึงเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงและได้เพ่ิมจ านวนเตียงผู้ป่วยในส าหรับห้องพิเศษ จ านวน 36 เตียง  
ซึ่งเปิดให้บริการในช่วงเดือนตุลาคม 2557 และจะเพ่ิมจ านวนเตียงไปจนถึง 230 เตียงต่อไปในอนาคต 
ปัจจุบันมีการให้บริการคลินิกเฉพาะทางด้วยแพทย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยเครื่องมือ 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้แก่  

 

ปริญญาตรี  
• 1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) 

ปริญญาตรี  
• 2 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)   

ปริญญาตรี  
• 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน (หลักสูตร 4 ปี)   

ปริญญาโท 
• 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (วท.ม.) 

ปริญญา
เอก 

• 5 หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ (ปร.ด.) 

คลินิกหู คอ จมูก  คลินิกจิตเวช  คลินิกโรคเลือด  

คลินิกโรคผิวหนัง และ
แสงรักษา 

คลินิกอายุรกรรมโรคไต 
/ แผนกไตเทียม  คลินิกทันตกรรม 

ค



รายงานประจ�าปี 2557

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Annual Report 2014
 

ง 
 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

1.  งบประมาณเงินแผ่นดิน          50,545,263.00 19.39 
  1.1  งบประมาณแผ่นดิน  (ปกติ)  23,827,863.00             9.14 
  1.2  โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม           26,717,400.00 10.25 
2.  งบประมาณเงินรับฝาก 38,856,265.91 14.91 
  2.1  โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพและบุคลากร 
ตามโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 

21,805,000.00 8.37 

  2.2  โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพและบุคลากร 
ตามโครงการผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย 

14,700,000.00 5.64 

  2.3  งบค่าเสื่อม 2,351,265.91 0.90 
3.  งบประมาณเงินรายได้          171,233,377.00 65.78 
  3.1  ส านักงานเลขานุการคณะ             7,861,077.00 3.02 
  3.2  ระดับปริญญาตรี             6,952,300.00  2.67 
        - สาขาแพทยศาสตร์             2,539,000.00  0.97 
        - สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์             2,858,700.00  1.10 
        - สาขาเวชกิจฉุกเฉิน             1,554,600.00  0.60 
  3.3  ระดับปริญญาโท               274,700.00  0.10 
         - สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                274,700.00  0.10 
  3.4  ระดับปริญญาเอก            1,049,800.00  0.40 
         - สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ              1,049,800.00  0.40 
  3.5  ศูนย์บริการทางการแพทย์           61,500,000.00  23.60 
  3.6  ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์            1,660,000.00  0.64 
  3.7  เงินสะสมและงบกลางปี 91,935,500.00 35.27 

รวมทั้งสิ้น 260,634,905.91 100.00 
 

ปีงบประมาณ รายงาน จ านวนเงินสะสม 
คณะแพทยศาสตร์ 

2557 เงินรายได้คณะ (ปริญญาตรี) 3,713,808.78 
 เงินรายได้คณะ (ปริญญาโท) 64,733.40 
 เงินรายได้คณะ (ปริญญาเอก) 1,034,445.50 
 เงินรายได้ศูนย์บริการทางการแพทย์ 2,892,924.63 
 เงินรายได้ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ -1,401,410.00 

รวมเงินสะสมปีงบประมาณ 2557 6,304,502.31 

ง
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            ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อสุขภาพมหาชน 
 

เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โดยเน้นด้านเวชศาสตร์
ครอบครัวและชุมชน, แพทย์แผนไทย, เวชกิจฉุกเฉิน, เวชศาสตร์ผู้สูงวัยและทุพพลภาพเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประเทศ 
 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้รับใบประกอบวิชาชีพอย่างน้อยร้อยละ 85 และโรงพยาบาลได้รับการรับรอง
คุณภาพ 
  

1. จัดการศึกษาวิชาชีพขั้นสูง ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานนานาชาติและมีคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์ของสถาบัน 

2. สร้างผลงานวิจัยใหม่ที่มีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ  
การท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรม และการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

3. ให้บริการและสร้างเสริมสุขภาพชุมชนและสังคมเข้มแข็งเพ่ือพ่ึงพาตนเองได้ 
4. การอนุรักษ์ ส่งเสริม ปกป้อง เผยแพร่ ศึกษา พัฒนา และบูรณาการศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของอีสาน 
  

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์ 
คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล รวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

2. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการ วิชาชีพชั้นน าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 

และสังคม 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารธรรมมาภิบาลของคณะ 
5. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับระดับชาติและระดับสากล 
6. พัฒนาสู่คณะแพทยศาสตร์สีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
7. ส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ 

อย่างยั่งยืน 
8. พัฒนาระบบการให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมและได้การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

จ
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 ชื่อภาษาไทย : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Faculty of Medicine, Mahasarakham University. 

ปี พ.ศ. 2546  =  ปี ค.ศ. 2003 เป็นปีก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สีเขียว เป็นสีประจ าคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ลายประจ ายาม เป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ไทย และเป็นภูมิปัญญาของชาวอีสานในการแกะสลัก

ตามโบสถ์ วิหาร ต้นเทียน หรือถักทอเป็นเสื้อผ้า 
 

 

 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่ 269 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด   
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทรสาร : 0-4371-2991 โทรศัพท์ : 0-4371-2992 หมายเลขภายใน  6333   
เว็บไซค ์ http://www.med.msu.ac.th 

 

กรอบความหมาย 
 มีตราโรจนากรสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีความหมาย
ว่า ดวงตราแห่งความเจริญรุ่งเรือง 
 พญานาค  เป็น สัญลักษณ์ของชาวไทยสื่อถึงงูใหญ่ ซึ่งมีต านานที่เกี่ยวข้อง
กับการแพทย์ของโลกมาต้ังแต่สมัยกรีกโบราณ สถาบันต่างๆ ของไทยท่ีเก่ียวข้องกับ
ทางแพทย์จะมีสัญลักษณ์ของงูหรือพญานาคเกี่ยวข้องด้วย และ พญานาคยังมี
ความสัมพันธ์กับขนบธรรมเนียมความเชื่อถือของภูมิภาคอีสาน เป็นสัตว์ที่ได้รับ 
การยกย่องว่าเป็นผู้ดูแลแหล่งน้ าและเป็นสัตว์ที่คอยดูแลปกป้องพระพุทธเจ้า 
จากภัยอันตรายต่างๆ รวมทั้งยังมีลวดลายที่แสดงถึงศิลปกรรมของไทย 
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การก่อตั้ง / คณบดี 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในอย่างเป็นทางการ 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่10/2546 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546  โดยศาสตราจารย์ 
(พิเศษ) นายแพทย์สมพร  โพธินาม เป็นคณบดีคนแรกของคณะแพทยศาสตร์ ในระยะเริ่มด าเนินงานส านักงาน
ตั้งอยู่ ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 305 ชั้น 3 วิทยาเขตขามเรียง (ม.ใหม่)  
 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548 ได้ย้ายคณะแพทยศาสตร์มาด าเนินงาน ณ ที่ตั้ง 269 ถนนนครสวรรค์ 
ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (วิทยาเขตพ้ืนที่ในเมือง ม.เก่า)  
 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.เรือน  สมณะ, ราชบัณฑิต ได้รับแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งปฏิบัติหน้าที่และหมดวาระในวันที่  
31 มีนาคม 2558 

การเรียนการสอน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2547 คณะแพทยศาสตร์ได้รับโอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ต่อเนื่อง - โมดูล) จากคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 2 รุ่น   
มีนิสิตจ านวน 84 คน ซึ่งนิสิตรุ่นแรกได้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2547 จ านวน 54 คน และได้
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นเทียบโอน โดยที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2548  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2548 มีมติเห็นชอบหลักสูตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)  โดยผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2550  

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 ได้รับการรับรองจากกองประกอบโรคศิลปะโดยคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  

ปี พ.ศ. 2552 ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากเดิมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ เป็นหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต และเปิดสถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549 แพทยสภาได้รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี)  

และหลักสูตรผ่านมติเห็นชอบที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 
2549 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549)  โดยในปีการศึกษา 2549 รับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 
จ านวน 48 คน  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2553 มีมติเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) และได้เปิดรับนิสิต 
รุ่นแรกในปีการศึกษา 2553 จ านวน 40 คน  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2555 มีมติเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (2 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) และได้
ด าเนินการเปิดรับนิสิตในภาคเรียน 2/2555  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549) โดยหลักสูตรผ่านมติเห็นชอบที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ครั้งที่ 8/2549  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 และในปีการศึกษา 2550 ได้เปิดรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รุ่นที่ 1 จ านวน 6 คน  

 
การบริการ  
 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  2547 ได้เปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพ้ืนที่ขามเรียง และได้เปิด
ศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพ้ืนที่ในเมือง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549  เพ่ือเป็นแหล่งฝึกงานของนิสิต 
รวมทั้งให้บริการด้านการแพทย์  แก่นิสิต  บุคลากร  และประชาชนทั่วไป โดยที่ศูนย์บริการทางการแพทย์  
ได้ผ่านการประเมินจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 7 ขอนแก่น ให้เป็นหน่วยบริการประจ า 
(CUP : Contracting Unit For Primary Care) และศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพ้ืนที่ขามเรียงเป็นหน่วย
บริการปฐมภูมิ (PCU) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2552    
 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 ได้เปิดศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซ่ึงให้บริการตรวจ
รักษาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้แก่ หัตถเวช อายุรเวช เภสชักร  
 วันที่ 1 มีนาคม 2557 ได้ย้ายการให้บริการสุขภาพจากอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพ้ืนที่ 
ในเมืองมาด าเนินการ ณ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดไว้
รองรับการขยายจ านวนเตียงผู้ปุวย 230 เตียง 
 วันที่ 16 มิถุนายน 2557 โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดให้บริการ
ตรวจรักษาผู้ปุวยฉุกเฉินและผู้ปุวยใน 24 ชั่วโมง ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และคลินิกเฉพาะทาง 
ด้วยแพทย์และบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย 
ระยะแรกเปิดให้บริการ จ านวน 30 เตียง 

โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ได้รับผิดชอบการให้บริการสุขภาพ 6 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชน
ศรีสวัสดิ์ 1, ชุมชนศรีสวัสดิ์ 2, ชุมชนศรีสวัสดิ์ 3, ชุมชนปัจฉิมทัศน์ 1, ชุมชนปัจฉิมทัศน์ 2, และชุมชนตักสิลา 
ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
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โครงสร้างองค์กรคณะแพทยศาสตร์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556 วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 

คณะแพทยศาสตร ์

สาขาวิชา ส านักงานเลขานุการคณะ โรงพยาบาล 
(ศูนย์บริการทางการแพทย์) 

1. สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
   -หมวดวิชาปรีคลินิก 
   -หมวดวิชาคลินิก 
2. สาขาวิชาแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ 
3. สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 
4. สาขาวิชาบัณฑิตศึกษา 
    

 

 

1. งานนโยบายและแผน 
2. งานการเงินและบัญชี 
3. งานพัสดุ 
4. งานการเจ้าหน้าที่ 
5. งานประชาสัมพันธ์และ
วิเทศสัมพันธ์ 
6. งานธุรการและยานยนต์          
7. งานอาคารสถานที่และซ่อม
บ ารุง 
8. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. งานวิชาการ 
10. งานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพ 
11. งานกิจการนิสิตและ
กิจการพิเศษ 
12. งานบัณฑิตศึกษา 

1. งานอ านวยการ 
2. งานการแพทย์ 
3. งานการพยาบาล 
4. งานเภสัชกรรม 
5. งานเวชระเบียนและสถิติ 
6. งานห้องปฏิบัติการ 
7. งานรังสีวินิจฉัย 
8. งานทันตกรรม 
9. งานกายภาพบ าบัด 
10. งานเวชกรรมสังคม 
11. งานโภชนาการ 
12. งานพัฒนาคุณภาพ 
การบริการ 
13. งานแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ 

สถานผลิตยา
และเวชภัณฑ์ 
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โครงสร้างการบริหารงานคณะแพทยศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

รองคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดี 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 

หัวหน้างาน 

คณบดี คณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะกรรมการบรหิารคณะ 





 

6 
 

ในรอบปีงบประมาณ 2557 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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 ศ.นพ.ดร.เรือน  สมณะ, ราชบัณฑิต 
ประธานกรรมการ 

 

   
ศ.นพ.สมพร  โพธินาม 

กรรมการ 
ศ.ดร.ภก.ชยันต์  พิเชียรสุนทร, ราชบัณฑิต 

กรรมการ 
รศ.นพ.กิจประมุข  ตันตยาภรณ ์

กรรมการ 

   
รศ.ดร.ปราโมทย์  ทองกระจาย 

กรรมการ 
นพ.คิมหันต์ ยงรตันกิจ 

กรรมการ 
นพ.เกรียงไกร  โกวิทางกูร 

กรรมการ 

   
นพ.สุนทร  ยนต์ตระกลู 

กรรมการ 
นพ.สุธี พิสิฐพยัต 

กรรมการ 
นพ.กิตติศักดิ์  คณาสวสัดิ์ 

กรรมการ 

  

 

นายสุรณัฐ ลิม้สุวรรณ 
กรรมการ 

ผศ.นพ.เทพลักษ ์ศริิธนะวุฒิชัย 
กรรมการและเลขานุการ 

นางลัดดาภรณ์ เช้ือในเขา 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ศ.นพ.ดร.เรือน  สมณะ, ราชบัณฑิต 
ประธานกรรมการ 

 

   
ศ.ดร.ภก.ชยันต์  พิเชียรสุนทร, ราชบัณฑิต 

กรรมการ 
รศ.นพ.กิจประมุข  ตันตยาภรณ์ 

กรรมการ 
ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย 

กรรมการ 
รศ.ดร.ปราโมทย์  ทองกระจาย 

กรรมการ 

    
อ.นพ.วิทยา  จารุพูนผล 

กรรมการ 
อ.นพ.มานิต ธีระตันตกิานนท ์

กรรมการ 
ผศ.นพ.รัฐ  สอนสุภาพ 

กรรมการ 
ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ  ตงศิริ 

กรรมการ 

               

      
  
 
 
   

ผศ.ดร.พิศมัย หอมจ าปา 
กรรมการ 

ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช 
กรรมการ 

อ.สุวรรณา แม่นปืน 
กรรมการ 

ผศ.นพ.ภีม เอี่ยมประไพ 
กรรมการ 

 (1 ต.ค. 56 - 22 มิ.ย. 57) 
   

 
พญ.สุกัญญา ชูคันหอม 

กรรมการ 
(23 มิ.ย.- 30 ก.ย.57) 

นางสาวสุกัญญา ครุฑไชยันต์ 
กรรมการและเลขานกุาร 

(ต.ค. 56 – ธ.ค. 56) 

นางลัดดาภรณ์ เช้ือในเขา
กรรมการและเลขานกุาร 

(ม.ค. 57 – ก.ย. 57) 

นางสาวพุทธิดา เพยีช าน ิ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ศ.นพ.ดร.เรือน  สมณะ, ราชบัณฑติ 
ประธานกรรมการ  

   
ศ.ดร.ภก.ชยันต์  พิเชียรสุนทร, ราชบัณฑิต 

รองคณบดีฝุายบริหาร 
รศ.นพ.กิจประมุข  ตันตยาภรณ์ 

รองคณบดีฝุายวิชาการ 
ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย 

รองคณบดีฝุายกิจการนิสิตและกิจการพเิศษ 

  
รศ.ดร.ปราโมทย์  ทองกระจาย 

รองคณบดีฝุายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
อ.นพ.มานิต ธีระตันตกิานนท ์

รองคณบดีฝุายบริการทางการแพทย ์

 

  
 

ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ  ตงศิริ 
ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิจัย 

ผศ.ดร.พิศมัย หอมจ าปา 
ผู้ช่วยคณบดีฝุายบัณฑิตศึกษา 

   ผศ.นพ.รัฐ  สอนสภุาพ 
     ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิชาการ 

      และบริการทางการแพทย ์

ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช 
ผู้ช่วยคณบดีฝุายปรีคลินิก 

 

  

อ.สุวรรณา แม่นปืน 
ผู้ช่วยคณบดีฝุายการแพทย์แผนไทย 

 

นางสาวสุกัญญา ครุฑไชยันต์ 
ผู้ปฏิบัติหน้าทีห่ัวหนา้ส านกังานเลขานุการคณะแพทย ์ 

(ต.ค. 56 – ธ.ค. 56) 

นางลัดดาภรณ์ เช้ือในเขา 
หัวหน้าส านักงานเลขานกุารคณะแพทย ์

(ม.ค. 57 – ก.ย. 57) 
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มีการที่จัดการเรียนการสอน จ านวน 5  หลักสูตร ดังนี้

 ระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร 
 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)   

(Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine  (B.ATM.)) 
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549)  

(Doctor of Medicine Program (MD.))  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน (วท.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)  

(Bachelor of Science Program in Emergency Health Science (B.Sc.)) 
 
 ระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (วท.ม.) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

(Master of Health Science Program in Health Science (M.Sc.(Health Science))) 
 
 ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปร.ด.) (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2549)  

(Doctor of Philosophy Program in Health Science (Ph.D.(Health Science))) 
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สาขาวิชา 
จ านวนนิสิต ปีงบประมาณ 2557 

(คน) 
ผู้ส าเร็จการศึกษาปี
การศึกษา 2556 

(คน) แผน ผล คงอยู่ 
1. ระดับปริญญาตรี 150 139 139 115 
1. หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 60 60 60 48 
2. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 50 45 45 34 
3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 40 34 34 33 
2.  ระดับปริญญาโท 8 2 2 - 
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 8 2 2 - 

3.   ระดับปริญญาเอก 8 11 11 - 
2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 8 11 11 - 

รวม 166 152 152 115 
 

สาขาวิชา จ านวนนิสิตแต่ละชั้นปี (คน) รวมทั้งสิ้น 
(คน) 1 2 3 4 5 6 

1. ระดับปริญญาตรี 139 120 126 114 56 47 602 
1. หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 60 49 50 51 49 47 306 
2. หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 45 37 42 38  - - 162 
3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 34 34 34 25 7  - 134 

2.  ระดับปริญญาโท 2 3 4 - - - 9 
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 3 4 - - - 9 

3. ระดับปริญญาเอก 12 9 6 4 2 -  33 
2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 12 9 6 4 2 - 33 

รวม 153 132 136 118 58 47 644 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน งบประมาณ 
(บาท) 

วัน/เดือน/ปี ที่จัด
กิจกรรม 

1 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 5,000 1–30 มิ.ย. 57 
2 โครงการประชุมปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษา 61,070 1 ต.ค. 56–31 มี.ค. 57 
4 โครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ 
32,300 24 ต.ค. 56-30 ก.ย. 57 

5 โครงการเตรียมพร้อมอาจารย์ในการออกข้อสอบ MEQ, MCQ, OSCE 20,000 26 ต.ค. 56-30 ก.ย. 57 
6 โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมแหล่งฝึกปฏิบัติงานสาขาวิชา 

เวชกิจฉุกเฉิน 
68,778 3,28 ก.พ. 57 

27 มี.ค. 57 
7 โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ และ

การประเมินอย่างมีวิจารณญาณ การสอนระบาดวิทยาและการวิจัย 
39,730 1-30 มิ.ย. 57 

8 โครงการสัมมนาร่วมแหล่งฝึก รพ.ร้อยเอ็ด และ รพ.กาฬสินธุ์ 10,000 1 ก.ค.-30 ก.ย. 57 
9 โครงการประชุมปฏิบัติการเตรียมพร้อมการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
179,150 1-31 ส.ค. 57 

10 การพัฒนาหลักสูตรตามวงรอบ 5 ปี (โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชกิจฉุกเฉิน) 

80,000 20-21 ก.ย. 57 

ชื่อ-สกุล ผลงาน 
นายก าธร  อินทรพิชัย  
และนายบุญมี  โพธิ์ค า 

พืชสกุลเปราะหินที่พบในประเทศเวียดนาม   
The Genus Caulokaempferia (Zingiberaceae) in Vietnam. 
(The Journal of Japanese Botany. Vol. 89: 129-136 (2014)) 
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ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ปี 
ที่จัด สถานที ่ ผู้เข้าร่วม  

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. โครงการสัมมนาพารา 
เมดิก 

12 ต.ค. 56 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นิสิต 100 คน 47,000 

2. โครงการถอดบทเรียน 
(KM 5 หมอ) 

3 มี.ค. 57 ห้อง ME 306  
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ตัวแทนคณะกรรมการ
บริหารสโมสรนิสิต 
สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
คณะละ 6 คน รวม 50 
คน (คณะแพทยศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์  
คณะพยาบาลศาสตร์  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์)  

3,000 

3. โครงการสร้างเสริม
สุขภาพ International 
Federation of Medical 
Student’s Association 
Thailand “Health 
Promotion Project 
Conference 2014” 

3-9 มี.ค. 57 คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 คน 60,000 

4. โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต 14 มี.ค. 57 ห้องประชุมชั้น 3 
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นิสิต 160 คน 45,185 

5. โครงการสัมมนาอาจารย์
ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ 

23 ก.ค. 57 ห้อง ME 306  
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อาจารย์และบุคลากร 
50 คน 

10,000 

6. โครงการประชุม
ผู้ปกครองนิสิต 

3 ส.ค. 57 ห้องประชุมชั้น 3 
โรงพยาบาล 
คณะแพทยศาสตร์ 

นิสิต 200 คน 10,000 

7. โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ 

3 ส.ค. 57 ห้องประชุมชั้น 3 
โรงพยาบาล 
คณะแพทยศาสตร์ 

นิสิต 150 คน 20,000 

8. โครงการนิสิตพบอาจารย์
ที่ปรึกษา 

6 ส.ค. 57 ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

นิสิตและอาจารย์ 130 คน 5,000 
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ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ปี 
ที่จัด สถานที ่ ผู้เข้าร่วม  

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 
9. การเข้าร่วมประชุมสามัญ
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
แพทย์แผนไทยและแพทย์
แผนไทยประยุกต์ 

9-12 พ.ค. 57 สาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทย วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎสวนสุนันทา 

5 คน 9,940 

10. โครงการก้าวแรก
ก้าวใหม่ 

13 ส.ค. 57 ณ ลานแปดเหลี่ยม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(เขตพ้ืนที่ขามเรียง) 

นิสิต ชั้นปีที่ 1 จ านวน 
150 คน 

8,000 

11. โครงการองค์ความรู้
สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

16 ส.ค. 57 วัดจันทร์ประดิษฐ์  
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

1.คณาจารย์และนิสิต
ชมรมรักษ์สมุนไพร 25 คน 
2. กลุ่มผู้สูงอายุจากชุมชน
ใกล้เคียง 30 คน 

10,000 

12. โครงการรู้เท่าทัน 
ยาเสพติด 

27 ส.ค. 57 คณะแพทยศาสตร์ นิสิต 80 คน 3,000 

13. โครงการ Boot Camp 6 ก.ย. 57 คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

นิสิต 3 คน 13,500 

14. โครงการแรกพบ 5 หมอ 
มอน้ าชี 

7 ก.ย. 57 สนามกีฬากลาง  
และอาคารพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

นิสิต 150 คน 5,495 

15. โครงการ Training 
Camp 

13 ก.ย. 57 ห้องประชุมเฉลิม  วรา
วิทย์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นิสิต ชั้นปีที่ 1-3 ที่สนใจ
ท างานชมรมวิเทศสัมพันธ์  
30 คน 

8,000 

16. โครงการรู้วิธีมีทางรอด 13 ก.ย. 57 ห้องประชุมชั้น 3 
โรงพยาบาล 
คณะแพทยศาสตร์ 

นิสิต 80 คน 20,000 

รวมงบประมาณ 278,120 

ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ปี 
ที่จัด สถานที ่ ผู้เข้าร่วม  

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. โครงการพิธีมอบ
เครื่องแบบปฏิบัติการนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ 

4 พ.ย. 56 ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1. นิสิต 150 คน  
2. อาจารย์และบุคลากร 
50 คน 
3. ผู้ปกครองนิสิต 150 
คน 

16,000 
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ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ปี 
ที่จัด สถานที ่ ผู้เข้าร่วม  

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. โครงการวันลอยกระทง 15 พ.ย. 56 สระน้ าหน้าคณะ 

พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

นิสิต 100 คน 25,000 

3. โครงการรณรงค์ 
เครื่องแต่งกาย 

1-31 ม.ค. 57 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

นิสิต 400 คน 5,000 

4. โครงการปฏิบัติธรรม  
“วิถีแพทย์ วิถีพุทธ”  

29-31 มี.ค.  
57  
 

ส านักปฏิบัติธรรมถาวร 
วนารามหรือวัดป่าดง
มะไฟ หมู่บ้านดงมะไฟ  
ต.โคกมน อ.น้ าหนาว  
จ.เพชรบูรณ์ 

นิสิต 30 คน 
 

24,173 

5. โครงการวันสงกรานต์ 9 เม.ย. 57 บริเวณหอพัก 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

นิสิต 40 คน 15,000 

6. โครงการวันไหว้ครู
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4 ก.ย. 57 อาคารพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

นิสิต 150 คน 10,000 

7. โครงการไหว้ครู 
คณะแพทยศาสตร์ 

4 ก.ย. 57 ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์  
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1.นิสิต 250 คน 
2.คณาจารย์ 
และบุคลากร 60 คน 

50,000 

8. โครงการธรรมะกับการ
ด าเนินชีวิต 

20 ส.ค. 57 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นิสิต 80 คน 3,000 

9. โครงการเลือกตั้งองค์กร
นิสิต 

10 ก.พ. 57 อาคารรังสีวินิจฉัย 
ศูนย์บริการทางการแพทย์ 

นิสิต 200 คน 2,000 

10. โครงการเตรียมความ
พร้อมบัณฑิตเพ่ือเข้าร่วมพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 
และพิธีมอบใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมและ 
การปฏญิาณตน 

14-18 ธ.ค. 
56 

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บัณฑิต 120 คน 22,150 

11. โครงการท าบุญตักบาตร
รับขวัญน้องใหม่ 

6 ก.ย. 57 ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นิสิต 150 คน 10,000 

รวมงบประมาณ 182,323 
 



รายงานประจ�าปี 2557

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Annual Report 2014
19

 

18 
 

ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ปี 
ที่จัด สถานที ่ ผู้เข้าร่วม  

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การเข้าร่วมประชุม
วิสามัญสมาพันธ์นิสิต
นักศึกษาแพทย์แผนไทย 
และแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

12-14 ส.ค. 
57 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

นิสิต 2 คน 4,620 

2. โครงการจัดท า 
Magazine ชมรมถ่ายภาพ
คณะแพทยศาสตร์ 

1 มิ.ย.– 
15 ก.ค. 57 

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นิสิตชมรมถ่ายภาพ  
30 คน 

8,000 

3. โครงการแรกพบ 
นิสิตแพทย์ สมาพันธ์นิสิต
นักศึกษาแพทย์แห่งประเทศ
ไทย 

20-23 มิ.ย. 
57 

ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และมหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร์ 

1. นิสิตแพทย์ 90 คน 
2. อาจารย์และบุคลากร 
2 คน 

58,739 

4. โครงการสานสัมพันธ์ 
พ่ีสู่น้องสาขาแพทยศาสตร์
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน
เปิดภาคเรียน 

19-20 ก.ค. 
57 

ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อาจารย์ บุคลากร  
และนิสิตแพทย์ 110 คน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

5. โครงการสานสัมพันธ์ 
จากพ่ีสู่น้องเปิดโลกกิจกรรม
และชมรม 

31 ก.ค. 57 ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นิสิต 150 คน 10,000 

6. การเข้าร่วมประชุม
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์
แห่งประเทศไทย 

1 ต.ค. 56– 
31 ก.ย. 57 

มหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นิสิต 20 คน 52,190 

7. โครงการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 

18-21 ต.ค. 
56 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิต 90 คน 85,271 

8. โครงการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
แพทย์แผนไทยและแพทย์
แผนไทยประยุกต์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 6 

24-27 ต.ค. 
56 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิสิต 85 คน 61,860 

9. โครงการเข้าร่วมกีฬา 
โฮมหมอเกมส์ 

12–14, 16 
พ.ย.  56   
 

สนามกีฬากลางและ
อาคารพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

นิสิต 200  คน  
 

30,000 
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ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ปี 
ที่จัด สถานที ่ ผู้เข้าร่วม  

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 
10. โครงการฝึกทักษะ 
และเตรียมความพร้อมกีฬา
บาสเกตบอล  
คณะแพทยศาสตร์ 

18-21 พ.ย. 
56 

สนามบาสเกตบอล 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

นิสิต 20 คน 10,000 

11. โครงการฝึกซ้อม 
และเสริมทักษะกีฬาเปตอง  
คณะแพทยศาสตร์ 

18-21 พ.ย. 
56 

สนามเปตอง  
อาคารพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

นิสิต 20 คน 8,500 

12. โครงการราตรีพ่ีบัณฑิต 13 ธ.ค. 56 ห้องอาหารมารินทร์  
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

นิสิต  100 คน 20,000 

13. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 11 ม.ค. 57 อาคารพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นิสิต 300 คน 5,000 

14. โครงการนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์มีใบอนุญาต 
ขับข่ีรถจักรยานยนต์ 100% 

18 ม.ค. 57 
 

ห้องประชุมชั้น 3 
โรงพยาบาล 
คณะแพทยศาสตร์ 

นิสิตและบุคลากร  
50 คน 

6,500 

15. โครงการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 
19 

31 ม.ค.– 
5 ก.พ. 57   
 

สนามกีฬากลาง  
และอาคารพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

นิสิต 100  คน  
 

41,089 

16. โครงการเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมวิชาการและ
การแข่งขันกีฬาสมาพันธ์
นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 2 กีฬา 
PARAMEDIC GAME # 2 

10-12 ต.ค. 
56  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นิสิต อาจารย์  
และบุคลากร 350 คน 

70,000 

17. โครงการเตรียมความ
พร้อมคณะกรรมการประชุม
เชียร์และร้องเพลงคณะ 

16 มิ.ย.- 
13 ส.ค. 57 

ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์ 
และลานสร้างเสริมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นิสิต 100 คน 5,000 

18. โครงการกิจกรรมคืน
แห่งดาว 

23 ส.ค. 57 ห้องอาหารมารินทร์  
จ.มหาสารคาม 

นิสิต 150 คน 17,500 

19. โครงการ Freshy Day 
and Freshy Night 2014 

30 ส.ค. 57 อาคารพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

นิสิต 150 คน 10,000 

20. โครงการสัมมนา
มอบหมายงานสโมสรนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ 

13-17 มี.ค. 
57 

ห้อง ME 306 ชั้น 3 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
และสินสมุทรรีสอร์ท  
จ.ระยอง 

นิสิต 60 คน 60,000 
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ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ปี 
ที่จัด สถานที ่ ผู้เข้าร่วม  

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 
21. โครงการกิจกรรม
ประชุมเชียร์และร้องเพลง
คณะ 

14-15, 17 
ส.ค. 57 

ณ ห้องประชุมเฉลิม  
วราวิทย์ และลานสร้าง
เสริมสุขภาพ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นิสิต 150 คน 13,576 

22. โครงการพี่เก่าน้องใหม่
สโมสรนิสิต 
คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

14 ก.ย. 57 ณ สนามกีฬากลางแจ้ง 
(หน้าโรงเรียนสาธิต
ประถม) และลานสร้าง
เสริมสุขภาพ  
คณะแพทยศาสตร์  

นิสิต 200 คน 20,000 

23. การเข้าร่วมประชุม
สมาพันธ์นิสิตนิสิตนักศึกษา
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
แห่งประเทศไทย 

5-8 พ.ค. 57 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

นิสิต 10 คน 7,510 

รวมงบประมาณ 605,355 

ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ปี 
ที่จัด สถานที ่ ผู้เข้าร่วม  

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. โครงการค่ายอาสาพัฒนา
ชนบทครั้งที่ 8 

7-10  มี.ค. 
57 
 

โรงเรียนบ้านค าม่วง  
ต.ค าบง อ.ห้วยผึ้ง  
จ.กาฬสินธุ์  
 

1. บุคลากร 2 คน  
2. นิสิต 80 คน  

45,000 

2. โครงการบ าเพ็ญ
ประโยชน์และเยี่ยมสถาน
สงเคราะห์เด็ก 

1 ก.พ. 57 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
ธวัชบุรี อ.ธวัชบุร ี
จ.ร้อยเอ็ด 

นิสิต 120 คน 24,550 

3. โครงการดนตรีเพ่ือสังคม 19 ก.ค. 57 โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนน
เสียว ต าบลเขวาใหญ่  
อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

นิสิตชมรมดนตรี สโมสร
นิสิต และนักเรียน
โรงเรียนบ้านขีศรีสง่า
โนนเสียว ต.เขวาใหญ่  
อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 60 คน 

10,000 

รวมงบประมาณ 79,550 
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นิสิตหรือศิษย์เก่าได้รับรางวัล 
 

น.ส.ปิโยรส  โสหนองบัว  น.ส.สิริกาญจน์  พุทธบุตร และ น.ส.พนัญญา  จอมพรรษา  นิสิตหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัล popular vote การน าเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย
และโปสเตอร์ เรื่อง Health Promotion for Opisthorchiasis โดยมี ผศ.นพ.เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย  
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และกิจการพิเศษ และผศ.ดร.ชศูักดิ์  นิธิเกตุกุล เป็นที่ปรึกษาโครงการ  
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
ในการประชุมวิชาการ The 1st  Thai Medical Student’s Health promotion project Conference 
2014 โดยนิสิตจะมีโอกาสได้เข้าร่วมน าเสนอผลงานแบบบรรยาย ในการแข่งขัน Rex Crossley ของการ
ประชุม March Meeting 2014 ณ ประเทศสาธารณรัฐตูนิเซีย ระหว่างวันที่  3 – 9 มีนาคม 2557 ต่อไป   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



รายงานประจ�าปี 2557

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Annual Report 2014
25

 

23 
 

ทุนการศึกษาของนิสิต (ต่อเนื่อง) 
1. ทุนมลูนิธิชิน โสภณพนิช 

ชื่อ-สกุล หลักสูตร มูลค่าทุน จ านวนทุน รวมเป็นเงิน 
น.ส.จีรนันท์  บริบูรณ์  แพทยศาสตรบัณฑิต 60,000 1 ทุน 60,000 
น.ส.พิชญา  แสงอรุณจรัส แพทยศาสตรบัณฑิต 60,000 1 ทุน 60,000 
นายสุรชาติ  สมศรี  แพทยศาสตรบัณฑิต 60,000 1 ทุน 60,000 
น.ส.คะนึงนิจ  เยื่อใย แพทยศาสตรบัณฑิต 60,000 1 ทุน 60,000 
นายวิรณัฎฐ์  สิทธิสา  แพทยศาสตรบัณฑิต 60,000 1 ทุน 60,000 
น.ส.สชุาดา  อันทนันต์  แพทยศาสตรบัณฑิต 60,000 1 ทุน 60,000 
น.ส.สุทธิดา  ดีพรม  แพทยศาสตรบัณฑิต 60,000 1 ทุน 60,000 
นายสรวิชญ์  เปรมเจริญ  แพทยศาสตรบัณฑิต 60,000 1 ทุน 60,000 
น.ส.สิริกัลยา  เมืองบาล  แพทยศาสตรบัณฑิต 60,000 1 ทุน 60,000 
นายกฤษฎา  แสนโสม  แพทยศาสตรบัณฑิต 60,000 1 ทุน 60,000 
นายรชตะ  ยุบลแมน  แพทยศาสตรบัณฑิต 60,000 1 ทุน 60,000 
น.ส.กรกนก  พาบุ  แพทยศาสตรบัณฑิต 60,000 1 ทุน 60,000 
น.ส.กาญจน์กมล  ชามะรัตน์ แพทยศาสตรบัณฑิต 60,000 1 ทุน 60,000 
น.ส.เกศริน  รัตน์วิเศษ   แพทยศาสตรบัณฑิต 60,000 1 ทุน 60,000 
นายเสรี  ผารัตน์  แพทยศาสตรบัณฑิต 60,000 1 ทุน 60,000 
น.ส.คริตยา  วาโยพัฒนา แพทยศาสตรบัณฑิต 60,000 1 ทุน 60,000 
นายจิตภัทร  พีรเพ็ญโภคัย แพทยศาสตรบัณฑิต 60,000 1 ทุน 60,000 
น.ส.ชริยากรณ์  สนธสิัมพันธ์ แพทยศาสตรบัณฑิต 60,000 1 ทุน 60,000 
น.ส.ยลรดี  แคว้นคอนฉิม แพทยศาสตรบัณฑิต 60,000 1 ทุน 60,000 
น.ส.ภารดี  มณีจักร แพทยศาสตรบัณฑิต 60,000 1 ทุน 60,000 
น.ส.อริตา เกิดนุข แพทยศาสตรบัณฑิต 60,000 1 ทุน 60,000 
น.ส.แคทรียา  ชาหล่อน  แพทยศาสตรบัณฑิต 60,000 1 ทุน 60,000 
นายปิยพงษ ์ วังศรีรัง  แพทยศาสตรบัณฑิต 60,000 1 ทุน 60,000 
น.ส.สิริกัญญา  ดลละวิจิตร  แพทยศาสตรบัณฑิต 60,000 1 ทุน 60,000 
นายกฤษณพงศ ์ สมยา  แพทยศาสตรบัณฑิต 60,000 1 ทุน 60,000 
น.ส.อุมภิกา  ซองเหล็กนอก  แพทยศาสตรบัณฑิต 60,000 1 ทุน 60,000 
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2. ทุนมลูนิธิโอสถสภา  

ชื่อ-สกุล หลักสูตร มูลค่าทุน จ านวนทุน รวมเป็นเงิน 
นายกิตติศักดิ์  เทพวงษา การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 40,000 1 ทุน 40,000 
 
3. ทุนสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  

ชื่อ-สกุล หลักสูตร มูลค่าทุน จ านวนทุน รวมเป็นเงิน 
น.ส.รสสุคนธ ์ วัดไทยสง แพทยศาสตรบัณฑิต 70,000 1 ทุน 70,000 
นางธนาภรณ์  สัตยะมุข แพทยศาสตรบัณฑิต 70,000 1 ทุน 70,000 
น.ส.หทัยชนก  ค าอ่อนสา  แพทยศาสตรบัณฑิต 70,000 1 ทุน 70,000 
น.ส.สิรินาถ  แสนนาวิน  แพทยศาสตรบัณฑิต 70,000 1 ทุน 70,000 
 
4. ทุนอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาชายแดนภาคใต้  

ชื่อ-สกุล หลักสูตร มูลค่าทุน จ านวนทุน รวมเป็นเงิน 
น.ส.ลิยานา  มะดือราแว การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 40,000 1 ทุน 40,000 
 

5. ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตต่างชาติ 
ชื่อ-สกุล หลักสูตร มูลค่าทุน จ านวนทุน รวมเป็นเงิน 

Mr.Xayfong  Herchedyear การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 48,000 1 ทุน  48,000 
Mr.Kongmenglee  Layao วท.บ. สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 48,000 1 ทุน  48,000 
Mr.Somejailor  Xaisana    วท.บ. สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 48,000 1 ทุน  48,000 
Mr.Bouneleuane  Douangdeuane ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 60,000 1 ทุน  60,000 
 
ทุนการศึกษาของนิสิต (รายปี) 

1. ทุนภมูิพล  
ชื่อ-สกุล หลักสูตร มูลค่าทุน จ านวนทุน รวมเป็นเงิน 

นายชนะชัย  เงาปัดชา  แพทยศาสตรบัณฑิต 10,000 1  ทุน 10,000 
นายณรงค์ศักดิ์ จันทะวัง  วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 15,000 1  ทุน 15,000 
นายสงกรานต์ นักบุญ  ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 20,000 1  ทุน 20,000 
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2. ทุนคุณกุลถิรา ตันตยาภรณ์  

ชื่อ-สกุล หลักสูตร มูลค่าทุน จ านวนทุน รวมเป็นเงิน 
น.ส.อัครนาฎ  พิริยะวิไล   แพทยศาสตรบัณฑิต 10,000 1 ทุน  10,000  
 

3. ทุนเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์  
ชื่อ-สกุล หลักสูตร มูลค่าทุน จ านวนทุน รวมเป็นเงิน 

น.ส.เปรมสุดา  จันทพิมพ์   วท.บ. สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 5,000 1 ทุน 5,000 
นายคุณากร มาพร  วท.บ. สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 5,000 1 ทุน 5,000 
นายธนากร ไชยเชษฐ์  วท.บ. สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 5,000 1 ทุน 5,000 
น.ส.สุพัตรา ผาจวง วท.บ. สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 5,000 1 ทุน 5,000 
น.ส.จันทนา ศรีพราว  วท.บ. สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 5,000 1 ทุน 5,000 
น.ส.มะลิวัลย์ ผลทับทิม  วท.บ. สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 5,000 1 ทุน 5,000 
นายสัตยา หลานเชษฐา วท.บ. สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 5,000 1 ทุน 5,000 
นายยงยุทธ ดากาวงษ์  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 5,000 1 ทุน 5,000 
นายภานุพันธ์  ศรีพันธ์  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 5,000 1 ทุน 5,000 
น.ส.จุฑาภรณ์ บงสีดา  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 5,000 1 ทุน 5,000 
 
4. ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ชื่อ-สกุล หลักสูตร มูลค่าทุน จ านวนทุน รวมเป็นเงิน 
นายประพัฒน์พงษ์  สุขสบาย  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 5,000 1 ทุน 5,000 
น.ส.ไพจิตร  เฮียงพรม  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 5,000 1 ทุน 5,000 
น.ส.กิ่งกาญจน์ นามไพรสันต์  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 5,000 1 ทุน 5,000 
 
5. ทุนมลูนิธิฟื้นฟูและส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมในพระราชูปถัมภ์ฯ  

ชื่อ-สกุล หลักสูตร มูลค่าทุน จ านวนทุน รวมเป็นเงิน 
น.ส.กัลยาณี  กฤษณกาฬ   การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 5,000 1 ทุน 5,000 
น.ส.วลัลิกา  ยืนตน   การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 5,000 1 ทุน 5,000 
นายอัคคฤทธิ์  ภูถนอม การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 5,000 1 ทุน 5,000 
น.ส.เบญจวรรณ  โอตเปี้ย   การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 10,000  1 ทุน  10,000  
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6. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก)  
ชื่อ-สกุล ชื่อทุน / หลักสูตร มูลค่าทุน จ านวนทุน รวมเป็นเงิน 

1. นายวิลาศ ค าแพงศรี   โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
(คปก) รุ่นที่ 16 ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย / ปร.ด. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1,802,000 1 ทุน 1,802,000 

2. นางสาววรารัตน์ สังวะลี โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
(คปก) รุ่นที่ 17 ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย / ปร.ด. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1,802,000 1 ทุน 1,802,000 

อาจารย์ที่ได้รับรางวัลและทุนสนับสนุนทางวชิาการ 
  ผศ.ดร.ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล ได้รับรางวัลผู้ประเมินผลงานวิชาการ (Reviewer) จากบริษัท Elsevier 
วารสาร ACTA TROPICA 
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การวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ท่ีได้รับการสนับสนุน 
จากงบประมาณเงินรายได้ 2557  

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย 

1. การสร้างเสริมสุขภาพโรคพยาธิใบไม้ตับ ต าบลหนองปลิง 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

100,000 ผศ.นพ.เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย
ผศ.ดร.ชูศักดิ์  นิธิเกตุกลุ  

2. อัตราการตรวจพบตัวอ่อนพยาธิระยะเมตาเซอร์คาเรีย 
ของพยาธิใบไม้ล าไส้ขนาดเล็ก Phaneropsolus bonnie 
ในตัวอ่อนแมลงปอ (แมงระง า) ที่จังหวัดกาฬสินธุ ์

121,000 อ.นพ.เทพอุทิศ  กั้วสิทธ์ิ 
อ.ดร.นพคุณ  ภักดณีรงค ์

3. ความชุกของการได้ยินปกพร่องของผู้สูงอายุในหกชุมชน 
จังหวัดมหาสารคาม 

100,000 อ.นพ.ภูรินทร์  สิจริะกลุ  
ผศ.นพ.ภีม  เอี่ยมประไพ 

4. ผลของส่วนประกอบหลักทางพฤกษเคมีต่อการพัฒนา 
ครีมจักรนารายณ ์

100,000 อ.ดร.ดรุณี  พ่วงพรพิทักษ์  
นายวิชิต  ทาร่อน 

5. ผลการเสริมฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพร 
กับยาปฏิชีวนะในการยับยั้งแบคทีเรียสายพันธ์ุดื้อยา 

100,000 อ.ดร.สุทธิวรรณ  ธรรมวตัร  
อ.ดร.กนกพร  ไชยอนันต์พร  
อ.ดร.วรญัญา  จตุพรประเสริฐ 

6. การสกัดและการท าโปรตีนท่ีมีคณุสมบัติในการยับยั้ง
แบคทีเรียให้บรสิุทธ์ิจากเชื้อ Cordyceps sp.Lsolate 
Cod-MK1201 

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

7. การศึกษาปริมาณโคซิซินในหัวใตด้ินของดองดึง (Gloriosa 
Superbalinn) หลังผ่านวิธีลดพิษตามภมูิป๎ญญาการแพทย์
แผนไทย 

148,600 ศ.ดร.ภก.ชยันต์  พิเชียรสุนทร  
อ.ปิยพงษ์  ยัพราษฏร ์

8. ประสิทธิภาพของโครงการผลติและพัฒนาแพทย์ 
และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข (Mega Project)  
พ.ศ.2549-2552 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

31,000 น.ส.อุราภรณ์  ยาตรา 
 

9. ศึกษาป๎ญหาและประเมินความพึงพอใจระบบงาน 
โสตทัศนศึกษาด้านการบันทึกภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว 
ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

30,000 น.ส.ดวงจันทร์  นาควัน  
น.ส.วิไลวรรณ  จันทร์งาม  
น.ส.ประวีณ์นุช  ชุมตรีนอกธ ารง 

10. การพัฒนามาตรฐานงานระบาดวทิยาโรคติดต่อ 
ของหน่วยงานเครือข่ายศูนย์บริการทางการแพทย์  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

50,000 น.ส.สายฝน  อาระลา  
น.ส.นิสาชล  ดงจารย์  
นายณัฐพล  เดชศิร ิ

11. การพัฒนาระบบการบริการที่บ้านของศูนย์บริการ 
ทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

50,000 นายอธิพงศ์  พิมพ์ดี  
นางศิรประภา  มัธยมนันต ์

12. การศึกษาภาวะสุขภาพของผูสู้งอายุและคนพิการ 
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์บรกิารทางการแพทย ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

64,605 นางศิรประภา  มัธยมนันต์  
นายอธิพงศ์  พิมพ์ดี 

13. ความชุกของภาวะซึมเศร้าและภาวะวิตกกังวลในผู้ปุวย 
โรคเรื้อรัง 

44,500 อ.พญ.จริยา  จริานุกูล 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย 

14. ความชุกของพาหะธาลัสซเีมียและฮีโมโกบินผดิปกต ิ
ในนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

100,000 อ.ดร.จงกลณี  ธนาไสย์  
น.ส.เบญจมาศ  อรณุภาส 

15. ความชุกของความผิดปกติของอิเลค็โทรลยัต์ในเลือด 
ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง พ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
(ร้อย-แก่น-สาร-สินธุ์) 

94,000 อ.พญ.กมลวรรณ  ตั้งวรพงศ์ชัย 
รศ.พญ.ศริิรัตน์  เรืองจุ้ย  
อ.นพ.วศิน  เบญจมปรญิญากลู 

16. ความสัมพันธ์ระหว่างสาร Cyanidin-3-glucoside 
anthocyanin และสารต้าน glycation ในข้าวไทย 

100,000 อ.ดร.วิภาวดี  ไดผ้ลมาก  
นางชฎาพร  เสนาคณุ 

17. การค้นหาประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อโรคไตเรื้อรังโดยใช้ 
แบบคัดกรองของคลินิกชะลอไตเทียมในประชากร 6 ชุมชน 
ในเขตรับผดิชอบของศูนย์บริการทางการแพทย์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

22,000 นางวฤดี  พูลทรัพย์  
นายวีระศักดิ์  เอนกศักดิ ์

18. การศึกษาความสัมพันธ์ทางชีวโมเลกุลของพยาธ ิ
สตรองจลิอยด์ที่ตดิเช้ือในลิงแสมและคน 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ประเทศไทย 

100,000 ผศ.ดร.ต้องจิตร  ถันชมนาง  
น.ส.อรนุช  แสนพูล 

19. ผลการปกปูองตับของเคอร์คูมิน ในหนูไมซ์ที่ถูกชักน า 
ภาวะเครียดโดยการแยกเลี้ยงเดี่ยวและภาวะเครียด 
ระดับต่ าเรื้อรัง 

100,000 อ.ดร.วรญัญา  จตุพรประเสริฐ 
น.ส.วันทนีย์  ช่วยหาญ 

20. ประสิทธิผลของนวดไทยแบบราชส านักต่อการลดอาการ
ปวดในผู้ปุวยปวดกล้ามเนื้อบ่าส่วนบน 

81,600 อ.ปิยาภรณ์  แสนศลิา  
น.ส.นงนุช  วีระวงศ์ 
น.ส.สุพรรณิการ์  วงษ์วิรา  
น.ส.วิรา  นิลด า  
น.ส.ศศิรดา  พักตรแก้ว 

21. อาการในสตรีวัยหมดระดู : ธรรมชาติของการเกิดโรค 
และผลกระทบทางคลินิก 

120,175 อ.ศุภวิตา  แสนศักดิ์  
น.ส.พนิดา  อุตวัฒน์  
นางปาริชาต  ดอนบรรจง 

22. Household  Food Security in Southeast Asia : Case 
Studies in Thailand ,lao PDR,and Vietnam 

100,000 ผศ.ดร.พิศมัย  หอมจ าปา  
น.ส.อรสา  โนนทอง 

23. การสร้างเสริมสุขภาพของโรคหนอนพยาธิท่ีติดต่อทางดินใน
พื้นที่ทุรกันดารตามโครงการพระราชด าริ ผาแดงภาคเหนือ 
ประเทศไทย  

100,000 ผศ.ดร.ชูศักดิ์  นิธิเกตุกลุ 

รวม 1,957,480 
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การวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ท่ีได้รับการสนับสนุน 
จากงบประมาณเงินรายได้ 2557  

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย 

ระดับปริญญาตรี 
1. ภูมิป๎ญญาการแพทย์พ้ืนบ้านอีสาน: กรณีศึกษาพระคร ู

ศุภาจารพมิล 
5,000 นายกัมปนาท  ค าหงศ์สา  

น.ส.เพียงกมล  สอนผึ้ง  
น.ส.ชนากานต์  สริิวรอรรถิกุล 

2. การสกัดสารส าคญัจากหอมแดง (Allium ascaloicum) 
และการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งอนุมลูอสิระและเอนไซม์ 
ไทโรซเีนส 

5,000 อ.ดร.วัลยา  เนาวรัตน์วัฒนา  
น.ส.วิจิตรา  บุญพระธรรม  
น.ส.นนท์ธิชา  ทาปลัด  
น.ส.อัญมณี  นามมนตร ี

3. การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบ 
จากใบชุมเห็ดเทศด้วยตัวท าละลายอินทรีย์ในการยับยั้ง 
การเจรญิของเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus 

5,000 อ.ดร.กนกพร  ไชยอนันต์พร  
น.ส.ศิราภรณ์  มหาโคตร 
น.ส.จิราพร  สงศรี  
น.ส.ชวัลนุช  อะปะมาเถ 

4. การพฒันาต ารับครีมแปะฺต าปึงสูตรต่างๆ 5,000 อ.ดร.ดรุณี  พ่วงพรพิทักษ์  
น.ส.ศุภธดิา  สิงหกุล  
น.ส.ชลธิชา  ผ่องศาลา  
น.ส.ธันย์ชนก  อินทะรังส ี

5. ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกดัจากเปลือกอินทนิลน้ า 
ต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรค 
 

5,000 อ.ดร.สุทธิวรรณ  ธรรมวตัร  
น.ส.ศิริพร  ซ้ายสนิทธรรม  
น.ส.ทัศนีย์  สลุ านาจ  
น.ส.ภสัรา  ยะตะโคตร 

6. การศึกษาฤทธ์ิทางเวชส าอางของสารสกัดใบพญาวานร 5,000 อ.มนตร์ปาจรีย์  ณ ร้อยเอ็ด  
น.ส.กัลยาณี  กฤษณกาฬ  
น.ส.สุทาพร  วงศ์กาฬสินธุ์  
น.ส.ชญานันท์  ศุภเมธีวรกุล 

7. การศึกษาสณัฐานวิทยาและกายวภิาคศาสตร ์
ของพืชสกุลว่านดักแด้ (วงศ์ขิง) ในประเทศไทย 

5,000 ศ.ดร.ภก.ชยันต์  พิเชียรสุนทร  
นายอัคคฤทธ์ิ  ภูถนอม  
นายประธาน  เจริญพัฒนศริิกุล 
น.ส.จิราวรรณ  สิงห์แก้ว 

8. การทดสอบการดูดกลืนแสงอัลตรา้ไวโอเลตและยับยั้ง
เอนไซมไ์ฮยาลโูรนิเดสของสารสกดัหยาบจากผลมะเฟือง 

5,000 อ.ดร.วัลยา  เนาวรัตน์วัฒนา  
น.ส.ธนภรณ์  บุญช่วน  
น.ส.สภุลักษณ์  รักษาภักดี  
น.ส.ลยิานา  มะดือราแว 

9. การพัฒนาเจลแต้มสิวจากสารสกดัฟูาทะลายโจร 5,000 อ.ดร.วัลยา  เนาวรัตน์วัฒนา  
น.ส.อรสา  โอภาสวัฒนา 
น.ส.สริิประภา  ช้ันสุวรรณ 

10. การพัฒนาครีมอาบน้ าผักแพรวสูตรต่างๆ 5,000 อ.ดร.ดรุณี  พ่วงพรพิทักษ์  
น.ส.วัลลิกา  ยืนตน  
น.ส.ธนิดา  ศรีนัครา 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย 
11. การพัฒนาต ารับเจลต้านสิวจากสารสกัดเปลือกทับทิม 5,000 ผศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  สิทธิเวช  

น.ส.เบญจวรรณ  โอ๊ตเปี้ย  
น.ส.วรางคณา  นาอุดม  
น.ส.ชมพูนุฑ  กรสุพรรณ ์

12. การศึกษาสณัฐานวิทยาและกายวภิาคศาสตร ์
ของพืชสกุลเปราะหิน วงศ์ขิง ในประเทศไทยและประเทศ
ลาว จ านวน 4 ชนิด 

5,000 ศ.ดร.ภก.ชยันต์  พิเชียรสุนทร 
นายศิรทัช  กุลธินี  
น.ส.สริิวรรณ  ค าขวัญ  
นายอติวิชญ์  เสนาภักด ี

13. ภูมิป๎ญญาหมอพ้ืนบ้านไทย : กรณศีึกษาหมอประวิทย์  
ดวงแพงมาตย ์

5,000 อ.สุวรรณา  แม่นปืน  
นายไชยวัฒน์  ศรีพอ  
น.ส.นารถฤดี  สุวรรณพันธ ์
นายยงยุทธ ดากาวงศ์ 

14. การศึกษาระบบการประสานงานการส่งต่อผู้ปุวย Acute MI 
ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 

5,000 อ.ดร.รติกร  ชาติชนะยืนยง  
น.ส.รัชฎาภรณ์  ประดิษฐ์บุญ 
น.ส.ศิรินันท์  พร้อมพลู  
น.ส.ยุรนันท์  ภโูทถ้ า 

15. ป๎จจัยที่ส่งผลต่อการรอดชีวิตของผู้ปุวยบาดเจ็บที่ศีรษะ
ระดับรุนแรงที่เข้ารับการรักษาท่ีหอ้งฉุกเฉินโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสมีา 

5,000 อ.ดร.รติกร  ชาติชนะยืนยง  
น.ส.สุกญัญา  แสงฉวี  
น.ส.สาวติรี  แก้วมะ  
นายนิติกุล  ศิริกลุ  

16. สมรรถนะในการปฏิบัติการแพทยฉ์ุกเฉินของชุดปฏิบัติ
การแพทย์ฉุกเฉินระดับต้นหน่วยกูชี้พสว่างเมตตาธรรม
สถานและหน่วยกู้ชีพพุทธรรม ฮุก 31 

5,000 อ.นันทวรรณ  ทิพยเนตร  
นายณรงค์ฤทธิ์  หาสโิน  
นายดุษฎี  ลิม้ศิริ  
นายอุกฤษฎ์  ลาพานิช 

17. ป๎จจัยที่ส่งผลให้ระยะเวลาการออกปฏิบัติการการแพทย์
ฉุกเฉิน (response time) ในผู้ปุวยวิกฤตล่าช้า ของหน่วย
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

5,000 ผศ.นพ.รัฐ  สอนสุภาพ  
นายเกียรติศักดิ์  ชัยพรม  
น.ส.ปรียานุช  สดนางาม  
น.ส.ภัทรศร  ว่องไว 

18. การศึกษาผูร้อดชีวิตจากการช่วยฟ้ืนคืนชีพ CPR ผู้ปุวย
ฉุกเฉิน ณ จุดเกดิเหตุของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

5,000 ผศ.นพ.รัฐ  สอนสุภาพ  
น.ส.ปภัทช์  เติมใจ  
น.ส.อัจฉรา  ค ายา  
นายพงศ์พิสุทธ์ิ  ชาติช านิ 

19. ผู้ปุวย acute stroke ที่มารับบริการ ณ กลุม่งานอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราช นครราชสมีา 

5,000 ผศ.นพ.รัฐ  สอนสุภาพ  
นายธเนศ  โพธิ์ใคร  
นายพงศธร  บุญมาธรรม  
นายธงชัย  คนคล่อง 

20. การศึกษาอัตราการใช้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ของผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤตในแผนกฉกุเฉินโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสมีา 

5,000 อ.นันทวรรณ  ทิพยเนตร  
นายราเมศร์  ไฟสีขาว  
นายมานพ  ศรีจพนงค์  
นายเอกศักด์  ศิลากลุ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย 
21. ป๎จจัยที่มีต่อการรอดชีวิตของผู้บาดเจ็บจากอุบตัิเหตจุราจร

ที่รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราช 
นครราชสมีา 

5,000 อ.นันทวรรณ  ทิพยเนตร  
น.ส.มะลิวัลย์  ผลทับทิม  
น.ส.พรสุดา  เสาทอง  
น.ส.จินดารัตน์  ไชยมูล 

22. ความพึงพอใจของผู้ปุวยและญาตติ่อการให้บริการ 
ทางการแพทย์แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสมีา 

5,000 อ.ดร.สมจินตนา  ท่ัวทิพย์  
น.ส.จิราพรรณ  จันทร์เพ็ง   
นายสุรพงษ์  ศิริบุรี  
นายปราการ  ฉัตรศร ี

24. ป๎จจัยที่ส่งผลให้ผู้ปุวยไม่ฉุกเฉินมารับบริการในห้องฉุกเฉิน
ในช่วงเวลานอกราชการ ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสมีา 

5,000 อ.ดร.สมจินตนา  ท่ัวทิพย์  
น.ส.พิมพ์พร  นันอุมาลี  
นายชาติชาย  อุปรี  
นายชมะนันท์  ต้นกันยา 

25. ป๎จจัยที่มีผลเกี่ยวข้องต่อบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

5,000 อ.ดร.สมจินตนา  ท่ัวทิพย์  
นายพีรดนย์  สงวนรมัย์  
นายพงศ์ธร  ศรีสกลุ  
นายอดิศักดิ์  ป๎ญญะพงษ์ 

26. การรับรู้และความคาดหวังของบุคลากรทางการแพทย์
ฉุกเฉินกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิตเิวชโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสมีา ต่อสมรรถนะของนักปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ 

5,000 อ.ดร.รติกร  ชาติชนะยืนยง  
นายจัตุรงค์  เตชเจรญิศรี  
น.ส.ธรชญา  ชิณวงศ์  
น.ส.ธัชพล  จอมค าศร ี

ระดับปริญญาโท 
1. ต าแหน่งทางกายวิภาคในสาขาท่ีสมัพันธ์กับแนวเส้นพ้ืนฐาน

และจุดสัญญาณของการนวดราชส านัก 
20,000 ศ.นพ.ดร.เรือน  สมณะ  

นายณรงค์ศักดิ์  จันทะวัง 
ระดับปริญญาเอก 

1. การพัฒนาโปรแกรมการปูองกันโรคหนอนพยาธิท่ีติดต่อ
ผ่านดินในเด็กก่อนวัยเรียนชาวไทยภูเขาและผูป้กครอง 
ในอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม ่: ป๎จจัยที่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมและการเป็นโรคหนอนพยาธิท่ีติดต่อผ่านดินใน
เด็กก่อนวัยเรยีนชาวไทยภเูขาและผู้ปกครอง 

30,000 ผศ.ดร.ชูศักดิ์  นิธิเกตุกลุ  
นางแจ่มจันทร์  รีละชาต ิ

รวมงบประมาณ (บาท) 175,000 
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การวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ล าดับ 
 ชื่อโครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย 

1. 
 

ผลของภาวะพร่องกลูต้าไทโอน 
ต่อการแสดงออกของเอนไซม์ตับ 
ไซโตโครมพี 450 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) 

206,250 อ.ดร.วรญัญา  จตุพรประเสริฐ 
                

2. สเตตินเพิ่มผลของยาเคมีบ าบัด 
ในเซลลม์ะเร็งท่อน้ าด ี

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) 

240,000 อ.ดร.เบญจพร  บุราณรตัน ์
              

3. โครงการวิเคราะห์ต้นทุนและผลลพัธ์
ของบริการปรับสภาพบ้านส าหรบั 
คนพิการด้านการเคลื่อนไหว 
และผูสู้งอาย ุ

สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคน
พิการ (สสพ.) 

1,898,292 ผศ.ดร.พญ.ศริินาถ  ตงศิริ  
ผศ.ดร.ชนัตถา  พลอยเลื่อมแสง  
อ.กตัญํู  หอสตูิสิมา 

4. โครงการการสนับสนุนกลไกเพื่อการ
ปรับสภาพบ้านเพื่อเพิ่มสมรรถนะ 
ของคนพิการด้านการเคลื่อนไหว 
และผูสู้งอาย ุ

สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคน
พิการ (สสพ.) 

342,760 ผศ.ดร.ศิรินาถ  ตงศริิ  
ผศ.ดร.ชนัตถา  พลอยเลื่อมแสง 
อ.กตัญํู  หอสตูิสิมา 

5. โครงการปรับสภาพบ้านเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะของคนพิการด้านการ
เคลื่อนไหวและผู้สูงอายุ รอบที่ 1 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด (อบจ.ร้อยเอ็ด) 

625,000 ผศ.ดร.พญ.ศริินาถ  ตงศิริ  
ผศ.ดร.ชนัตถา  พลอยเลื่อมแสง 
อ.กตัญํู  หอสตูิสิมา 

6. โครงการปรับสภาพบ้านเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะของคนพิการด้านการ
เคลื่อนไหวและผู้สูงอายุ รอบที่ 2 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด (อบจ.ร้อยเอ็ด) 

70,000 ผศ.ดร.พญ.ศริินาถ  ตงศิริ  
ผศ.ดร.ชนัตถา  พลอยเลื่อมแสง  
อ.กตัญํู  หอสตูิสิมา 

รวมงบประมาณ (บาท) 3,382,302 
 
สรุปจ านวนเงินทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอก 

ประเภท ปีงบประมาณ 
2553 2554 2555 2556 2557 

เงินสนับสนุนจากภายใน 1,004,800 3,567,200 2,129,450 1,527,342 2,132,480 
เงินสนับสนุนจากภายนอก 768,600 100,000 58,289 1,122,499 3,382,302 

รวม 1,773,400 3,667,200 2,187,739 2,649,841 5,514,782 
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บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ 

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

1. ผศ.ดร.ต้องจิตร  ถันชมนาง 1. Application of a real-time 
fluorescence resonance energy transfer 
polymerase chain reaction assay with 
melting curve analysis for the detection 
of Paragoninus heterotrenus eggs in the 
feces of experimentally infected cats 
2. Rapid Detection and Identification of 
Wuchereria bancrofti,Brugia malayi,B. 
pahangi,and Dirofilaria immitis in 
Mosquito Vectors and Blood Samples by 
High Resolution Melting Real-Time PCR 
3. Molecular Differentiation of 
Schistosoma japonicum and 
Schistosoma mekongi by Real-Time PCR 
with High Resolution Melting Analysis 
4. Molecular Variation in the 
Paragonimus heterotremus Complex in 
Thailand and Myanmar 
5. Molecular Differentiation of 
Opisthorchis viverrini and Clonorchis 
sinensis Eggs by Multiplex Real-time PCR 
with High Resolution Melting Analysis 
6. Short Report: Molecular Evidence of 
Trichostrongylus colubriformis and 
Trichostrongylus axei Infections in 
Humans from Thailand and Lao PDR 
7. Early Detection of Trichinella spiralis 
in Musde of Infected Moe by Real-Time 
Fluoresoenoe Resananoe Energy 
Transfer PCR 

1. Journal of Veterinary 
Diagnostic Investigation 
 
 
 
 
2. Kareen J Parasitd  
 
 
 
 
3. Kareen J Parasitd  
 
 
 
4. Kareen J Parasitd  
 
 
5. Kareen J Parasitd 
 
 
 
 6. Am J.Trop. Med Hyg, 
 
 
 
7. Vector-Borne and 
Zoonotic Diseases  

25(5) 620-626 
(2013) 

 
 
 

 
Vol.51, 

No.6:645-650 
(2013) 

 
 

Vol.51, 
No.6:651-656 

(2013) 
 

Vol.51, 
No.6:677-681 

(2013) 
Vol.51, 

No.6:689-694 
(2013) 

 
89(2)  

pp.376-379 
(2013) 

 
Volume 13, 
Number9 

pp.674-681 
(2013) 

2. อ.ดร.วรัญญา  จตุพรประเสริฐ 1. Effects of Pueraria mirifica and 
miroestrol on the antioxidation –related 
enzymes in ovariectomized mice 
2. Improvement of superoxide 
dismutase and catalase in 
streptozotocin-nicotinamide-induced 
type 2 – diabetes in mice by berberine 
and glibenclamide 
 

1. Journal of Pharmacy 
and Pharmacology. 
 
2. Pharmaceutical 
Biology, 
 
 
 
 

65,  
pp.447-456 

(2013) 
52(4) : 419-
427 (2014) 
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ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพิมพ์ ว/ด/ป ฉบับท่ี
ลงบทความ 

3. Miroestrol,a phytoestrogen from 
Pueraria mirifica,improves the 
antioxidation state in the livers and uteri 
of β-naphthoflavone-treated mice 
4. The Effects of Curcumin on the 
Antioxidation System in the Livers of 
Mice with Social Isolation – and 
Unpredictable Chronic Mild Stress-
Inductions 

3. Journal of Naturl 
Medicines 
 
 
4. Journal of Applied 
Biopharmaceutics and 
Pharmacokinetics, 
2 : 1-11 

Volum 68 
Number 1 : 

173-180(2014) 
 

2014 

3. อ.พรพิมล  วงศ์สุวรรณ 1. Three New Species of Kaempferia 
(Zingiberaceae) from Thailand and Laos   
2. The Genus Caulokaempferia 
(Zingiberaceae) in Vietnam 

1. The Journal of 
Japanese Botany  
2. The Journal of 
Japanese Botany  

Vol.88,No5 : 
297-308(2013) 
Vol.89,No.3 : 

129-136(2014) 
4. ศ.นพ.ดร.เรือน  สมณะ การศึกษาผลการกดจุดบ าบดัต่อองศาความ

เคลื่อนไหวของข้อเข่า ในผู้ปุวยโรคข้อเข่าเสื่อม 
Chula Med Journal  Vol.57 No.5 : 

616-624(2013) 
5. อ.ดร.วิเชียร  สิทธิประภาพร Increased Oscillatory Activity as 

Evidenced by a Cumulative Dose of 
Alcohol 

Biomedical Engineering 
International Conference  

2013 

6. ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ  ตงศริ ิ 1. แนวทางการน าฐานข้อมูลสมรรถนะของคน
พิการไปใช้ในการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการในชุมชน 
2. การใช้บัญชีสากลเพื่อจ าแนกการท างานความ
พิการและสุขภาพ 
 
3. Medical and Economic Burden of 
Chronic Hepatitis B Patients at Queen 
Savang Vadhana Memorial Hospital 

1. วารสารวิจยัระบบ
สาธารณสุข  
 
2. ศรีนครินทร์เวชสาร  
 
 
3. Journal of the Medical 
Association of Thailand  

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 
หน้า 100-112 

2556 
ปีท่ี 28 ฉบับท่ี 1 
หน้า 131-142 

2556 
97(4) : 447-
455 (2014) 

7. ผศ.นพ.ภีม  เอี่ยมประไพ Rapid Detection of Bacterial DNA in 
Mastoid Granulation Tissue with Nested 
– PCR Tcchnique 

Journal of the Medical 
Association of Thailand  

Vol.96 No.4 : 
460-466 
(2013) 

8. อ.ดร.จิณตัิตา  จิตติวัฒน ์ Cerebroprotective Effect of Moringa 
oleifera against Focalishemic Stroke 
Induced by Middle Cerebral Artery 
Occlusion. 

Hindawi Publishing 
Corporation Oxidative 
Medicine and Cellular 
Longevity Article ID  

951415,  
PP.1-10 
(2013) 

9. อ.ดร.วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1. Melatonin attenuates 
dexamethasone-induced spatial memory 
impairment and dexamethasone-
induced reduction of synaptic protein 
expressions in the mouse brain. 
 
 

1. Neurochemistry 
International  
 
 
 
 
 

63 : 482 – 491 
(2013) 
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ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพิมพ์ ว/ด/ป ฉบับท่ี
ลงบทความ 

2. Melatonin pretreatment prevented 
the effect of dexamethasone negative 
alterations on behavior and 
hippocampal neurogenesis in the mouse 
brain 

2. Journal of Steroid 
Biochemistry and 
Molecular Biology 143 : 
72-80 

2014 

10. อ.ดร.สมจินตนา  ทั่วทิพย์ Pyrosequencing for rapid molecular 
identification of Schistosoma japonicum 
and S.mekongi eggs and cercariae 

Experimental Parasitology  135 : 148-152 
(2013) 

11. อ.ดร.กุสาวดี  แสงด ี Development of SDAR Primers Based on 
a Repetitive DNA Fingerprint For 
Escherichai coli Detection 

Journal of Microbiology  Vol.51 
No.1,pp31-35 

(2013) 
12. อ.ดร.สุทธิวรรณ  ธรรมวัตร hMPV Lineage Nomenclature and 

Heparin Binding 
Viruses 5, 2546-2547; 
doi:10.3390/v5102546 

2013 

13. ผศ.ดร.ชูศักดิ์  นิธิเกตุกลุ Geographic Information of Fish-Borne 
Parasitic Metacercarin in 
River,Mahasarakham,Thailand 

Internationnal Journal of 
Geoinformatics, 

Vol.10,No1 : 
25-29 
(2014) 

14.อ.ดร.ขวัญจิต  สมพมิตร Curcumin Protects against Cadmium– 
Induced Vascular Dysfunction, 
Hypertension and Tissue Cadmium 
Accumulation in Mice 

Nutrients,6 1194-
1208;doi:10.3390/ 
nu6031194 

2014 

15.น.ส.อุราภรณ์  ยาตรา กลวิธีบริหารองค์กรขนาดเล็กท่ีก่อตั้งใหม่โดย
บูรณาการการประชุมเช้าร่วมกับการออกก าลัง
กาย (3M) กรณีศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

วารสารสาระคาม ปีที่ 5 ฉบับ
ที่ 1 ประจ าเดือน ม.ค.–มิ.ย.  
หน้า 7–16 

 2557 

 
ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ สถานที่ วัน/เดือน/ปี 
1. ผศ.ดร.พิศมัย  หอมจ าปา การสร้างศักยภาพชุมชนในการดูแลรักษา

และสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชนบ้านหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม 

บ้านหนองปลิง  
จ.มหาสารคาม 

2556 

2. ผศ.ดร.ชูศักดิ์  นิธิเกตุกุล การท าแผนที่การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของ 
2 ชุมชนที่อาศัยติดแม่น้ าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

ส านักงานสาธารณสุข  
อ.พุทไธสง จ.บุรีรมัย ์

2556 

3. ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ  ตงศริ ิ โครงการถอดบทเรียนประสบการณ์การ
พัฒนาฐานข้อมูลคนพิการโดยใช้แนวคิด 
ICF ในเขตพื้นท่ีส านักงานหลักประกัน
สุขภาพเขต 7 ขอนแก่น 

ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 9 
ขอนแก่น 

3 ม.ค. 57 
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ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ สถานที่ วัน/เดือน/ปี 
4. อ.มนตร์ปาจรีย ์ ณ ร้อยเอ็ด 
 

การรวบรวมองค์ความรูด้้านการรกัษาของ
หมอพื้นบ้านในชุมชนขามเรียง จังหวัด
มหาสารคาม 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านเหล่าสามัคคี  
จ.ร้อยเอ็ด 

17 ม.ค. 57 

5. อ.สุวรรณา  แม่นปืน 
 

ภูมิป๎ญญาหมอพ้ืนบ้านไทย:กรณีศกึษา
หมอประวิทย์ ดวงแพงมาตย ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลเมืองบัว จ.ร้อยเอ็ด 

8 ก.พ. 57 

6. ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ  ตงศริ ิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเขต
เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

ชมรมนักกายภาพบ าบัด  
จ.น่าน 

12 ก.พ. 57 

7. อ.ดร.ดรณุ ี พ่วงพรพิทักษ์ 
 

การพัฒนาต าหรับครมีแปฺะต าปึงสตูรต่างๆ 
 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม 

7 มี.ค. 57 

8. อ.ดร.วัลยา เนาวรัตน์วัฒนา 
 

การพัฒนาเจลแต้มสิวจากสารสกดัฟูา
ทะลายโจร 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลขามเรียง จ.มหาสารคาม 

4 เม.ย. 57 

9. ผศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  สิทธิเวช 
 

การพัฒนาเจลแต้มสิวจากสารสกดัเปลือก
ทับทิม 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลเหล่าสามสามัคคี  
จ.ร้อยเอ็ด 

25 เม.ย.57 

10. ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ  ตงศิริ 
 

โครงการวิเคราะห์ต้นทุนและผลลพัธ์ของ
การบริการปรับสภาพบ้านส าหรับผู้พิการ
ด้านการเคลื่อนไหวและผูสู้งอายุ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 

1 ก.ย.57–28 ก.พ. 58 

 
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย  นวัตกรรม  และงานสร้างสรรค์ 

ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ สถานที ่ งบประมาณ วัน/เดือน/ปี 
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั มหาสารคาม 

เงินอุดหนุนด้านการวจิัยส าหรับ
บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

1,975,480 ต.ค.56-ก.ย.57 

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

เงินอุดหนุนด้านการวจิัยส าหรับ
นิสิตปรญิญาตรีและบณัฑิตศึกษา 

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

425,000 ต.ค.56-ก.ย.57 

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

โครงการจดัตั้งหน่วยวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

39,890 ต.ค.56-ก.ย.57 

รวมงบประมาณ (บาท) 2,440,370 
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านการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2557 
เครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการบริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ/ชุมชนต้นแบบ 
วัน/เดือน/

ปี โครงการ สถานที ่ ผู้เข้าร่วม งบประมาณ 
(บาท) 

 มี.ค.-ธ.ค.57 โครงการฟื้นฟูผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมองในเขตความรับผดิชอบของ
ศูนย์บริการทางการแพทย์
มหาวิทยาลยัมหาสารคามด้วยองค์
ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย 
(โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน 
หลักสตูรแพทย์แผนไทยประยุกต์) 

ชุมชนที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ีความ
รับผิดชอบ 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนศรี
สวัสดิ์ 1, ชุมชนศรสีวัสดิ์ 2, ชุมชนศรี
สวัสดิ์ 3, ชุมชนปัจฉิมทัศน์ 1, ชุมชน
ปัจฉิมทัศน์ 2 และชุมชนตักสลิา  
 

ประชาชน
ทั่วไป 30 คน 

80,000 

มิ.ย.-ธ.ค.57 การสร้างเสริมศักยภาพชุมชนในการ
พัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ประชาชนในพ้ืนท่ี ต าบลหนองปลงิ 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามแบบ
ผสมผสานกับภูมิปญัญา (โครงการ 1 
หลักสตูร 1 ชุมชน บัณฑิตศึกษา) 

บ้านหนองปลิง ต.หนองปลิง  
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

บุคลากรและ
นิสิตคณะ
แพทยศาสตร์ 
30 คน 

80,000 

1 มิ.ย. - 30 
ก.ย. 57 

โครงการตรวจประเมินคุณภาพ GMP 
สถานท่ีผลติน้ าแข็งและน้ าบริโภคใน
ภาชนะท่ีปิดสนิท 

ชุมชนที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ีความ
รับผิดชอบ 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนศรี
สวัสดิ์ 1, ชุมชนศรสีวัสดิ์ 2, ชุมชนศรี
สวัสดิ์ 3, ชุมชนปัจฉิมทัศน์ 1, ชุมชน
ปัจฉิมทัศน์ 2, และชุมชนตักสลิา  

เภสัชกร 2 คน
,บุคลากรจาก 
สสจ.มค. 3 
คน, เจ้าของ
โรงงาน 3 แห่ง 
และบุคลากร
โรงงาน 8 คน   

20,000 

5-6 มิ.ย. 57 โครงการอบรมความรู้การผลติยา
สมุนไพรสู่ท้องถิ่น 

วัดใหญ่โพธิ์ชัยยาราม และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่า
สองคอน บ้านท่าสองคอน  
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

ประขาขน 67 
คน 

17,000 

18 มิ.ย. 57 โครงการสร้างเสรมิสมรรถนะ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน 
(อสม.) ในการให้ความช่วยเหลือผูปุ้วย
เบื้องต้นในพ้ืนท่ีเขครับผดิชอบ 
(โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน 
หลักสตูรเวชกิจฉุกเฉิน)   

ชุมชนที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ีความ
รับผิดชอบ 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนศรี
สวัสดิ์ 1, ชุมชนศรสีวัสดิ์ 2, ชุมชนศรี
สวัสดิ์ 3, ชุมชนปัจฉิมทัศน์ 1, ชุมชน
ปัจฉิมทัศน์ 2, และชุมชนตักสลิา  

ประชาชน
ทั่วไป 51 คน 

16,566 

1-30 มิ.ย. 57                             โครงการตรวจเฝูาระวังความปลอดภัย
ด้านอาหารเขตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และเขตชุมชนรอบ
มหาวิทยาลยั 

โรงงานน้ าอมรินทร์ โรงงานน้ าวรณุ
ทิพย์ และโรงงานน้ ายูนเิพียว 

เจ้าหน้าท่ีออก
ตรวจโรงงาน 
4 คน 

20,000 
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โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์เป็นหน่วยงานภายในก ากับของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม เปิดด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ณ อาคารประกอบการหอพัก ระหว่างหอพักเชียง
ยืนและหอพักชื่นชม ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต าบลขามเรียง ต่อมาได้เปิดศูนย์บริการทางการแพทย์
แห่งที่ 2 ณ ที่ท าการคณะแพทยศาสตร์ อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เมื่อวันที่ 6 กุมพาพันธ์ 2549 ซึ่งได้ผ่านการประเมินจากส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 
ขอนแก่น ให้เป็นหน่วยบริการประจ า (CUP) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 โดยที่ศูนย์บริการทางการแพทย์  
เขตพ้ืนที่ขามเรียงเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ปัจจุบันศูนย์บริการทางการแพทย์ได้เปิดเป็นโรงพยาบาล 
คณะแพทยศาสตร์ และได้ผ่านการตรวจประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อ ตั้งแต่วันที่  
16 มิถุนายน 2557 จากส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น รวมทั้งได้เปิดให้บริการผู้ปุวยใน 
และผู้ปุวยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ระยะแรกเปิดให้บริการ 30 เตียง  
 
จ านวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการจ าแนกตามสิทธิในการรักษา ปีงบประมาณ 2555-2557 
ล าดับ สิทธิในการรักษา ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ราย ครั้ง ราย ครั้ง ราย ครั้ง 
1 ช าระเงินเอง 6,149 8,672 7,466 10,648 9,312 13,681 
2 สวัสดิการข้าราชการ กรมบญัชีกลาง 

(เบิกจ่ายตรง) 
1,859 10,720 2,197 12,783 3,072 17,056 

3 สวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
(เบิกจ่ายตรง) 

- - 94 222 459 1,538 

4 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 10,997 23,463 15,883 31,300 15,528 35,892 
5 สวัสดิการบุคลากร (กรณีเจ็บปุวย, อุบัติเหตุ) 658 1,956 737 2,508 780 2,152 
6 พนักงานรัฐวิสาหกิจ - - - - 4 4 
7 ประกันสังคม 1,888 6,071 1,850 6,176 2,552 10,190 
8 สวัสดิการนิสิต (อุบัติเหตุ) 903 3,095 996 3,354 1,119 3,602 
9 สวัสดิการนักเรียนโรงเรียนสาธิต (อุบัติเหตุ) 27 60 41 111 71 165 
10 พรบ. - - - - 30 30 
11 บัตรประกันชีวิต - - - - 3 3 
12 สิทธิต้นสังกัด 2,834 4,646 3,707 5,542 3,381 4,911 

รวม   25,315  58,683  32,971  72,644   36,311   89,224  
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จ านวนผู้ป่วยในที่มารับบริการจ าแนกตามสิทธิในการรักษา 
ล าดับ สิทธิในการรักษา ปี 2557 

ราย ครั้ง 
1 ช าระเงินเอง 27 27 
2 สวัสดิการข้าราชการ กรมบญัชีกลาง (เบิกจ่ายตรง) 200 200 
3 สวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อปท.) (เบิกจ่ายตรง) 41 41 
4 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 268 268 
5 สวัสดิการบุคลากร (กรณีเจ็บปุวย, อุบัติเหตุ) 13 13 
6 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 1 
7 ประกันสังคม 10 10 
8 สวัสดิการนิสิต (อุบัติเหตุ) 18 18 
9 สวัสดิการนักเรียนโรงเรียนสาธิต (อุบัติเหตุ) 1 1 
10 พรบ. 3 3 
11 บัตรประกันชีวิต - - 
12 สิทธิต้นสังกัด 21 21 

รวม 603 603 
 
10 อันดับโรคพบบ่อยในผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2555-2557 
ล าดับ รหัส ชื่อโรค ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ราย คร้ัง ราย คร้ัง ราย ครั้ง 
1 J00 Acute nasopharyngitis [common 

cold] 
1,350 1,547 2,407 2,907 3,733 4,627 

2 I10 Essential (primary) hypertension 540 2,466 575 2,510 836 3,422 
3 E119 Non-insulin-dependent diabetes 

mellitus 
280 1,392 280 1,521 349 2,105 

4 K021 Dental caries 946 1,505 1,298 2,281 1,193 1,743 
5 K30 Dyspepsia 803 1,019 996 1,278 1,264 1,563 
6 J029 Acute pharyngitis 1,547 1,743 1,534 1,766 1,301 1,448 
7 L309 Other dermatitis 605 804 767 1,012 1,282 1,331 
8 K051 Gingivitis and periodontal diseases 1,164 1,224 1,586 1,706 883 1,166 
9 E785 Disorders of lipoprotein 

metabolism and other lipidaemias 
266 613 365 854 875 902 

10 J069 Acute upper respiratory infection of 
multiple and unspecified sites 

1,390 1,613 952 1,123 353 861 
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10 อันดับโรคพบบ่อยในผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2557 
ล าดับ รหัส ชื่อโรค ปี 2557 

ราย คร้ัง 
1 J189 Pneumonia, unspecified  23 23 
2 A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 22 22 
3 A090 other and unspecified Gastritis gastroenteritis 

and colitis of in fectious orgin  
20 20 

4 N390 Urinary tract infection, site not specified 19 19 
5 J159 Bacterial pneumonia, unspecified 18 18 
6 I10 Essential (primary) hypertension  18 18 
7 K591 Functional diarrhea 16 16 
8 T824 Mechanical complication of vascular dialysis 

catheter 
14 14 

9 E871 Hypo-osmolality and hyponatraemia 13 13 
10 N10 Acute tubulo-interstitial nephritis 9 9 

 
การให้บริการด้านทันตกรรมจ าแนกตามรายการตรวจ ปีงบประมาณ 2555-2557 
ล าดับ รายการ จ านวนผู้มารับบริการ (ราย) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
1 ตรวจฟัน 3,637 6,295 8,455 
2 อุดฟัน (คน/ซี่) 837/2,105 1,403/3,538 1,496/4,027 
3 ถอนฟัน (คน/ซี่) 139/160 132/156 738/1,123 
4 ขูดหินปูน 978 1,654 834 
5 ตัดไหม 82 216 455 
6 ให้ยา 35 366 687 
7 X-ray - - 407 
8 ผ่าฟันคุด - 4 303 
9 เคลือบฟลูออไรด์ 6 4 - 
10 อ่ืนๆ 9 25 37 
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คลินิกกายภาพบ าบัด 
ประเภทของผู้มารับบริการกายภาพบ าบัด ปีงบประมาณ 2553-2557 
ประเภทของผู้รับบริการ

ภายภาพบ าบัด 
จ านวนผู้มารับบริการ (ร้อยละ) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 690 (84.2) 712 (91.3) 1,007 (90.8) 861 (75.1) 1,437 (81.8) 
ระบบประสาท 112 (13.7) 50 (6.4) 96 (8.7) 282 (24.6) 305 (17.4) 
ระบบทางเดินหายใจและ
ไหลเวียนโลหิต 

16 (2.0) 14 (1.8) 5 (0.5) 2 (0.2) 7 (0.4) 

ผู้ปุวยเด็ก 1 (0.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 
อื่นๆ 0 (0.0) 4 (0.5) 1 (0.1) 1 (0.1) 8 (0.5) 

รวมท้ังสิ้น 819 (100.0) 780 (100.0) 1,109 (100.0) 1,146 (100.0) 1,757 (100.0) 
 
การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/วิธีการรักษาทางกายภาพบ าบัด ปีงบประมาณ 2555-2557 

รหัส
รายการ 

สถิติการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/วิธีการรักษา
ทางกายภาพบ าบัด 

สถิติการใช้ (ครั้ง) 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

56001 การประคบด้วยแผ่นร้อน 1,481 1,730 2,927 
56003 การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด ์ 960 655 1,389 
56009 การออกก าลังกายทั่วไป 176 322 598 
56111 การฝึกเดิน 63 268 240 
56702 การดัด ดึงข้อต่อ 118 13 199 
56120 การตึงคอด้วยเครื่อง 121 68 194 
56121 การดึงหลังด้วยเครื่อง 153 131 192 
56011 การออกก าลังกายด้วยจักรยานอยูก่ับท่ีหรือลู่วิ่ง 3 75 165 
56020 สอนญาติและผู้ปุวยปฏิบัติตนที่บ้าน 101 76 53 
56002 การกระตุ้นด้วยประแสไฟฟูา 19 21 51 
56701 การคลื่อนไหวข้อต่างๆ 3 5 25 
56007 การกดจุดแลการนวด - - 13 
56301 การรักษาผู้ปุวยทางเดินหายใจ 5 2 8 
56110 การปรับยืนด้วยเตียง 68 46 7 
56006 การแช่ฟาราฟิน - - - 

รวม 3,271 3,412 6,061 
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งานแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
 การให้บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์  เริ่มมีการจัดตั้งศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์เมื่อวันที่  
12  กรกฎาคม  พ.ศ.  2549  ด้วยหลักการและเหตุผลที่ว่าการแพทย์แผนไทยนั้นเป็นภูมิปัญญาอันล้ าค่า 
ของคนไทย การแพทย์แผนไทยจึงมีรากฐานมาจากการแพทย์พ้ืนบ้าน มีลักษณะเด่นที่เป็นการแพทย์แบบองค์
รวม  ดังนั้นในมิติทางด้านสุขภาพคือ การส่งเสริม การปูองกัน การรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพ จึงสามารถ 
ปรับประยุกต์ใช้และผสมผสานการแพทย์แผนไทยได้ทั้งสิ้นและในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนด
นโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้แพทย์แผนไทย  ในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน  
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพ่ือเป็นสถานที่ให้บริการตรวจรักษา
โรคตามทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ด้านวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ส าหรับนิสิต เป็นแหล่งส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพร ยาไทย ในการส่งเสริมดูแลรักษาสุขภาพ 
ของประชาชนและเพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนา การวิจัยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร         

ลักษณะงานบริการของศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีดงันี ้
 การตรวจทางเวชกรรมแผนไทยประยุกต์ 
          เป็นการปฏิบัติการตรวจร่างกาย การซักประวัติ  โดยใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และเทคนิคการแพทย์ที่ใช้ในการตรวจร่างกายใน  ระบบต่าง ๆ  ในสภาพที่ร่างกายปกติและผิดปรกติ   
การวินิจฉัยโรคและรักษาด้วยวิธีทางแพทย์แผนไทยประยุกต์  ตลอดจนการให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพด้าน
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
  การนวดรักษาแบบราชส านัก 
 เป็นการนวดไทยที่ใช้ในพระราชวัง ดังนั้นท่าต่างๆ ในการนวดจึงได้รับการพัฒนาให้สุภาพและมักนวด
ด้วยนิ้วมือเท่านั้น เพ่ือให้สามารถควบคุมน้ าหนักในการนวดไม่ให้มากเกินไป และไม่ให้เป็นที่ล่วงเกินต่อ
พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ จนมีค ากล่าวว่า “แม้เพียงลมหายใจก็ไม่ให้แตะต้องพระวรกาย” โดยมีองศา
มาตราส่วนของการนวดที่ไม่ประชิดตัวมากและจะหันหน้าตรงไป ไม่ก้มหน้าหายใจรดพระองค์ และไม่เงยหน้า
จนเป็นการไม่เคารพ 
 การนวดไทยเป็นที่นิยมมากและยอมรับมากในสมัยโบราณ และเป็นผู้ใกล้ชิดและเป็นที่ไว้วางใจ 
ของพระมหากษัตริย์ ในสมัยนั้นจนได้รับการแต่งตั้งให้มีกรมหมอนวดซ้ายและกรมหมอนวดขวา ท าให้ 
หมอนวดสามารถรับราชการอยู่ในต าแหน่งระดับสูงได้ 
 กลุ่มอาการที่รักษาด้วยการนวดการนวดราชส านัก 

1.  กลุ่มอาการเจ็บ  ปวด  เคล็ดขัดยอก 
2.  ความพิการผิดรูป  ขาโก่ง  เดินกะเผลก 
3.  กล้ามเนื้อไม่มีแรง  อัมพฤกษ์  อัมพาต 
4.  ภาวะข้ออักเสบ  ข้อยึดตึดแข็ง  ข้อเคลื่อน 
5.  ภาวะกระทบจิตใจ  ความเครียด 

 การประคบสมุนไพร 
การประคบสมุนไพร คือ การใช้สมุนไพรหลายอย่างมาโขลกแล้วห่อรวมกัน ส่วนใหญ่จะเป็นยา

สมุนไพรที่มีน ามันหอมระเหย ซึ่งเมื่อถูกความร้อนจะระเหยออกมา เช่น ไพล ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย ตะไคร้  
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การบูร เป็นต้น เป็นวิธีการบ าบัดรักษาของแพทย์แผนไทย จึงสามารถน าไปใช้ควบคู่กับการนวดไทย โดยใช้
การประคบหลังจากการนวดไทย 

ประโยชน์การประคบสมุนไพร 
 1.  ช่วยให้เนื้อเยื่อพังผืดยึดตัวออก 
 2.  ลดการติดขัดของข้อต่อบริเวณท่ีประคบ 
 3.  ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ 
 4.  บรรเทาอาการปวดเมื่อย 
 5.  ลดอาการบวมที่เกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อ หรือบริเวณข้อต่อต่างๆ 
 6.  ช่วยกระตุ้นหรือเพ่ิมการไหลเวียนของโลหิต 
 การอบสมุนไพร 
 การอบตัวด้วยไอน้ าที่ได้จากการต้มสมุนไพร เป็นวิธีบ าบัดรักษาอย่างหนึ่งซึ่งเริ่มต้นจากประสบการณ์  
การน่ังกระโจมในหญิงหลังคลอด โดยใช้ผ้าท าเป็นกระโจม หรือนั่งในสุ่มไก่ที่ปิดคลุมไว้มิดชิด และมีหม้อต้ม
สมุนไพรซึ่งเดือดสามารถท าให้สามารถอบและสูดดมไอน้ าสมุนไพรได้ ผิวหนังได้สัมผัสไอน้ าด้วย ช่วยให้การ
ไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นท าให้ร่างกายสดชื่น ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ ามีนวล ต่อมาเป็นที่นิยมในหมู่ประชาชน
ทั่วไป 
 ประโยชน์ในการอบสมุนไพร 
 1.  ร่างกายมีการเผาผลาญสารอาหารเพิ่มข้ึน 
 2.  การขยายตัวของเส้นเลือดฝอย 
 3.  การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น 
 4.  ขยายรูขุมขนบริเวณผิวหนัง 
 5.  บรรเทาอาการปวดเมื่อย 
 6.  ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 
 ยาสมุนไพร 
 สมุนไพร หมายถึง “พืชที่ใช้ท าเป็นเครื่องยา” ส่วน  ยาสมุนไพร  หมายถึง “ยาที่ได้จากส่วนของพืช  
สัตว์ และแร่ ซึ่งยังมิได้ผสมปรุงหรือแปรสภาพ” ส่วนการน ามาใช้อาจดัดแปลงรูปลักษณะของสมุนไพรให้ใช้ได้
สะดวกขึ้น เช่น น ามาหั่นให้มีขนาดเล็กลงหรือน ามาบดเป็นผง เป็นต้น 
 สมุนไพรนอกจากจะน ามาใช้ประโยชน์เป็นยารักษาโรคแล้ว ยังสามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางด้าน
อ่ืนๆ อีก เช่น น ามาบริโภคเป็นอาหาร อาหารเสริมสุขภาพ เคร่ืองดื่ม สีผสมอาหาร และสีย้อม ตลอดจนใช้ 
ท าเครื่องส าอางอีกด้วย 
 การใช้สมุนไพรเป็นยาบ าบัดโรคนั้น อาจใช้ในรูปยาสมุนไพรเดี่ยวๆ หรือใช้ในรูปต ารับยาสมุนไพร  
ปัจจุบันต ารับยาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ใช้รักษาโรคได้ มีทั้งหมด 28 
ขนาน  

การแพทย์แผนไทยก็เป็นการแพทย์ทางเลือกอีกแขนงหนึ่งซึ่งมีการสั่งสมประสบการณ์มาตั้งแต่สมัย
บรรพบุรุษ ปัจจุบันได้มีการน าเอาองค์ความรู้ดังกล่าวมาพัฒนาผสมผสานกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์แผนปัจจุบันสามารถน ามาใช้ในการรักษาอาการเจ็บปุวยเบื้องต้นได้ 
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จ านวนผู้มารับบริการทางด้านแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2555-2557 
รายการ ผู้มารับบริการทั้งในและนอกเวลา (จ านวนครั้ง) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
นวดบ าบัด 3,228 4,264 6,466 
ประคบสมุนไพร 3,135 4,133 5,962 
ยาสมุนไพร - 80 1,134 
จ าหน่ายยาสมุนไพร 3,504 269 367 

รวม 9,867 8,746 13,929 
 
จ านวนผู้มารับบริการจ าแนกตามสิทธกิารรักษา ปงีบประมาณ 2555-2557 

สิทธิการรักษา จ านวนผู้มารับบริการ (ราย) 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

จ่ายตรง 2,229 2,734 1,686 
ช าระเงิน 198 231 153 
ต้นสังกัด 302 301 189 
UC นิสิต 270 404 262 
ประกันสังคม 72 264 457 
UC เขต 6 ชุมชน - 34 120 
UC นอกเขต - 3 189 
ประกันภัยกลุ่ม 433 589 356 

รวม 3,504 4,560 3,412 
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โครงการ / กิจกรรม และการศึกษาดูงานด้านแพทย์แผนไทย 
  

โครงการศึกษาดูงานระบบบริการงานแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกเพ่ือรองรับการเปิดให้บริการ

ศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิม 
พระเกียรติ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 

 

 
โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยการแพทย์แผนเดิม 

เรือนกะยอม รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี  
เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557 

 
 
 
 

 

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับมูลนิธิแสง– 
ไช้ก ีเหตระกูล ณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 

อ.กุสุมาลย์ จ. สกลนคร เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2557 
 

 
โครงการอบรมความรู้การผลิตยาสมุนไพรสู่ท้องถิ่น
ร่วมกับสถานผลิตยา เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2557 

 

กิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน 
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สถานผลิตยาและผลิตภณัฑ์สมุนไพร 
 เป็นหน่วยงานภายในของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เริ่มท าการผลิตยาสมุนไพร
ในวันที่ 12 มีนาคม 2550 และได้เปิดด าเนินการอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 พฤษภาคม 2550 
 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 1. เพ่ือเป็นแหล่งฝึกทักษะทางด้ายวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
 2. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
 3. เพ่ือเป็นแหล่งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร 

ลักษณะงานของสถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 เป็นการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับด้านการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีดังนี้ 

 การหาแหล่งวัตถุดิบ 
 การสอบถามราคา 
 การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์และสมุนไพร 
 การน าสมุนไพรมาแปรรูป เช่น ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาน า ยาครีม ฯลฯ 
 การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ยา 
 การบรรจุภัณฑ์ 
 การจัดเก็บยาและอุปกรณ์ 
 การจ าหน่ายยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 การท าความสะอาดดูแลเครื่องมือ 
 การจัดท าแฟูมเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 
ยอดการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ปีงบประมาณ 2557 
ที ่ รายการ ขนาด หน่วย จ านวนผลิต 
1 ขม้ินชันแคปซูล 100 Cap กระปุก 1,282 
2 ฟูาทะลายโจรแคปซูล 100 Cap กระปุก 536 
3 ฟูาทะลายโจรแคปซูล 50 Cap กระปุก 467 
4 มะรุมแคปซูล 100 Cap กระปุก 46 
5 ลูกประคบสมุนไพร 150 g ลูก 2,000 
6 น้ ามันไพล 30  ซีซี ขวด 3,045 
7 ยาหม่องสมุนไพร 50 g ขวด 3,517 
8 มะระขี้นก 100 Cap กระปุก 205 
9 ยาอบสมุนไพร 150  g ห่อ 47 
10 ยาอบสมุนไพร 100  g ห่อ 6 
11 ชาชุมเห็ดเทศ 15 ซองย่อย ซอง 173 
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ที ่ รายการ ขนาด หน่วย จ านวนผลิต 
12 ชาดอกค าฝอย 15 ซองย่อย ซอง 100 
13 ชากระเจี๊ยบ 15 ซองย่อย ซอง 165 
14 ชารางจืด 15 ซองย่อย ซอง 458 
15 ชาตะไคร้ 15 ซองย่อย ซอง 30 
16 ผงขัดผิวสมุนไพร 50 g ซอง - 
17 พิมเสนน้ า 5  cc ขวด - 

 

โครงการอบรมความรู้การผลิตยาสมุนไพรสู่ท้องถิน่ เมื่อวันที่ 5-6 มิถนุายน 2557 

 



 

50 
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งานกฐิน 
เมื่อ: 8 พ.ย. 56 
สถานที่: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้เข้าร่วม: บุคลากร 30 คน 
 

 โครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
  
  
 
 
 
 

 
งานวันพ่อแห่งชาติ 
เมื่อ: 8 พ.ย. 56 
สถานที่: คณะแพทยศาสตร์ 
ผู้เข้าร่วม: บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป 100 คน 
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โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และเยี่ยมสถานสงเคราะห์คนชราจังหวัดมหาสารคาม และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ คณะแพทยศาสตร์ 
เมื่อ 3 มกราคม 56  สถานที่: สถานสงเคราะห์คนชราจังหวัดมหาสารคามและคณะแพทยศาสตร์ 
ผู้เข้าร่วม: บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป 100 คน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการวันสงกรานต์ ประจ าปี 2557 
เมื่อ 10-11 เมษายน 57 สถานที่: สวนป่าด้านข้างอาคารบรมราชกุมารีและคณะแพทยศาสตร์ 
ผู้เข้าร่วม: บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ 200 คน  
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โครงการท าบุญเนื่องในวันส าคัญ 
ทางพุทธศาสนา 

โครงการท าบุญเนื่องในวันมาฆบูชา 
เมื่อ 13 ก.พ. 57 
สถานที่: วัดศรีสวัสดิ์ 
ผู้เข้าร่วม: บุคลากรและนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 
30 คน 
 

โครงการท าบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา 
เมื่อ 8 พ.ค. 57 
สถานที่: วัดศรีสวัสดิ์ 
ผู้เข้าร่วม: บุคลากรและนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 
26 คน 
 

โครงการท าบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 
และวันเข้าพรรษา 

เมื่อ 10 ก.ค. 57 
สถานที่: วัดศรีสวัสดิ์ 
ผู้เข้าร่วม: บุคลากรและนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 
31 คน 
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วันแม่แห่งขาติ ประจ าปี 2557 และกิจกรรม Big Cleaning Day  
เมื่อ 4-11 สิงหาคม 57   สถานที่: คณะแพทยศาสตร์ 
ผู้เข้าร่วม: บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป 100 คน     

 
  
      วันมหิดล ประจ าปี 2557 

 

เมื่อ 24 ก.ย. 57    
สถานที่: คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ผู้เข้าร่วม: บุคลากร นิสิต และประชาชน
ทั่วไป 350 คน  
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เครือข่ายความร่วมมือด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ 
 

 
 
 

  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสร้างเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้านภูมิปัญญาไทย (โครงการ1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม) 
เมื่อ  1 เม.ย. - 30 ก.ย. 57 สถานที่: บ้านท่าสองคอนหมู่ที่ 12 (ประชากร 215 หลังคาเรือน) ต าบลท่าสอง
คอน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
ผู้เข้าร่วม: - อาจารย์และบุคลากร (คณะท างานและทีมวิจัย) จ านวน 4 คน 
   - ชุมชน จ านวน 50 คน และ ภาคี/องค์กรทั้งภายนอกและภายใน จ านวน 3 เครือข่าย 
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ด้านการบริหารจัดการ 
บุคลากร ปีงบประมาณ 2557 

จ านวนบุคลากร 
ข้าราชการสาย พนักงาน ผู้เชี่ยวชาญ ลูกจ้าง พนักงาน ลูกจ้าง 

ก ข ค วิชาการ ปฏิบัติการ ประจ า ราชการ ชั่วคราว 
อัตราก าลังของคณะ 

5 - 1 105 152 19 - - 164 
รวมทั้งสิ้น  456  คน 

บุคลากรปฏิบัติงาน 
5 - 1 71 103 11 - - 106 

รวมทั้งสิ้น  297  คน 
หมายเหตุ : บุคลากรปฏิบัติงานจริง 283 คน ลาศึกษาต่อ 14 คน 
 
 
บุคลากร  คณะแพทยศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2555-2557 
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จ านวนอาจารย์ประจ า  

คณะแพทยศาสตร์ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. รวม 

1.อาจารย์คลินิก - 16 13 29 25 4 - - 29 
2.อาจารย์ปรีคลีนิก - 1 22 23 20 3 - - 23 
3.อาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4 8 2 14 13 - - 1 14 
4.อาจารย์เวชกิจฉุกเฉิน - 2 - 2 2 - - - 2 
5.อาจารย์บัณฑิตศึกษา - - 3 3 1 2 - - 3 

รวม 71 รวม 71 
หมายเหตุ : ไม่รวมลาศึกษาต่อและผู้เชี่ยวชาญ 
  
อาจารย์ประจ า คณะแพทยศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2557  

 
 
การส่งเสริมทุนการศึกษาของบุคลากรของหน่วยงาน  เข้าศึกษาต่อสถาบันภายในและต่างประเทศ   

สายวิชาการ 
ระดับ

การศึกษา ชื่อผู้รับทุน ทุนสาขาที่เรียน สถาบัน จ านวน
ทุน 

ปริญญาเอก อ.พญ.พลอยทราย  รุจกรกานต์ จักษุวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล     

1 
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อ.คลินิก อ.ปรีคลีนิก อ.แพทย์แผน
ไทย 

ประยุกต์ 

อ.เวชกิจฉุกเฉิน อ.บัณฑิตศึกษา 
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14 
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การจัดอบรม/สัมมนาให้กับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์   

วัน/เดือน/
ปี หัวข้อเรื่อง สถานที่ 

ผู้เข้าร่วม  งบประมาณ ประกาศนียบัตร 

(คน) (บาท) 
ได้รับ ไม่ได้

รับ 
การจัดอบรม 
14 พ.ค. 57 การอบรมมาตรฐานงานการ

พยาบาล 
ห้องประชุม 60 ท่ีนั่ง 
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร ์

30 2,300 - ⁄ 

16 พ.ค. 57 การอบรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ห้องประชุม 60 ท่ีนั่ง 
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร ์

40 2,300 - ⁄ 

19 พ.ค. 57 การอบรมการบริหารงานเวช
กรรมสังคม 

ห้องประชุม 60 ท่ีนั่ง 
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร ์

20 6,200 - ⁄ 

12 มิ.ย. 57 การบริการที่เป็นเลิศ ห้องประชุม 120 ท่ีนั่ง 
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร ์

150 2,400 - ⁄ 

17 ส.ค. 57 การอบรมมาตรฐานการท า
ความสะอาดของโรงพยาบาล 
คณะแพทยศาสตร ์

ห้องประชุม 60 ท่ีนั่ง 
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร ์

45 1,700 - ⁄ 

11 ก.ย. 57 การอบรมการบริหารจดัการ
โรงพยาบาล 

ห้องประชุม 60 ท่ีนั่ง 
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร ์

20 6,200 - ⁄ 

การสัมมนา 
24 ต.ค. 56 โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อ

จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

ห้องประชุม ME 305 30 32,300 - ⁄ 

22 พ.ย. 56 โครงการถ่ายทอดนโยบายการ
ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย แผนปฏิบตัิราชการ 
ปีงบประมาณ 2557 และการ
พัฒนาบุคลากร 

โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
ห้องประชุม 120 ท่ีนั่ง 

131 40,700 - ⁄ 

11-12 ม.ค. 
57 

พัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน
ด้านบริการด้วยใจอย่างมสีุข 

ภูเรือ จังหวัดเลย 100 150,000 - ⁄ 

11 มี.ค. 57 โครงการก้าวเขา้สู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ห้องเรียน ME 306 51 7,600 - ⁄ 

9, 20-24 
เม.ย. 57 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การจัดท าแผนปฏิบัติ
งาน (Action Plan)” 

ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ โรงแรม 
ริเวอร์ซติี้ จังหวัดมุกดาหาร  
และประเทศเวยีดนาม 

110 857,772 - ⁄ 

12 มิ.ย. 57 โครงการชี้แจงแนวปฏิบตัิ
บุคลากรใหม ่

ห้องประชุม ช้ัน 3  
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร ์

120 20,000 - ⁄ 
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วัน/เดือน/ปี หัวข้อเรื่อง สถานที่ 
ผู้เข้าร่วม  งบประมาณ ประกาศนียบัตร 

(คน) (บาท) ได้รับ 
ไม่ได้
รับ 

รับเชิญเป็นวิทยากร 
25 ต.ค. 56 ผศ.ดร.พญ.ศริินาถ  ตงศิร ิ

เป็นวิทยากรเรื่องแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และถอดบทเรียน การ
จัดระบบบริการเด็กพิเศษด้วย
การใช้ฐานข้อมูล ICF 

รพ.ขอนแก่น - - -
  

⁄ 

17 ม.ค. 57 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการ
ติดตามประเมินผลการใช้
แบบสอบถาม LCF-38 for 
ASD. 

รพ.ขอนแก่น - - - ⁄ 

11-14 ก.พ. 57 เป็นวิทยากร อบรมการใช้
เครื่องมือ ICF 

จ.น่าน - - - ⁄ 

4-6 มี.ค. 57 เป็นวิทยากร การถอดบทเรียน จ.กาฬสินธุ ์ - - - ⁄ 
25-26 มี.ค.57 เป็นวิทยากร ในการฝึกอบรม จ.อุดรธาน ี

 
- - - ⁄ 

30 เม.ย.-2 
พ.ค. 57 

เป็นวิทยากร ICF จ.นนทบุร ี - - - ⁄ 

3-5 ก.ค. 57 เป็นวิทยากร อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องดัชนีประเมิน
สุขภาพประชากรแบบองค์รวม 

จ.นครนายก 
 

- - - ⁄ 

9 ก.ค. 57 เป็นวิทยากร โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กในชุมชน 

จ.สุรินทร ์
 

- - - ⁄ 

3-5 ก.ย. 57 เป็นวิทยากร การวิจยัระบบ
สุขภาพ 

จ.นนทบุร ี     

14-17 ก.ย. 57 เป็นวิทยากร วิเคราะห์ข้อมลู 
ICF 

จ.ขอนแก่น 
 

- - - ⁄ 

1-5 ธ.ค. 56 ผศ.ดร.ชูศักดิ์ นิธิเกตุกลุ เป็น
วิทยากรเรื่องการตรวจพยาธิ
ด้วยวิธี Formalin Ether 
Concentration technique 

รพ.อมก๋อย   
จ.เชียงใหม่ 

- - - ⁄ 

2-3 ม.ีค. 57 
 
 
 

 

รศ.นพ.กิจประมุข   
ตันตยาภรณ์ เป็นวิทยากร 
เรื่องวิธีการออกแบบการ
ประเมินทักษะด้วยการสอบ 
OSCE 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหัวเฉียว บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 

60 - - ⁄ 
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วัน/เดือน/ปี หัวข้อเรื่อง สถานที่ 
ผู้เข้าร่วม  งบประมาณ ประกาศนียบัตร 

(คน) (บาท) ได้รับ 
ไม่ได้
รับ 

รับเชิญเป็นวิทยากร 
20 ส.ค. 57 

 
 
 

16-19 ก.ย. 57 

รศ.นพ.กิจประมุข   
ตันตยาภรณ์  เป็นวิทยากร
อบรมเรื่องการพัฒนาการเรียน
การสอนระดับบณัฑิตศึกษา 
เป็นวิทยากรในการอบรม
นักวิชาการแพทยศาสตรศึกษา 
เรื่องการบริหารการศึกษา 

ห้องประชุม 89 พรรษา 
สมเด็จย่า คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น 
โรงแรมกรีนเนอรเีขาใหญ่  
จ.นครราชสีมา 

60 
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บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมวิชาการและ/หรือเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ   
ล าดับ ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี ประเทศ 
ประชุมวิชาการ 

1 ผศ.นพ.เทพลักษ ์ ศิริธนะวุฒิชัย 1. ประชุมวิชาการแพทยศาสตร์
ศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งท่ี14 
2. ประชุมวิชาการ สมาคมอนามยั
เจริญพันธ์ุ (ไทย) 
3. ประชุมวิชาการเรื่อง นโยบาย
แพทยสภาดา้นการป้องกันการแท้ง
ที่ไม่ปลอดภัยและการใช้ MVA 

29 ต.ค.–  
2 พ.ย. 56 

 
13-16 พ.ย. 56 
20-25 ม.ค. 57 

วชิรพยาบาล 
จ.กรุงเทพฯ 
 
จ.กรุงเทพฯ 
จ.เชียงราย 

2 อ.นพ.มานิต  ธีระตันติกานนท์ 1. ประชุมวิชาการแพทยศาสตร์
นานาชาติ AMEE 
2. ประชุมวิชาการ Family 
Medicine Seminar และ Medical 
Education 
3 ประชุมวิชาการแพทยศาสตร์
ศึกษานานาชาติ 16th 
4 ประชุมวิชาการแพทยศาสตร์
นานาชาติ ครั้งที่ 13 CPIRD 

22-30 ต.ค. 56 
 

4-9 พ.ย. 56 
 

 
24 เม.ย. 57-  
3 พ.ค. 57 

15-17 ก.ย. 57 

ประเทศสาธารณรัฐเช็ก 
 
ประเทศญี่ปุ่น 
 
 
เมืองออตตาวา   
ประเทศแคนนาดา 
จ.นครราชสีมา 

3 รศ.นพ.กิจประมุข  ตันตยาภรณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประชุมวิชาการแพทยศาสตร์
ศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 14 
2. ประชุมวิชาการประจ าปี2557 
"100ปีแห่งประสบการณ์ สู่ศตวรรษ
แห่งความเป็นเลิศ" 
3. ประชุมวิชาการแพทย์ศาสตร์
นานาชาติ 
4. การอบรมการเรียนการสอน
ส าหรับนักศึกษา Generation Z 
 

29-31 ต.ค.56 
 
 

16-20 ม.ิย 57 
 

15-19 ก.ย.57 
 

28 ก.ค.– 
2 ส.ค. 57 

 

โรงแรมรอยัลริเวอร์  
จ.กรุงเทพฯ 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
จ.กรุงเทพฯ 
โรงแรมกรีนเนอรี่ เขาใหญ ่
จ.นครราชสีมา 
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 
จ.กรุงเทพฯ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี ประเทศ 
รศ.นพ.กิจประมุข  ตันตยาภรณ ์ 5. การจัดการเรียนการสอนและ

ประเมินผลด้านเวชจริยศาสตร ์
6. การประเมินผลทักษะด้วย OSCE 
และ OSPE 

30 มิ.ย. 57 
 

25 เม.ย. 57 

ห้องประชุม ME 305  
คณะแพทยศาสตร์ มมส. 
ห้องประชุม ME 305  
คณะแพทยศาสตร์ มมส. 

4 ผศ.ดร.พญ.ศริินาถ  ตงศิร ิ ประชุมวิชาการ "WHO Family of 
Internationnal Classifications 
(WHO-FIC) Network Meeting 
Beijing, China" 

11-19 ต.ค. 56 กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน 

5 ผศ.นพ.รัฐ  สอนสุภาพ 1. ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉนิ
ระดับชาต ิ
2. ประชุมวิชาการประจ าปี ครั้งท่ี 2 
ของสมาคมอัลตราซาวด์ทาง
การแพทย์แห่งประเทศไทย 

23-26 ม.ีค. 57 
 

26-27 ก.ย. 57 

ไบเทคบางนา จ.กรุงเทพฯ 
 
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 
จ.กรุงเทพฯ 

6 อ.พญ.พลอยทราย รุจกรกานต ์ ประชุมวิชาการครั้งท่ี 38 ราช
วิทยาลัยจักษุแพทย ์

29 ต.ค.- 
2 พ.ย.56 

จ.เชียงใหม ่

7 อ.พญ.กมลวรรณ ตั้งวรพงษ์ชัย ประชุมวิชาการ Nephrology 
Meeting 

28-29 ม.ีค. 57 สมาคมโรคไต จ.กรุงเทพฯ 

8 ผศ.นพ.ภีม เอี่ยมประไพ ประชุมวิชาการ โสต ศอ นาสิก 
ประจ าปี 1/2557 

19-22 พ.ค.
2557 

จ.ชลบุร ี

9 อ.นพ.วศิน เบญจมปริญญากูล 1. ประชุมวิชาการศัลยแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2557 
2. ประชุมวิชาการแพทยศาสตร์
นานาชาติ โครงการผลติแพทย์เพิม่
เพื่อชาวชนบท 

9-13 ก.ค. 57 
 

15-19 ก.ย. 57 

เมืองพัทยา จ.ชลบุร ี
 
จ.นครราชสีมา 

10 อ.ดร.สุทธิวรรณ ธรรมวตัร ประชุมวิชาการครบรอบ 36 ปีคณะ
เทคนิคการแพทย์  

14-16 ก.ค. 57 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
จ. ขอนแก่น 

11 อ.ดร.ขวัญจติร  สมพมิตร 
อ.ดร.สมจินตนา  ท่ัวทิพย ์
อ.ดร.กฤษณา  หอมวุฒิวงศ ์

ประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคม
แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี43 

22-25 เม.ย. 57 จ.ชลบุร ี

12 อ.ดร.สมจินตนา  ท่ัวทิพย ์
อ.ดร.กฤษณา  หอมวุฒิวงศ ์
อ.ดร.วลยัพร  ทองเจริญบัวงาม 
อ.ดร.ลดาชาติ  แต่พงษ์โสรัถ 

ประชุมวิชาการกายวภิาคศาสตร์
แห่งประเทศไทยครั้งท่ี 37 

9 พ.ค. 57 จ.พิษณุโลก 

13 อ.มนตร์ปาจรีย์ ณ ร้อยเอ็ด ประชุมวิชาการของโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทย 

1-4 ก.ค. 57 จ.จันทบุร ี

14 น.ส.กาญจนรัตน์  ชัยชาญ ประชุมวิชาการครั้งท่ี 97(1/2557) 
ทันตแพทย์ 

3-6 ม.ิย. 57 จ.กรุงเทพฯ 

18 น.ส.จีราภรณ์  โสดาจันทร ์ ประชุมวิชาการดา้นการขึ้นทะเบียน
ต ารับยาครั้งท่ี 4 

24-25 ม.ิย. 57 มหาวิทยาลยัมหิดล 
จ.กรุงเทพฯ 

19 น.ส.พัชรี  อนุวรรณ ์ ประชุมวิชาการเจ้าพนักงาน 
ทันตกรรมสาธารณสุข 

28 ต.ค.- 
1 พ.ย.56 

จ.เชียงใหม ่
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ล าดับ ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี ประเทศ 
เสนอผลงานวิชาการ 

1 ผศ.ดร.พญ.ศริินาถ  ตงศิร ิ เสนอผลงานวิจัยเรื่อง Training 
providers to use the ICF data to 
guide service provisions under 
the Universal Coverage Scheme 
และ The contribution of ICF in 
the Universal Coverage Scheme: 
the development of PWDs data 
by the 7th NHSO, Thailand  

13-18 ต.ค. 56 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2 อ.ดร.วิเชียร  สิทธิประภาพร เสนอผลงานวิจัย (Oral Present) 
Biomedical Engineering 

22-29 ต.ค. 56 อ.เมือง จ.กระบี ่

3 อ.พญ.กมลวรรณ  ตั้งวรพงศ์ชัย เสนอผลงานวิจัย เรื่อง Acute 
Intradialytic Cardiac Function 
and Inflammatory Cytokine 
Changes During High-Efficiency 
Online Hemodiafiltration With 
Acetate-Free and Standard 
Dialysis Solutions. 

5-12 พ.ย. 56 เมือง Atlanta GA  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

4 อ.ดร.จณิัติตา  จิตติวัฒน ์ เสนอผลงานวิจัย (oral Present) 
เรื่อง Ginger pharmacopuncture 
improves brain damage and 
motor deficit via COX-2 pathway 
in animal model of focal stroke. 

2-8 ต.ค. 56 Karolinska Institute 
Stockholm 

5 อ.ดร.ต้องจิตร  ถันชมนาง 1. เสนอผลงานวิจยั (โปสเตอร์) เรือ่ง 
Towards GlobalHealth : an Asian 
Paradigm of tropical Medecine 
2. ประชุมเสนอผลงาน (โปสเตอร์) 
เรื่อง Towars Global Health : an 
Asian of Paradigm of Tropical 
Medicine 

10-14 ธ.ค. 56 
 
 

10-14 ธ.ค. 56 

จ.กรุงเทพฯ 
 
 
จ.กรุงเทพฯ 

6 ผศ.ดร.พิศมัย หอมจ าปา น าเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า 2-5 ก.ค. 57 เมืองพัทยา จ.ชลบุร ี

7 อ.นพ.วศิน  เบญจมปรญิญากลู 
อ.พญ.กมลวรรณ  ตั้งวรพงศ์ชัย 

เสนอผลงานวิจัย เรื่อง The XXVIth 
Word Congress of Internation 
Union of Angiololy 2014 

9 ส.ค. 57- 
15 ส.ค. 57 

โรงแรมฮิลตัน ออสเตรเลีย 
ประเทศออสเตรเลยี 

8 อ.นพ.วศิน  เบญจมปรญิญากลู เสนอผลงานวิจัยในงาน The 
ASVS2014 15th Congress of 
Asian Society for Vascular and 
Surgery and the 9th 
 

4-8 ก.ย. 57 ประเทศฮ่องกง 

9 อ.ดร.วรญัญา  จตุพรประเสริฐ 1. ประชุมและเสนอผลงาน 
(แบบโปสเตอร์) เรื่อง NQO 1 

26 ก.ย.- 
4 ต.ค. 56 

ประเทศเนเธอร์แลนด ์
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ล าดับ ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี ประเทศ 
expression correlates with 
cholangiocarcinoma prognosis 
2. น าเสนองานวิชาการแบบ  
(Oral present) เรื่องงานประชุม
วิชาการ The 6th annual 
northeast pharmacy research 
conference of 2014 

 
 

31 ม.ค.- 
2 ก.พ. 57 

 
 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 
 การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ   

ล าดับ หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี สถานที ่

1 หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ และ
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงานด้านการ
ให้บริการทางการแพทย ์และระบบบริหารโรงพยาบาล 

27 ก.พ. 2557 โรงพยาบาลศรีนครินทร์  
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2 คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงานและ
ประสานความร่วมมือด้านการจัดการเรยีนการสอน 

20–27 ก.พ. 57 University of Medicine 
Magway, University of 
Traditional Medicine Mandalay 
และโรงพยาบาลเชียงตุง ประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพมา่ 

3 คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงานด้านการ
จัดการเรียนการสอน และประสานงานสร้างความ
ร่วมมือ (MOU) 

9–13 พ.ค. 57 โรงพยาบาลเชษฐาธิราช   
มหาวิทยาลยัวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
โรงพยาบาลแขวงหลวงพระบาง 
กระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

4 บุคลากรคณะแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงานระบบบริการ
งานแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก เพื่อรองรับ
การเปิดให้บริการศูนย์บริการทางการแพทย์และ
ศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรต ิ

10 เม.ย. 57 โรงพยาบาลกาบเชิง อ าเภอกาบเชงิ 
จังหวัดสุรินทร ์

5 คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงานด้านการ
จัดการเรียนการสอน และการให้บริการด้านการแพทย ์

22 เม.ย. 57 Hue University of Medicine 
and Pharmacy สาธารณรัฐ 
สังคมนิยมเวียดนาม 
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การท าความร่วมมือกับองค์การต่างประเทศ  (งานวิเทศสัมพันธ์) 
วัน/เดือน/ปี ชื่ออาคันตุกะ/สัญชาติ หน่วยงาน ผู้เข้าร่วม งบประมาณ วัตถุประสงค์ 
16 พ.ค. 2556 1. A/Professor NGUYEN 

TRUONG AN, MD, Ph.D. 
2. A/Professor NGUYEN THI 
HOAI, Ph.D. 
3. A/Professor JUNTIP 
KANJANASILP,Ph.D. 
4. A/Professor LEVAN AN, 
MD, Ph.D. 
5. A/Professor DARUNEE 
RUJKORAKARN,Ed.D  
6. A/Professor CAO NGOC 
THANH, MD, Ph.D. 
7. A/Professor SUPACHAI 
SAMAPPITO,Ph.D 

Hue University of 
Medicine and 
Pharmacy VIETNAM 
Vietnam 

6 - ความร่วมมือด้าน
การศึกษาและด้าน
การแพทย์ 

14 พ.ย. 2554 1. Josephine Fowler, MD 
MSc FAAFP 
2. John Gibson, MD 

The Taurant County 
Hospital District 
D/B/A JPS Health 
Network of America 

3 - ความร่วมมือด้าน
การศึกษาและด้าน
การแพทย์ 

6 มิ.ย. 2554 1. PROFESSOR OMAR 
OSMAN 
2. PROF.ABDUL AZIZ BABA 

Universiti Sains 
Malaysia 

4 - ความร่วมมือด้าน
การศึกษาและด้าน
การแพทย์ 
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งบประมาณ 
 งบประมาณของคณะแพทยศาสตร์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

1.  งบประมาณเงินแผ่นดิน          50,545,263.00 19.39 
  1.1  งบประมาณแผ่นดิน  (ปกติ)  23,827,863.00             9.14 
  1.2  โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม           26,717,400.00 10.25 
2.  งบประมาณเงินรับฝาก 38,856,265.91 14.91 
  2.1  โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพและบุคลากร 
ตามโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 

21,805,000.00 8.37 

  2.2  โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพและบุคลากร 
ตามโครงการผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย 

14,700,000.00 5.64 

  2.3  งบค่าเสื่อม 2,351,265.91 0.90 
3.  งบประมาณเงินรายได้          171,233,377.00 65.78 
  3.1  ส านักงานเลขานุการคณะ             7,861,077.00 3.02 
  3.2  ระดับปริญญาตรี             6,952,300.00  2.67 
        - สาขาแพทยศาสตร์             2,539,000.00  0.97 
        - สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์             2,858,700.00  1.10 
        - สาขาเวชกิจฉุกเฉิน             1,554,600.00  0.60 
  3.3  ระดับปริญญาโท               274,700.00  0.10 
         - สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                274,700.00  0.10 
  3.4  ระดับปริญญาเอก            1,049,800.00  0.40 
         - สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ              1,049,800.00  0.40 
  3.5  ศูนย์บริการทางการแพทย์           61,500,000.00  23.60 
  3.6  ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์            1,660,000.00  0.64 
  3.7  เงินสะสมและงบกลางปี 91,935,500.00 35.27 

รวมทั้งสิ้น 260,634,905.91 100.00 
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ค่าใช้จ่ายของคณะแพทยศาสตร์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ 

จัดสรร 
(บาท) 

ใช้ไป 
(บาท) 

คงเหลือ 
บาท ร้อยละ 

1.  งบประมาณเงินแผ่นดิน 50,062,500.00 45.933,041.75 7,129,458.25 14.24 
  1.1  งบประมาณแผ่นดิน  (ปกต)ิ  23,827,863.00             23,323,041.75 504,821.25 2.12 
  1.2  โครงการผลิตแพทยเ์พิ่ม 26,717,400.00 22,610,000.00 4,107,400.00 15.37 
2.  งบประมาณเงินรับฝาก 38,856,265.91 26,232,495.73 12,623,770.12 32.49 
  2.1  โครงการผลิตและพัฒนาศกัยภาพ
และบุคลากร ตามโครงการลงทุนภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 

21,805,000.00 16,294,458.51 5,510541.49 25.27 

  2.2  โครงการผลิตและพัฒนาศกัยภาพ
และบุคลากร ตามโครงการผลิตแพทย์แห่ง
ประเทศไทย 

14,700,000.00 9,302,927.28 5,397,072.72 36.71 

  2.3  งบค่าเสื่อม 2,351,265.91 635,110 1,716,155.91 72.99 
3.  งบประมาณเงินรายได้   171,233,377.00 109,009,296.76 62,224,080.24 36.34 
  3.1  ส านักงานเลขานุการคณะ  7,861,077.00 6,217,802.50 1,643,274.50 20.90 
  3.2  ระดับปริญญาตร ี  6,952,300.00  5,792,288.72 1,160,011.50 20.90 
        - สาขาแพทยศาสตร ์  2,539,000.00  1,912,893.97 626,106.03 24.66 
        - สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต ์   2,858,700.00  2,491,561.15 367,138.85 12.84 
        - สาขาเวชกิจฉุกเฉิน 1,554,600.00  1,387,833.60 166,766.40 10.73 
  3.3  ระดับปริญญาโท     274,700.00  82,001.60 192,698.40 70.15 
         - สาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  274,700.00  82,001.60 192,698.40 70.15 
  3.4  ระดับปริญญาเอก 1,049,800.00  465,679.50 584120.50 55.64 
         - สาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   1,049,800.00  465,679.50 584120.50 55.64 
  3.5  ศูนย์บริการทางการแพทย์ 61,500,000.00  42,762,342.11 18,737,657.89 30.47 
  3.6  ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต ์   1,660,000.00  2,315,232.00 -655,232.00 -39.47 
  3.7  เงินสะสมและงบกลางป ี 91,935,500.00 51,373,950.33 40,561,549.67 44.12 

รวมท้ังสิ้น 260,634,905.91 181,174,834.30 79,460,071.61 30.49 
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ผลการประเมินคุณภาพภายใน  คณะแพทยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์  ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน  วงรอบการประเมินปีการศึกษา  2556   
(ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 โดยมีคณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพภายใน  คือ  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วงศ์วิวัฒน์  ทัศนียกุล  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์  พรหมสัตยพรต 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์  นิลวรรณาภา 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4. อาจารย์ วรันณ์ธร  โพธารินทร์ 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม                                                     

กองเลขานุการ 
           1.  นางสาววรรณิภา  ถิ่นมุกดา นักวิชาการศึกษา   

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 2.  นางสาวเจษฎาภรณ์  สมพัีนธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
    

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา  2554-2556 

มาตรฐาน 
จ านวนตัวบ่งชี้ที่

ประเมิน 
ผลการประเมินรายมาตรฐาน 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของกรรมการ 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1.  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์
และแผนงาน 

1 4 1 5 4.26 5.00 3.00 3.73 5.00 

2.  การเรียนการสอน 8 12 11 4.03 4.22 4.60 2.66 4.03 4.6 
3.  กิจกรรมการพัฒนานสิิต 
นักศึกษา 

2 2 2 4.50 5.00 5.00 3.50 3.50 5.00 

4.  การวิจัย 3 6 6 4.97 4.32 4.50 4.97 4.14 4.45 
5.  การบริการวิชาการแกส่ังคม 2 6 4 5.00 4.83 4.80 5.00 4.67 5.00 
6.  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1 3 3 5.00 4.67 4.70 5.00 4.33 5.00 
7.  การบริหารและการจัดการ 4 5 5 4.50 4.75 4.90 4.25 4.40 4.92 
8.  การเงินและงบประมาณ 1 1 1 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 
9.  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

1 1 1 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 

10.  อัตลักษณ์ของหน่วยงาน - 2 1 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 
11. สถานศึกษา 3 ดี - - - - - - - - - 
12. การสร้างเสริมสุขภาพ - - - - - - - - - 

รวม 23 42 35 4.53 4.77 4.70 3.70 4.26 4.77 
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ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของคณะแพทยศาสตร์ 
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 2557 
 คณะแพทยศาสตร์  ได้ด าเนินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2557 (ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557)  ปัจจุบันยังไม่ได้รับการประเมินผลการ
ด าเนินงานจากคณะกรรมการ  ซึ่งคณะมีเพียงคะแนนถ่วงน้ าหนักของผลการด าเนินงานการประเมินตนเอง  
รอบ 12 เดือนเท่านั้น รายละเอียดดังต่อไปนี้    

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. จ านวนตัวช้ีวัด คะแนนถ่วงน้ าหนัก ผลการด าเนินงาน 
อยู่ในระดับ 

2551 82 4.0908 ด ี
2552 56 3.4593 พอใช้ 
2553 61 3.5496 ด ี
2554 56 3.7983 ดี  
2555 57 3.8994 ด ี
2556 42 4.1133 ด ี
2557 43 3.9940 ด ี

 

คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกประการ ปัจจุบันยังไม่ได้รับการประเมินผลการด าเนินงานจากคณะกรรมการ   

ผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557   
คณะแพทยศาสตร์ มีประเด็นความเสี่ยง ซึ่งเป็นประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและระดับสูงมาก (ตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย) ที่คณะต้องน ามาด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ทั้งสิ้น จ านวน 7  ประเด็น ประกอบด้วย 

-  ประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก  จ านวน 5 ประเด็น   
-  ประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง  จ านวน 2 ประเด็น ดังนี้ 
 

 
ล าดับ 

 
ประเด็นความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
ยุทธศาสตร์ โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความรุนแรง 
1 ระบบการบริหารไม่มีประสิทธิภาพ 4 5 24 4 
2 การเบิกจ่ายงบประมาณค่าสิ่งก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน 4 5 24 4 
3 ขีดความสามารถด้านการวิจัยที่ยังต่ าอยู่ 

และเครือข่ายการวิจัยกับนักวิจัยภายนอกยังมีน้อย 
4 4 21 3 

4 บุคลากรสายวิชาการไม่สนใจการท าผลงานวิชาการ 
เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 

4 4 21 4 
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ล าดับ 

 
ประเด็นความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
ยุทธศาสตร์ โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความรุนแรง 
5 ไม่เกิดการบูรณาการแพทย์แผนปัจจุบัน 

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างยั่งยืนได้ 
4 4 21 8 

6 โรงพยาบาลไม่ได้รับการรับรองคุณภาพบริการ  (HA) 3 4 15 8 
7 ขาดการติดต่อจากหน่วยงานที่ลงนามความร่วมมือ  

(MOU) 
3 3 13 5 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และได้ก าหนดให้มีการก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
แผนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ของคณะแพทยศาสตร์ รอบ 6, รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 

ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของคณะแพทยศาสตร์ พบว่า มีประเด็นความ
เสี่ยง ที่มี ระดับความเสี่ยงลดลง จ านวน 5 ประเด็น ประเด็นความเสี่ยงที่มี ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม 
จ านวน 1 ประเด็น และประเด็นความเสี่ยงที่มี ระดับความเสี่ยงสูงขึ้น จ านวน 1 ประเด็น ดังนี้ 
 
ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง ระดับ 

ความ
เสี่ยง 

เริ่มต้น 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ณ  
รอบ 12 เดือน 

เปรียบเทียบ 
ระดับความเสี่ยง 

(ก่อน-รอบ 12 เดือน) 
ด าเนินการตามแผนงาน 

1 ระบบการบริหารไม่มีประสิทธิภาพ 24 4 ลดลงจนหมดไป 
2 การเบิกจ่ายงบประมาณค่าสิ่งก่อสร้าง 

ไม่เป็นไปตามแผน 
24 25 

 
สูงข้ึน 

3 ขีดความสามารถด้านการวิจัยที่ยังต่ าอยู่ 
และเครือข่ายการวิจัยกับนักวิจัยภายนอก 
ยังมีน้อย 

21 4 ลดลงจนหมดไป 

4 บุคลากรสายวิชาการไม่สนใจการท าผลงาน
วิชาการ  เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 

21 8 ลดลงจนหมดไป 
 

5 ไม่เกิดการบูรณาการแพทย์แผนปัจจุบัน 
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อย่างยั่งยืนได้ 

21 21 เท่าเดิม 

6 โรงพยาบาลไม่ได้รับการรับรอง 
คุณภาพบริการ (HA) 

15 5 ลดลงจนหมดไป 

7 ขาดการติดต่อจากหน่วยงานที่ลงนาม 
ความร่วมมือ (MOU) 

13 4 ลดลงจนหมดไป 
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ภาพประกอบเหตุการณ์ที่ส าคัญท่ีเกิดขึ้นในปีนั้น 
เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2556 คณะแพทยศาสตร์จัดการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย และการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2556 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะ 
ของนิสิตแต่ละสถาบันที่เข้าร่วมและส่งเสริมสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างนิสิตนักศึกษากลุ่มสถาบันที่เปิดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน ทั่วประเทศ  และในวันที่  12 ตุลาคม 2556  
ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.เรือน สมณะ, ราชบัณฑิต  
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา โดยมีคณาจารย์  
และบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา รวมจ านวน 240 คน เข้าร่วมงาน ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะเป็นเจ้าภาพ 
ในการจัดงานครั้งต่อไป  
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เมื่อวันที่ 24-28 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมกวนฟาง ลี่เจียง การ์เดน วิลล่า  เมืองลี่เจียง                 
มลฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  ศาสตราจารย์  ดร.ภก.ชยันต์  พิเชียรสุนทร ,  ราชบัณฑิต  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วม 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของหมอพ้ืนบ้านและเครือข่ายสุขภาพ  
ลุ่มน้ าโขง ครั้งที่ 6 (The Sixth Meeting on Indigenous Medicine in Mekong Basin) ซึ่งคณะการแพทย์
พ้ืนบ้าน มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนแห่งมณฑลยูนนาน  เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้ งนี้  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หมอพ้ืนบ้านและเครือข่ายสุขภาพ มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ 
ด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน ร่วมกับหมอพ้ืนบ้านจากประเทศลุ่มน้ าโขง 6 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศจีน พม่า 
ลาว เวียดนาม กัมพูชา และไทย 
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เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT)  
ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ, ราชบัณฑิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , นพ.กิตติศักดิ์  
คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม และ ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้สัมภาษณ์สดในรายการเวทีชุมชน ซึ่งออกอากาศ 
ทางช่อง NBT ระหว่างเวลา 15.30 – 16.00 น. เรื่องโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ โดยกิจกรรมภายในโครงการได้มีการส่งมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือผู้พิการ การจัดให้คนพิการ 
ไปรับการบริการที่โรงพยาบาลมหาสารคาม  และการปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม  
กับความพิการ โดยได้ประสานงานกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ในการออกแบบ 
และจัดสร้างบ้านให้คนพิการ ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุน  
ทางวิชาการ ท างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดการพัฒนาชุมชน  สามารถเป็นแหล่งข้อมูล 
และแหล่งฝึกงานให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งได้ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป 
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เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ได้มีการจัดแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานเดิน-วิ่ง มมส-มหาสารคาม มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 8 
ประจ าปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(เขตพ้ืนที่ในเมือง) โดยมี นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
วัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 86 พรรษา  
5 ธันวาคม 2556 ทั้งยังเป็นการจัดหารายได้เพ่ือสมทบทุนในการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และเป็นการส่งเสริมการออกก าลังกายของประชาชนทุกกลุ่มอายุด้วยการเดิน-วิ่ง ให้มีสุขภาพ 
ที่แข็งแรง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี โดยแบ่งการแข่งขัน 
ออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.2 กิโลเมตร ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 
11.1 กิโลเมตร และประเภท เดิน-วิ่งเพ่ือสุขภาพ 5.7 กิโลเมตร ซ่ึงมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,000 คน 
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เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ 
(ตึกใหม่) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการ  
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และปฎิญาณตน  
ของบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์  ประจ าปี  2556 โดยมีบัณฑิตผู้ ส า เร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555  
จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก ่หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑิต และสอบได้ 
ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม จ านวน 67 คน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้บัณฑิต ให้ตระหนักถึงจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รวมทั้งรับฟังโอวาทจากผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ ที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ 
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 เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2556 - 25 กุมภาพันธ์ 2557 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ได้จัดโครงการติวเข้มการสอบ National license (NL) ส าหรับนิสิตแพทย์ ปี 3 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้นิสิตได้ทบทวนความรู้ที่เรียนมาและน าความรู้ที่ได้จากการทบทวนมาวิเคราะห์  
เพ่ือใช้ส าหรับการสอบ National license (NL) อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
และเป็นฐานความรู้ที่จะสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับสูงขึ้นได้  
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เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สถานสงเคราะห์คนชราจังหวัดมหาสารคาม 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.เรือน สมณะ, ราชบัณฑิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร 
และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการบ าเพ็ญประโยชน์เยี่ยมสถาน
สงเคราะห์คนชรา จังหวัดมหาสารคาม และในเวลา 18.00-22.30 น. ณ อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ 
และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ (อาคารใหม่) รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการ  
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ ประจ าปี 2557 โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น การแสดงจากบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์ และการจับสลากรางวัลพิเศษ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความรื่นเริงและสนุกสนาน  
และมีบุคลากรเข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก 
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เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ บ้านคนพิการในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม                      
รองศาสตราจารย์  ดร .ศุภชั ย  สมัปปิ โต  ผู้ รั กษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลั ยมหาสารคาม   
รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ ทองกระจาย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. แพทย์หญิงศิรินาถ ตงศิริ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  
และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีส่งมอบบ้านเติมรัก(ษ์) ให้กับครอบครัว  
ผู้พิการในโครงการพัฒนาสมรรถนะคนพิการในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยนายแพทย์กิตติศักดิ์  
คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ก่อตั้ง
โครงการพัฒนาสมรรถนะคนพิการในเขตเทศบาลเมืองและจัดหางบประมาณสนับสนุนการปรับสภาพบ้าน  
และสิ่งแวดล้อม โดยคณะด าเนินงานได้ออกเยี่ยมบ้านคนพิการ และติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้
เกิดความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้นิสิตคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ผู้เข้าร่วมโครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ ปีที่ 8 สนับสนุนโครงการโดยธนาคารไทย
พาณิชย์ และได้เข้าสู่รอบ 3 ทีมสุดท้าย เป็นผู้ด าเนินการในการออกแบบบ้านคนพิการในครั้งนี้ 
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เมื่ อวันที่  11 -12 มกราคม 2557 ณ วรัญญารีสอร์ท ภู เรือ จั งหวัด เลย ศาสตราจารย์  
นายแพทย์ ดร.เรือน สมณะ, ราชบัณฑิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน  
ในโครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านบริการอย่างมีสุข คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการจ านวน 104 คน กิจกรรมประกอบด้วยการอบรม  
เรื่องการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านบริการด้วยใจอย่างมีความสุข  
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร และกิจกรรมสันทนาการเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพแก่บุคลากร 
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เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ ดร.เรือน สมณะ, ราชบัณฑิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับ 
นายประกาย ตปณียากร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ประธานในพิธีมหกรรมวันไตโลก ประจ าปี 2557 
จัดที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้เรื่องโรคไต ให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีในการบริจาคอวัยวะ กิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้วยการเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนและสร้างความตระหนักถึงอันตรายของโรคไต เส้นทาง 
วัดปัจฉิมทัศน์ไปยังศูนย์บริการทางการแพทย์ ฟังธรรมเทศนา ในหัวข้อ “อานิสงส์การบริจาคอวัยวะช่วยเพ่ือน
มนุษย์” โดยพระอเนก ขันติทโร วัดราชวารี จังหวัดร้อยเอ็ด เวทีเสาวนาให้ความรู้เรื่องโรคไต โดยอาจารย์
แพทยห์ญิงกมลวรรณ ตั้งวรพงศ์ชัย แพทย์เฉพาะทางโรคไต และการรับแจ้งความจ านงบริจาคอวัยวะ  
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เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร 
อาจารย์ นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 
เข้าร่วมการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจ าปี 2557 “รวมพลังลดช่องว่างการแพทย์ฉุกเฉิน
ไทย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารได้รับทราบร่วมเสนอแนวคิด ส่วนผู้ปฏิบัติได้น าเสนอผลงานวิชาการ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีในการพัฒนา
ความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน สนับสนุนให้มีการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ งานและพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย รวมทั้งเป็นเวทีน าเสนอและประกวดผลงานวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาจารย์ นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ ได้รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติประเภทสรรเสริญ 
ชั้น 5 จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ บุคลากรและนิสิตร่วมจัดแสดงนิทรรศการ การน าเสนอผลงาน
วิชาการ ประกอบด้วยงานวิจัย 5 เรื่อง และร่วมสังเกตการณ์การแข่งขัน EMS Rally  
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เมื่อวันที่ 21-28 มีนาคม 2557 ณ ห้อง ME 215 และห้องประชุมเฉลิม  วราวิทย์  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดท าโครงการ Introduction 
to Clinical Medicine “เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก” ส าหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ชั้นปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของนิสิตแพทย์ก่อนขึ้น
เรียนชั้นคลินิก โดยมีคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 
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เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัย
เฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.ภก.ชยันต์  พิเชียรสุนทร, 
ราชบัณฑิต รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา 
ร่วมระหว่าง School of Medicine, Universiti Sains Malaysia ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ร่วมกับ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยโครงการด าเนินการในระหว่างวันที่ 27 – 30 เมษายน 
2557 กิจกรรมประกอบไปด้วยการสัมมนาระหว่างอาคันตุกะจาก Universiti Sains Malaysia พร้อมด้วย
คณาจารย์และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้น าคณะอาคันตุกะเข้าพบ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เข้าพบศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.เรือน สมณะ, ราชบัณฑิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และเดินทาง  
เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยนายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้ให้การต้อนรับ 
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เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์บริการทาง
กา รแพทย์  แล ะศู นย์ วิ จั ย เ ฉลิ มพระ เกี ย ร ติ  คณะแพทยศาสตร์  มหา วิ ท ย าลั ย มห าส ารคาม  
อาจารย์ นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร  
และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับและรับการตรวจประเมินศูนย์บริการ 
ทางการแพทย์ เพ่ือขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2558 จากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 
ขอนแก่น โดยได้ผ่านการประเมินแบบปรับปรุง เร่ งด่วน และมีความพร้อมที่จะเปิดโรงพยาบาล  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557  
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เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 602 อาคารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
กระทรวงสาธารณสุข อาจารย์  นายแพทย์วิทยา จารุ พูนผล ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐ  สอนสุภาพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริการทางการแพทย์  
และอาจารย์นันทวรรณ  ทิพยเนตร ร่วมพิธีมอบเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะให้แก่นักปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ฝึกหัด รุ่นแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นแรก จ านวน 29 คน โดยมี 
นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  เป็นประธานในพิธี  
และเรืออากาศเอก นายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา ผู้อ านวยการส านักจัดระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน 
และผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และน านักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินฝึกหัดเข้ารับมอบเสื้อ 
และเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ โดยหลังจากนี้นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ฝึกหัดจะต้องเข้าฝึกปฏิบัติงาน
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินภายใต้การก ากับดูแลจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นเวลา 6 เดือน ก่อนเข้า
สอบเพ่ือรับใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถเป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ต่อไป  
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เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557 ณ ศาลาเมตาธรรมมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา หน่วยฝึกสุนัขทหาร กองพันสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อ าเภอปากช่อง  
จั งหวัดนครราชสีมา  และสนามแข่ งขันมอร์ เตอร์ครอส ต าบล หนองสาหร่ าย  อ า เภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานกู้ภัยเพ่ือเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ภัยพิบัติและการขนย้าย
ผู้บาดเจ็บและผู้ประสบภัยด้วยอากาศยานประจ าปี 2557  ผู้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติได้แก่นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 2 จ านวน 29 คน 
ซึ่ ง เป็นกลุ่ มนิสิตน า ร่องการปฏิ บัติการฉุกเฉินการแพทย์  หรือกู้ชีพปริญญาตรีของประเทศไทย  
และเป็นหนึ่งในกลุ่มกู้ชีพ กู้ภัยที่ได้เข้าฝึกซ้อมช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติ  
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เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์บริการ 
ทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณาจารย์และนิสิต                 
คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดความรู้ขั้นสูงแก่มหาวิทยาลัยในภูมิภาค เรื่องความรู้พ้ืนฐาน 
ด้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง และการบาดเจ็บบนใบหน้าและศีรษะ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ 
นายแพทย์จรัญ มหาทุมะรัตน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้  โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมูลนิธิอานันทมหิดล                           
ที่ได้รับพระราชทานค าแนะน าจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนัก 
ถึงปัญหาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคที่อาจจะมีโอกาสน้อยกว่าสถาบันการศึกษา                                
ในกรุงเทพมหานคร จึงเป็นการสนับสนุนในการเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่นิสิตในมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาค 
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เมื่ อวั นที่  16  สิ งหาคม 2557 เวลา 14 . 30  น .  เป็นต้ น ไป  ณ นครหลวง เวี ย งจันทร์  
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเชษฐาธิราช สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นหนึ่งในโครงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร  
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2557 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาดูงาน เพ่ิมพูน
ทักษะประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมของคณาจารย์และนิสิตในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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ดัชนีสมรรถนะส าคัญ (Key Performance Index: KPI) ปีงบประมาณ 2555-2557 

ตัวบ่งชี้ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
เปรียบเทียบ 

ปี 2556-2557 
(ร้อยละ +/-) 

1. การผลิตบัณฑิต         
1.1 จ านวนนิสิตทั้งหมด 551 620 673 8.55 

 ระดับปริญญาตรี (คน)         540 591 602 1.86 
 หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต   292 293 306 4.44 
 หลักสตูรการแพทย์แผนไทยประยกุต์บัณฑติ   147 159 162 1.89 
 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 101 138 134 -2.90 

 ระดับปริญญาโท (คน) 5 8 9 12.50 
 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ   5 8 9 12.50 

 ระดับปริญญาเอก (คน) 6 21 33.00 57.14 
 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ   6 21 33 57.14 
1.2 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) สัดส่วนอาจารย์ : นิสิต สกอ = 1 : 8)  

 ระดับปริญญาตรี (คน)     
 หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต   1 : 4.94 1 : 5.00  1 : 5.03 - 
 หลักสตูรการแพทย์แผนไทยประยกุต์บัณฑติ   1 : 3.39 1 : 7.56  1 : 6.88 - 
 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 1 : 8.93 1 : 13.75  1 : 7.60 - 
1.3 สถานภาพบัณฑิต 

 
    

  จ านวนนิสิตทีส่ าเรจ็การศึกษา (คน) 70 80 115 43.75 
 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท า 92.21 94.44 100 5.89 
2. การวิจัย 

    2.1 จ านวนโครงการวิจัย       
  จ านวนโครงการวิจยัทั้งหมด 37 35 56 60.00 

 จ านวนโครงการวิจยัภายนอก 1 3 6 100.00 
 จ านวนโครงการวิจยัภายใน 36 32 50 56.25 
2.2 เงินสนับสนนุการวิจัย       

  เงินสนับการวิจัยทั้งหมด (บาท) 2,187,739 2,649,841 5,514,782 108.12 
 เงินสนับการวิจัยภายนอกท้ังหมด (บาท) 58,289 1,122,499 3,382,302 201.32 
 เงินสนับการวิจัยภายในทั้งหมด (บาท) 2,129,450 1,527,342 2,132,480 39.62 
3. การบริการวิชาการ       

  จ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 17 3 7 133.33 
 รายรับในการให้บริการวิชาการ (บาท) - - - - 
 ค่าใช้จ่าย และมลูค่าในการบริการวิชาการ (บาท) 1,041,804 240,000 253,566 5.65 
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ตัวบ่งชี้ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
เปรียบเทียบ 

ปี 2556-2557 
(ร้อยละ +/-) 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม       
  จ านวนโครงการทีด่ าเนินการทั้งหมด 6 10 11 10.00 

 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กจิกรรม 996 848 1,171 38.09 
5. ด้านบริหารจัดการ       

 5.1.1 สายวิชาการ (Teaching staff) 54 56 87 55.36 
 1 ผู้เชี่ยวชาญ 9 9 11 22.22 
 2. ข้าราชการ 3 5 5 - 
 3. พนักงานวิชาการ 42 42 71 69.05 

 อาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 
  

  
  ศาสตราจารย ์ - 2 3 50.00 

 รองศาสตราจารย ์ - 3 3 - 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 5 7 9 28.57 

 คุณวุฒิอาจารย์และพนักงานวิชาการ       
  ปริญญาเอก 28 41 40 -2.44 

 ปริญญาโท 15 30 27 -10.00 
 ปริญญาตร ี 2 4 4 - 

 ลาศึกษาต่อ 
     ปริญญาเอก 6 4 13 225.00 

 ปริญญาโท 2 1 3 200.00 
 สูงกว่าปริญญาเอก - 1 - -100.00 
5.1.2 สายสนับสนนุ (Supporting staff)       

  1. ข้าราชการ สาย ข-ค       
  2. พนักงานปฏิบัติการ 104 70 105 50.00 

 3. ลูกจ้างช่ัวคราว 49 58 89 53.45 
 คุณวุฒิ 

     ปริญญาโท 7 1 2 100.00 
 ปริญญาตร ี 123 98 127 29.59 
 ต่ าว่าปรญิญาตร ี 23 30 64 113.33 

 ลาศึกษาต่อ 
     ปริญญาโท 2 1 1 - 

 ปริญญาตร ี - - - - 
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ตัวบ่งชี้ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
เปรียบเทียบ 

ปี 2556-2557 
(ร้อยละ +/-) 

5.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (เคร่ือง)       
  จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 217 274 343 25.18 

 1. จ านวนเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับนิสิต 90 89 89 - 
 2. จ านวนเครื่องคอมพิวเตอรเ์พื่อการบริหารงานการ
บริการ และการจดัการเรียนการสอน 

127 185 254 37.30 

6. ศูนย์บริการทางการแพทย์ 
    6.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
     บุคลากรทั้งหมดในศูนย ์(ราย) 45 69 116 68.12 

6.2 จ านวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก       
  จ านวนผู้มารับบริการทั้งหมด (ครั้ง) 25,315 32,971 36,311 10.13 

 จ านวนผู้มารับบริการ (ราย) 58,683 72,644 89,224 22.82 
6.2 จ านวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน       

  จ านวนผู้มารับบริการทั้งหมด (ครั้ง) - - 603 100.00 
 จ านวนผู้มารับบริการ (ราย) - - 603 100.00 
7. ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์       

 7.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงาน       
  บุคลากรทั้งหมดในศูนย ์(ราย) 5 8 8 - 

7.2 จ านวนผู้มารับบริการ 
     จ านวนผุ้มารับบริการ (ราย) 3,504 4,560 7,027 54.10 

8. สถานผลิตยาและสมุนไพร       
 8.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงาน       
  บุคลากรทั้งหมดในศูนย ์(ราย) 2 4 2 -50.00 

8.2 จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทั้งหมด (ชนิด) 
     จ านวนผลติภณัฑ์ที่ผลิตทั้งหมด (ชนิด) 28 21 17 -19.05 
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หมายเลขโทรศัพทภ์ายในของคณะแพทยศาสตร์ 
ชื่อ/หน่วยงาน เบอร์โทร 

สายตรง คณบดคีณะแพทยศาสตร์ 0-4371-2993 
สายตรง คณะแพทยศาสตร์ (งานประชาสมัพันธ์) 0-4371-2992 
โทรสาร คณะแพทยศาสตร ์ 0-4371-2991 
ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 0-4372-2144 
ศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพืน้ท่ีขามเรียง) 0-4375-4401 
ศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพืน้ท่ีในเมือง) ระบบอัตโนมตัิ  0-4371-2980 - 83 
สายตรง ห้องไตเทียม ศูนย์บริการทางการแพทย์ 0-4371-2951 
สายตรง ห้องฉุกเฉิน ศูนย์บริการทางการแพทย์ 0-4371-2950 
สายตรง ห้องเภสัชกร ศูนยบ์ริการทางการแพทย์ 0-4372-5195 
สายตรง งานวิชาการ คณะแพทยศาสตร ์ 0-4372-2393 
สายตรง / โทรสาร งานพัสดุฯ  0-4372-2072 
สายตรง / โทรสารปรีคลินิก  (เขตพื้นที่ขามเรียง) 0-4375-4121 
ศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพืน้ท่ีในเมือง) 0-4372-2031 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 0-4375-4333 

ส านักงานเลขานกุารคณะฯ 

ชื่อ/หน่วยงาน เบอร์โทร ชื่อ/หน่วยงาน เบอร์โทร 
คณบดีคณะแพทยศาสตร ์ 6355 งานพัสด ุ 6327 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ 6397 6328 
เลขานุการคณบด ี 6395 งานกิจการนิสิตและกิจพเิศษ 6323 
งานประชาสัมพันธ์ 6333 งานวิจัย, งานพัฒนาคุณภาพ 6388 
งานธุรการ, งานยานยนต์ 6392 ปรีคลินิก (ธุรการ วิชาการ) 1136 
เลขานุการ อ.นพ.มานิต ธีระตันตกิานนท์ 6392 งานวิชาการ 6331 
งานการประชุม 6318 6332 
งานนโยบายและแผน 6319 ธุรการ เลขานุการอาจารย์แพทย์ ช้ัน 2 6311 
งานการเจ้าหน้าท่ี 6396 ห้องปฏิบัติการ (ME 407) 6340 
งานโสตฯ เวชนิทัศน ์ 6393 ห้องสมุด 6341 
งานบัญชี 6321 ห้องเครื่องควบคุมระบบไฟฟ้า 6377 
งานการเงิน 6322 งานวิศวกร สถาปนิก 6302 
งานอาคารสถานท่ีและซ่อมบ ารุง 6394 ร.ป.ภ. 6348 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6398 
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โงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ชื่อ/หน่วยงาน เบอร์โทร ชื่อ/หน่วยงาน เบอร์โทร 

ชั้น 1 ชั้น 3 (ต่อ) 

ช่างเทคนิค 8002 ห้องตรวจ 6 8028 
7701 ห้องประชุม 8027 

งานคอมพิวเตอร์ตึกใหม ่ 7704 ห้องเก็บยา 8026 
คลังยา 7708 ห้องเก็บเวชระเบียน 7711 
ห้องพักพนักงานขับรถ 8003 ห้องตรวจจักษุแพทย ์ 8025 

ชั้น 2 ห้องประชุม 120 ที่น่ัง  8035 

ประชาสมัพันธ์ - โอเปอร์เรเตอร ์ 8000 ห้องควบคุมห้องประชุม 120 ที่น่ัง  8034 
7724 งานโสตและสารสนเทศ   8032 

เวชระเบียน 7705 8033 
ในห้องฉุกเฉิน (ER) 8010 ชั้น 4 
หน้าห้องฉุกเฉิน (ER) 7712 อ.นพ.มานิต ธีระตันติกานนท ์ 8044 

เวรเปล 8011 เลขานุการ อ.นพ.มานิต ธีระตันตกิานนท์ 7730 

ห้องยา 7716 ผศ.นพ.รัฐ สอนสุภาพ 8043 

8012 อ.พญ.สุกัญญา ชูคันหอม 8041 

การเงินศูนย์บริการทางการแพทย ์ 8013 งานอ านวยการ 7729 

ในห้องตรวจ 1 8014 ห้องผ่าตัด 8037 

ในห้องตรวจ 2 8017 ห้องเก็บครุภณัฑ ์(ห้องผ่าตัด) 8036 

ในห้องตรวจ 3 8018 ห้องพักฟื้น (ห้องผ่าตัด) 8038 
ในห้องตรวจ 4 8021 ส านักงานวิสัญญีแพทย ์  8040 
ในห้องตรวจ 5 8022 วิสัญญีแพทย ์  8039 
ในห้องตรวจ 6 7713 กายภาพบ าบัด  8047 

หน้าห้องตรวจ 1 
7715 ชั้น 6 
8015 ห้องซักฟอก  8052 

หน้าห้องตรวจ 2 8016 ชั้น 7   

หน้าห้องตรวจ 3 8019 
ฝ่ายการพยาบาล 7702 

หน้าห้องตรวจ 4 8020 8059 
หน้าห้องตรวจ 5 7714 ห้องไตเทียม 8055 
ห้องพักแพทย์เวร 8009 ชั้น 8  

ชั้น 3 

Ward ช้ัน 8 

8057 
หน้าห้องโสต ศอ นาสิก 7709 8058 
ห้องตรวจโสต ศอ นาสิก 8024 7717 
ห้องตรวจการได้ยิน 8023 
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 ชื่อ/หน่วยงาน เบอร์โทร ชื่อ/หน่วยงาน เบอร์โทร 
ชั้น 11 อาคารรังสีวินิจฉัย  

Ward ช้ัน 11 8065 
งานรังสีวินิจฉัย 6370 
ห้องคัดกรองมะเร็งเต้านม 6371 

อาคารคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 2 
ห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร ์ 6376 
พยาบาล อาคารรังส ี 6378 

ทันตกรรม  6305 ห้องพักเวรเอกซเรย ์ 6367 
Supply 6309 ห้องอ่านฟิล์มเอกซเรย ์ 6368 

  

ชื่อ/หน่วยงาน เบอร์โทร 
ศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพืน้ท่ีขามเรียง) 2035 
ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 6345 
สถานผลิตยาและผลติภณัฑส์มุนไพร 6346 
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รายงานประจ าปี 2557 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ที่ปรึกษา 
 คณะกรรมการประจ าคณะ และคณะกรรมการบริหารคณะ 
 
 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล/รูปเล่ม 
 นางสาวจุฑาทิพย์  ไพเรืองโสม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 นางสาวจิระกรณ์  พูนน้อย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 นางสาวอุราภรณ์  ยาตรา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
  
 
แหล่งที่มาของรูปภาพประกอบ 
 นางสาวดวงจันทร์ นาควัน   นักโสตทัศนศึกษา 
 นางสาวปิยวรรณ  แน่นอุดร  นักประชาสัมพันธ์ 
 
 
แหล่งที่มาของข้อมูลประกอบ 
 งานการเจ้าหน้าที่    งานบัณฑิตศึกษา  
 งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์  งานนโยบายและแผน 
 งานธุรการและยานยนต์            งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 งานอาคารสถานที่และซ่อมบ ารุง   งานพัสดุ 
 งานวิชาการ     งานการเงินและบัญชี 
 งานวิจัยและประกันคุณภาพ   โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ 
 งานกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ   สถานผลิตยา และผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกท่าน 
 
 
ปีที่จัดท า 
 มิถุนายน 2558  จ านวน 200 เล่ม 
 
 
พิมพ์ที่ 
 โรงพิมพ์แอนนาออฟเซต 


